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Com duração de um ano, esta 
Caminhada Sinodal terá início 
no dia 13 de novembro. Conheça 
mais lendo a página 4.  

Sétima Visita Missionária
enaltece atuações diocesanas

Eventos como Caminhada da 
Juventude Missionária e a Semana da 
Vida ganham merecido vulto e mostram 
a comunhão entre os diocesanos.  
Confira mais na página 5. 

Sínodo Diocesano vivenciará 
“O Espírito de 

Comunhão Missionária”

Os muitos frutos do Ano 
Santo da Misericórdia

Chega ao final o Ano Santo da Misericórdia deixando muitos ensinamentos para nós cristãos. Para jogar luzes nestas lições, dedicamos como tema especial 
desta edição, trazendo informações importantes. Acompanhem este trabalho na página 3.
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  A voz do Pastor

Dom Sérgio da Rocha, 
arcebispo de Brasília, foi um 
dos 17 anunciados cardeais 

pelo Papa Francisco. O próximo 
consistório, assembleia entre o papa 
e os cardeais, marcado para 19 de 
novembro, deve ser usado para nomear 
os novos membros. Dom Sérgio da 
Rocha assumiu o cargo de arcebispo 
de Brasília em 2011, indicado pelo 
papa Bento XVI. Em 2015, começou 
a presidir a Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB). Com os 13 
novos cardeais com menos de 80 anos, 
o Colégio cardinalício passará a ser, a 
partir de 19 de novembro, representado 
por 58 países. Naquele dia, seus 
componentes serão exatamente 120, 
teto máximo estabelecido por Paulo VI 
para um eventual conclave.

 
Cinco cardeais brasileiros

Com a escolha de Dom Sérgio 
da Rocha, arcebispo de Brasília, a 
Igreja no Brasil passa a ter cinco 
cardeais eleitores: Dom Odilo Pedro 
Scherer, arcebispo de São Paulo (SP), 
Dom Raymundo Damasceno Assis, 
arcebispo de Aparecida (SP), Dom João 
Braz de Aviz (Prefeito da Congregação 
para os Institutos de Vida Consagrada 
e as Sociedades de Vida Apostólica -  
Vaticano) e Dom Orani João Tempesta 
(RJ).

Também são cardeais brasileiros, 
Dom Cláudio Hummes (SP), Dom 
Paulo Evaristo Arns (SP), Dom Aloísio 
Lorscheider (Fortaleza), Dom José 
Freire Falcão (Brasília), Dom Serafim 
Fernandes de Araújo (BH), Dom 
Geraldo Majella Agnelo (Salvador) 
e Dom Eusébio Oscar Scheid (RJ), 
que por terem mais de 80 anos, não 
participam de conclaves, mas podem 
ser eleitos.

O novo cardeal Dom Sérgio da Rocha 
tem hoje 56 anos. Estudou filosofia no 
Seminário Diocesano de São Carlos 
(SP), teologia no Instituto Teológico de 
Campinas (SP), concluiu mestrado em 
teologia moral na Faculdade Teológica 
“Nossa Senhora da Assunção”, em 
São Paulo, e doutorado na mesma 
disciplina junto à Academia Alfonsiana 
de Roma. Foi ordenado sacerdote em 
14 de dezembro de 1984, em Matão, no 
interior de São Paulo.

Fonte: Site da CNBB

CNBB

Dom Sérgio da Rocha, 
Arcebispo de Brasília, 
é nomeado Cardeal

“Não devemos deixar-nos guiar pelo intento de nos tornarmos árbitros da história, mas unicamente pela intenção de 
compreendermos melhor os acontecimentos e de sermos portadores da verdade”.

A voz do Papa

Papa participa de oração ecumênica em viagem à Suécia
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Não se resignar com a divisão, 
mas superar mal-entendidos 
que impedem a compreensão 

entre católicos e luteranos. Esse foi o 
tom da homilia do Papa Francisco na 
oração ecumênica realizada na Suécia 
na segunda-feira, (31/10), em sua 
viagem ao país, por ocasião dos 500 
anos da Reforma Protestante.

O Santo Padre foi acolhido na Catedral 
Luterana de Lund, local da oração, pelo 
primaz da Igreja na Suécia, arcebispo 
Antje Jackelén, e pelo bispo católico de 
Estocolmo, Dom Anders Arborelius.

Papa Francisco enfatizou a 
necessidade de católicos e luteranos 
estarem unidos a Cristo para terem vida 
e darem frutos, superando aquilo que 
causa divisão. “Não podemos resignar-
nos com a divisão e o distanciamento 
que a separação gerou entre nós. Temos 
a possibilidade de reparar um momento 
crucial da nossa história, superando 
controvérsias e mal-entendidos que 

impediram frequentemente de nos 
compreendermos uns aos outros”, disse 
o Santo Padre.

Francisco também destacou a 
necessidade de reconhecer que a divisão 
se afasta da intuição originária do povo 
de Deus, cujo desejo é sempre a união. 
Ele recordou, nesse ponto, o que dizia 
João Paulo II: “Não devemos deixar-
nos guiar pelo intento de nos tornarmos 
árbitros da história, mas unicamente 
pela intenção de compreendermos 
melhor os acontecimentos e de sermos 
portadores da verdade”.

Não se trata de querer corrigir o 
passado, disse o Papa Francisco, mas 
contar a história de um modo diferente. 
“Sem dúvida, a separação foi uma fonte 
imensa de sofrimentos e incompreensões; 
mas ao mesmo tempo levou-nos a tomar 
consciência sinceramente de que, sem 
Ele, nada podemos fazer, dando-nos a 
possibilidade de compreender melhor 
alguns aspetos da nossa fé”.

A homilia do Papa terminou com a 
ênfase na necessidade de católicos e 
luteranos serem testemunhas credíveis 
da misericórdia. “Juntos, podemos 
anunciar e manifestar, de forma 
concreta e com alegria, a misericórdia 
de Deus, defendendo e servindo a 
dignidade de cada pessoa. Sem este 
serviço ao mundo e no mundo, a fé 
cristã é incompleta”.

Gostaria neste mês de louvar 
a Deus pelas obras que ele 
tem feito em nossa Diocese 

de Santo André. Dentre elas no mês de 
outubro posso indicar a Visita Pastoral 
que realizei na Diocese de Ímola 
na Itália. Desde 1979 nossa Igreja 
diocesana possui com Ímola um projeto 
de Igrejas-irmãs, isto através de cinco 
congregações religiosas femininas e 
dos padres diocesanos imoleses que 
vieram na ocasião. Este projeto muito 
colaborou conosco, de modo especial, 
com as Paróquias São Geraldo Magela, 
Jesus de Nazaré, muitas creches, um 
asilo e o Centro Profissionalizante Pe. 
Leo Comissari, nas dimensões pastoral, 
social e material.

Visitei o Centro Missionário, as 
Congregações Religiosas Femininas, 
Celebrei na Paróquia de origem dos 
Padres Sante Colina e Gabriele e presidi 
na Catedral uma Vigília Missionária 
celebrando o mês missionário. Na 
ocasião entreguei uma imagem de Nossa 

Senhora, Mãe da Vida, em gratidão pela 
generosidade daquele povo em nosso 
favor.

Na ocasião desta viagem estive 
também com o Santo Padre, o Papa 
Francisco e em um diálogo com ele pedi 
uma bênção para nosso Grande ABC, 
bênção esta concedida e que carregou 
também o pedido do Papa para que 
rezássemos por ele. Eis nossa missão, 
rezar também pelo Vigário de Cristo.

Uma outra novidade é o Sínodo 
Diocesano. A palavra “Sínodo” tem 
origem no grego e significa “caminhar 
juntos”, isto é, em comunhão. A 
inspiração para a realização do Sínodo 
Diocesano em Santo André surgiu 
da identicação da madura caminhada 
pastoral já desenvolvida. Serão 
momentos para escutarmo-nos uns aos 
outros e para decidirmos caminhos 
presentes e futuros, buscando estar em 
estado permanente de evangelização/
missão, correspondendo aos desafios 
pastorais atuais da Fé no Grande ABC.

O tema do Sínodo será: “O sonho 
missionário de chegar a todos” (EG 31). 
Conto com você, sua oração e empenho 
para que este projeto de Deus em vista 
do Seu Reino encontre campo em seu 
coração, sua comunidade de fé e em toda 
nossa Igreja Diocesana.

Deus te abençoe! 
Um excelente mês de novembro!

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Caro diocesano e diocesana,
Em nome de Jesus!
O tema do Sínodo será: “O sonho missionário de chegar a todos”(EG 31).
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01) O que é um Ano Santo?
Na tradição católica, o Jubileu 

é o ano que a Igreja proclama para que 
as pessoas se convertam em seu interior 
e se reconciliem com Deus, por meio 
da penitência, da oração, da caridade, 
dos sacramentos e da peregrinação, 
“porque a vida é uma peregrinação e o 
homem é um peregrino” (MV 14). Em 
todos os anos santos é possível ganhar 
indulgências, graças especiais que a 
Igreja concede e que podem ser aplicadas 
à remissão dos próprios pecados e suas 
penas. O lema deste Ano Santo que está 
se encerrando é “Misericordiosos como 
o Pai”, e a principal intercessora do 
Jubileu é Nossa Senhora de Guadalupe, 
Mãe de misericórdia. A cada 25 anos, a 
Igreja celebra um Ano Santo Ordinário. 
O próximo será em 2025. Fora dos anos 
santos ordinários, a celebração do Ano 
Santo é “extraordinária”.
 

02) Por que este Ano Santo é o da 
misericórdia?

O Papa quis que o tema fosse a 
misericórdia para nos unir mais ao 
rosto de Cristo, no qual se reflete a 

misericórdia do Pai, que é “rico em 
misericórdia” (MV 1). A misericórdia 
é superior à justiça. Deus é justo, mas 
vai muito além da justiça, com sua 
misericórdia e seu perdão.
 

03) Quando termina este Ano 
Santo?

O Ano Santo começou no dia 8 de 
dezembro de 2015, com a celebração dos 
50 anos do final do Concílio Vaticano II, 
e vai terminar na festa de Cristo Rei, em 
20 de novembro de 2016, o último dia 
do ano litúrgico.
 

04) É preciso ir a Roma para 
atravessar a Porta Santa e 

ganhar indulgências?
Não. Como fizemos na Diocese de 
Santo André, você pode ir à catedral 
da sua diocese ou às igrejas e basílicas 
destinadas a isso. Em nossa Diocese 
temos cinco Portas Santas e, cruzando-a, 
você ganha as indulgências do Ano Santo 
(quando a peregrinação for acompanhada 
de confissão, comunhão no dia da 
peregrinação, um ato de fé - recitação do 
Credo - e uma oração pelo Papa).

05) O que são as obras de 
misericórdia?

Existem 14 obras de misericórdia, sete 
espirituais e sete corporais. As obras de 
misericórdia corporais: Dar de comer a 
quem tem fome; Dar de beber a quem 
tem sede; Vestir os nus; Visitar os 
doentes; Visitar os presos; Acolher os 
peregrinos; Enterrar os mortos. E a s 
obras de misericórdia espirituais: Dar 
bom conselho; Corrigir os que erram; 
Ensinar os ignorantes; Suportar com 
paciência as fraquezas do próximo; 
Consolar os aflitos; Perdoar os que nos 
ofenderam; Rezar pelos vivos e pelos 
mortos.
 

06) É necessário se confessar no 
Ano Santo?

Durante o Ano Santo, a reconciliação 
com Deus é vivida especialmente 
através do sacramento da confissão, 
muito unido ao da Eucaristia. É 
aconselhável confessar-se várias vezes 
ao longo do Jubileu, para experimentar 
mais profundamente a misericórdia de 
Deus.

 
Igreja vivencia o Encerramento
do Ano Santo da Misericórdia

Coletamos para esta matéria as perguntas que mais foram formuladas pelos católicos
ao longo deste Ano Santo da Misericórdia. Acompanhem este rico resultado.

A Diocese de Santo André 
convida a todos para participar 
da Missa de Encerramento 

do Ano Santo da Misericórdia, a ser 
presidida pelo Bispo Diocesano, no 
dia 13/11, às 18h, na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo.

Informamos também que neste mesmo 
dia 13/11, das 16h30 às 17h30 haverá 
uma equipe que estará na frente da 
Catedral recolhendo os passaportes com 
os cinco carimbos. Ao final da missa serão 
entregues os Certificados do Peregrino aos 
que completaram o ato de fé e passaram 
por todas as cinco Portas Santas.

Como esclarecimento, os organizadores 
citam que, após este dia, quem não pode 
comparecer na missa poderá deixar o 
passaporte na secretária da catedral ou 
no Centro de Pastoral, no Edifício-Sede 
da Mitra Diocesana.

A Diocese recorda ainda que durante a 
Missa de Encerramento do Ano Santo será 
feita a convocação do Sínodo Diocesano.

Com o propósito: “Amar, 
anunciar, e testemunhar” o 
Movimento da Cultura de 

Misericórdia (MCM) na Diocese de 
Santo André tem como missão principal 
fazer com que mulheres, homens, jovens 
e crianças sejam iluminadas pela Palavra 
de Deus, que conheçam a Mensagem 
de Jesus. Dando a oportunidade de 
experimentar a Misericórdia para com 
o próximo, seja por meio da Ação, da 
Palavra ou da Oração, mas preenchendo 
assim os corações para a Misericórdia 
Divina.

Maria Ivanilde Sampaio é coordenadora 
do Movimento e nos contou a importância 
de sempre praticarmos a Misericórdia: 
“A Misericórdia é clamada por muitos 
e as Obras de Misericórdia precisam 
ser praticadas por todos para um mundo 
melhor, a humanidade necessita perdoar 
e ser perdoada”, disse ela.

Implantado em nossa Diocese em no-
vembro de 2004, pelo agora, Bispo Emé-
rito, Dom Nelson Westrupp, scj, o Mo-
vimento teve a primeira missa realiza-
da em Louvor a Divina Misericórdia no 
segundo domingo de Páscoa, no ano de 
2005. E, após essa data, há 10 anos são 
reunidos membros do Apostolado da Mi-

sericórdia, de-
votos e simpa-
tizantes para 
louvar, pedir 
e agradecer a 
Deus pela sua 
Misericórdia 
para com to-
dos nós.

Nas paró-
quias que pos-
suem o MCM, 
as reuniões 
a c o n t e c e m 
uma vez por 
semana para 
a reza do Ter-
ço da Miseri-
córdia e Encontro de Formação. E uma 
vez por mês, a Missa em Louvor a Divi-
na Misericórdia.

Tarde da Misericórdia

A Tarde da Misericórdia Diocesana 
é um momento de Louvor, Oração, 
Formação e Ação de Graças voltados ao 
Deus Misericordioso.  É um momento 
de encontro com a Misericórdia. Este 
ano o tema será: “Misericordiosos como 

Você conhece o Movimento da Cultura de Misericórdia?

o Pai” tendo em vista o Ano Santo da 
Misericórdia. O evento acontece uma 
vez no ano sempre no mês de novembro. 
Neste ano acontecerá no dia 05 de 
novembro, das 13h30 às 17h, no prédio 
da Mitra Diocesana, na Praça do Carmo, 
36, Centro de Santo André. As fichas de 
inscrições estão disponíveis na secretaria 
da Catedral Nossa Senhora do Carmo e 
no Centro de Pastoral no prédio da Mitra 
Diocesana.

Escrito por Maria Tereza Santos Souza

“A Misericórdia é clamada por muitos e as Obras de Misericórdia precisam ser praticadas por todos”.

Ano Santo será encerrado 
com celebração na Catedral
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Assembleia Sinodal, encerrando os trabalhos acontece no Externato Santo Antônio

NOTÍCIAS DA DIOCESE

Depois de trabalhar temas 
relacionados com a família 
em dois sínodos, o Papa 

Francisco decidiu agora, convocar a 
nova assembleia de bispos para estudar 
questões sobre a juventude. Segundo o 
anúncio do Vaticano, a convocação será 
em outubro de 2018.

Um sínodo é uma assembleia composta 
por bispos de todo o mundo. Desta 
forma, o episcopado de todas as regiões 
do planeta vão se reunir no Vaticano para 
um estudo sobre os jovens e os novos 
modelos de vida. O debate será sobre as 
mudanças que afetam a juventude, a fé, 
passando pelo discernimento vocacional.

A decisão do pontífice foi adotada após 
consultas às conferências episcopais 
e depois de ouvir as observações dos 
padres sinodais nas assembleias passadas, 
dedicadas à família. Assim ficou definido 

que o tema da XV Assembleia do Sínodo 
dos Bispos será “Os jovens, a fé e o 
discernimento vocacional”.

Ainda, segundo o documento, a Igreja 
Católica deseja acompanhar os jovens em 
seu caminho existencial até a maturidade, 
de maneira a enfrentar a crise de 
vocações que a afeta no mundo de hoje. 
Estudos apontam que em muitos países 
caiu o número de jovens que desejam 
ser padres ou dedicar-se à vida religiosa, 
um fenômeno que tem preocupado a 
hierarquia da Igreja Católica.

“Jovens e os novos modelos de vida” 
é o tema do Sínodo a ser convocado em 2018

2016: Um ano que ficará  marcado na Cristo Operário

O ano de 2016 vai ficar marcado 
nos corações dos paroquianos 
da “Cristo Operário”, 

localizada na Vila Linda em Santo André. 
Um ano que viu partir para a casa do 
Pai, o seu pastor por quase 20 anos, Pe. 
Carlos Alberto Peña Martin Falcão Serpa, 

falecido em 31 de julho. Ano também 
que festeja o Jubileu de Ouro (50 anos), 
como aconteceu no dia 23 de outubro, 
domingo, com Santa Missa presidida 
pelo pároco local, Pe. Jadeílson José da 
Silva, responsável por dar continuidade 
ao pastoreio do seu antecessor.

Pe. Jadeílson recordou que a celebração 
foi apenas o início dos festejos. “Vamos 
começar os próximos 50 anos festejando 
este ano inteiro”, ressaltou o sacerdote, 
que, há quase dois meses à frente da 
Paróquia Cristo Operário, assegurou que 
está feliz com sua missão. “Fui muito 
bem acolhido aqui. O pessoal já estava 
organizando bem os trabalhos. O Pe. 

Felipe (Cosme Damião Sobrinho, que 
ficou como administrador paroquial por 
um mês) deixou tudo bem encaminhado 
junto com os paroquianos”, destacou.

Segundo ele, há uma equipe na Paróquia 
levantando informações e documentos 
sobre os 50 anos, e serão realizadas 
exposições nos próximos meses. “Vamos 
ter alguns momentos importantes. Iremos 
terminar somente na festa do padroeiro, 
no dia de Cristo Rei”, revelou o padre, 
que pediu uma paróquia mais diocesana. 
“Eu não saio como Paróquia para ir para 
a cidade de São Paulo, mas saio como 
Diocese de Santo André. É viver o que a 
Diocese pede”.

Depois de estudar a família, Sínodo debaterá a juventude

O Tribunal Eclesiástico é um 
instrumento do perdão e da 
solidariedade. Não há justiça 

sem misericórdia. A missão da Igreja, 
como exposto é pastoral. Portanto, a 
missão judicial da Igreja só pode ter 
como finalidade última aquela da própria 
Igreja: realizar o encontro do homem com 
Deus. O Tribunal realiza o ministério da 
graça de Deus, isto é, exerce o poder de 
julgar e de libertar a consciência.

Consciente dessa realidade o Papa 
Francisco levou a cabo a reforma dos 
processos de nulidade do matrimônio, e 
para este fim constitui um Grupo de pessoas 
eminentes por doutrina jurídica, prudência 
pastoral e experiência forense, que 
pudessem nortear um caminho de justiça.

Mostrando a necessidade da Criação 

de Tribunais Eclesiásticos em todas as 
Dioceses, tendo pessoas preparadas 
com formação na ciência canônica para 
trabalhar nos Tribunais, operacionalizando 
a aplicação e a observância desta reforma, 
tornando o Tribunal uma “espécie de 
pastoral judiciária” na sua Igreja Particular, 
a exemplo de: O Senhor Jesus, Juiz 
Clemente, Pastor das nossas almas, que 
ao confiar ao Apóstolo Pedro e aos seus 
Sucessores o poder das chaves para cumprir 
na Igreja a obra de justiça e verdade.

Por esta razão, nossa Diocese de Santo 
André irá instalar e criar seu Tribunal 
Eclesiástico, no dia 18 de novembro 
de 2016, ao lado da Mitra Diocesana, 
às 15h, com a presença de Dom Pedro 
Carlos Cipollini, constituindo um 
Vigário Judicial e Oficiais do Tribunal.

Tribunal é instrumento de perdão e solidariedade
Diocese instala seu Tribunal Eclesiástico, dia 18 de novembro de 2016, às 15h

Sínodo Diocesano será aberto em 13 de novembro e vai durar um ano

As 100 paróquias da Diocese 
de Santo André se preparam 
para vivenciar, a partir do 

próximo dia 13 de novembro, o Sínodo 
Diocesano, com duração de um ano, e, 
portanto, só será encerrado em novembro 
de 2017. Sínodo vem de “synodos”, que 
quer dizer, caminho feito em conjunto, 
e que foi traduzida para o latim como 
“concilium”, ou seja, assembleia.

Dom Pedro Cipollini explica que “A 
inspiração para a realização do Sínodo 
Diocesano de Santo André surgiu da 
identificação da madura caminhada 
pastoral desenvolvida pela Igreja local. 
Esta caminhada é identificada pelas 
Assembleias Diocesanas de Pastoral 

e pelos Sete Planos Diocesanos de 
Pastoral”. O bispo diocesano esclarece 
ainda que “As Visitas Pastorais 
Missionárias realizadas ao longo de 2016 
e a instalação da 100ª Paróquia também 
fomentaram a busca por um programa de 
afirmação da fé, conversão e missão”.

O tema geral para a Caminhada 
Sinodal é “O Espírito de Comunhão 
Missionária”, (cf. Papa Francisco, ‘A 
Alegria do Evangelho’, nº 31). E os temas 
específicos serão apresentados ao bispo 
em encontros que vão acontecer no dia 
13 de novembro e no dia 6 de dezembro.

O Site da Diocese vai disponibilizar 
o material a ser utilizado ao longo dos 
meses de 2017.

Programação
Dia 13/11 - Domingo - 9h - Celebração 
de Convocação na Catedral N. S. do 
Carmo.
Dia 03/12 - Sábado - Abertura e 1ª Sessão 
Sinodal (Apresentação da Pesquisa).
1º Trimestre de 2017 - Encontros com 
o Guia 1 (Paróquias - CPPs - Relatório 
Paroquial) e Sessão Sinodal Geral - 
Análise Sócio-Eclesiológica.
2º Trimestre de 2017 - Encontros com o 
Guia 2 (Paróquias e Regiões Pastorais - 
Relatórios Regionais - Proposta) e Sessão 
Sinodal Geral - Análise Teológico-
Pastoral.
3º Trimestre de 2017 - Sessões Sinodais 
Específicas (com as Áreas Pastorais, 

Movimentos e Associações Diocesanas) 
e Produção do Instrumento Laboris.
15/11/2017 - Externato Santo Antonio - 
Assembleia Sinodal.
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Visita Missionária reproduz ensinamentos dos apóstolos
Ela sopra as cinzas e faz brilhar as brasas do amor de Deus que está em nosso coração

As palavras de Dom Pedro 
Cipollini, na Missa de 
Encerramento da Visita 

Missionária na Região Pastoral Santo 
André Utinga, na manhã do domingo, 
(9/10), no Santuário Senhor do Bonfim, 
no Parque das Nações, traduzem com 
fidelidade o real significado do que 
foram estes dez dias. “Vivemos novos 
tempos, onde como nos pede o Papa 
Francisco, temos uma Igreja em Saída, 
uma Igreja que não fica presa em quatro 
paredes, mas que sai e visita as pessoas, 
dialoga com os fiéis, estejam eles onde 
estiverem”. Dom Pedro completando, 
disse: “Uma vida missionária que os 
apóstolos nos ensinaram e o Concílio 
Vaticano II ressuscitou. Hoje temos cada 
vez mais, uma Igreja em Comunhão. 
Durante todos estes dias, caminhamos 
com a Palavra de Deus no coração, 
transmitindo a Mensagem que salva para 
toda a população”.

Ações Diocesanas
Merecem serem destacadas várias 

ações diocesanas que aconteceram nesta 
Região Pastoral, numa demonstração 
forte de comunhão entre os diocesanos das 
demais Regiões, como foi a Caminhada 
da Infância Missionária realizada no dia 
da abertura da Missão, com os peregrinos 
percorrendo as ruas entre a Paróquia 
Santa Teresinha e a Paróquia São Camilo 
de Lellis. A outra rica manifestação 
diocesana foi o encerramento da Semana 
em Defesa da Vida e o Dia do Nascituro, 
quando foi divulgado que só em um 
mês, o movimento salvara seis crianças 
que iriam ser abortadas, e num gesto 
concreto os fiéis doaram enxovais para 
estas crianças.

Crianças da Catequese
A Região Pastoral Santo André 

Utinga inovou e organizou durante a 
Visita Missionária, para que Dom Pedro 
Cipollini tivesse a oportunidade de se 

encontrar com as crianças que participam 
da Catequese, na manhã de sábado, 
(8/10) no salão da Paróquia Santa Maria 
Gorette, ocasião em que pode responder 
indagações tais como: “O que diria a 
Jesus se o encontrasse agora”.

Diálogo com a juventude
Aproximadamente 200 jovens se 

reuniram num sábado à tarde, com o 
bispo, Dom Pedro e sacerdotes para 
ouvir testemunhos e responder a 
questionamentos sobre os variados temas 
formulados pela Juventude. Sobre este 
momento, o coordenador regional Santo 
André Utinga do Setor Juventude, Júnior 
Medeiros, disse que o encontro gerou a 
unidade entre os jovens. “Temos jovens 
com diversos carismas, mas o Deus é 
o mesmo, agindo de várias maneiras, e 
estamos juntos na evangelização. Isso foi 
importante. Outro ponto é mostrarmos 
uma Igreja viva, com jovens com sede 
de Deus. Foi bom para mostrar o nosso 
chamado, assumi-lo”, ressaltou. A noite 
terminou com o show vocacional.

Casa das Religiosas Franciscanas
Dom Pedro visitou a Casa das Religiosas 

Franciscanas, localizada no Parque das 
Nações em Santo André, demonstrando 
interesse por conhecer a história 
do Instituto das Irmãs Franciscanas 
Missionárias de Assis que atua na diocese 
há mais de cinquenta anos. E ouviu da Irmã 
Roseni, provincial das Irmãs Franciscanas 
aqui no Brasil, que o Instituto foi fundado 
em Assis, Itália no ano de 1702, pelo 
Padre Giuseppe Antônio Marcheselli, 
frade menor conventual e irmã Ângela 
Maria Del’ Giglio, terceira franciscana, 
tendo como carisma “Querer unicamente 
a Deus” no seguimento do Cristo pobre e 
crucificado.

Interagindo com a comunidade
As visitas começavam cedo! Às 7h, 

e Dom Pedro já estava no Craisa – 

Companhia Regional de Abastecimento 
Integrado de Santo André, onde percorreu 
o Ceasa, o Centro de Distribuição 
dos Produtores Familiares, o Banco 
de Alimentos, a Horta Educativa e o 
Sacolão. Nestes locais, conheceu todo o 
processo, que envolve desde a recepção 
das mercadorias até sua distribuição e 
chegada às prateleiras. Em seguida, foi 
realizada a visita na Escola Estadual 
Amaral Wagner, onde o bispo teve um 
breve encontro com alunos e professores, 
abordando o tema “O que é ser um jovem 
cristão?”.

Na visita à Casa de Repouso Santa 
Teresinha, as senhoras que ali vivem 
recepcionaram Dom Pedro com um 
conhecido canto: Maria de Nazaré. Ele 
conversou com todas e, do mesmo modo 
que recebeu, também ofertou muito 
carinho. Um momento de muita emoção, 
que nos faz repensar alguns valores na 
vida!

Conhecendo várias realidades
Outra visita marcante foi na Sociedade 

de São Vicente de Paulo, onde o 
grupo conheceu um pouco do trabalho 
realizado pelos Vicentinos da Paróquia 
Santa Teresinha, que trabalham em prol 
dos menos favorecidos, atendendo, no 
momento, 54 famílias fixas. No Centro 
de Pastoral Dom Jorge Marcos de 
Oliveira, conheceu as salas nas quais 
são realizados atendimentos médicos e 
psicológicos, a sala de arte para terapia 
e também as salas onde são realizadas a 
Catequese. Dom Pedro ficou admirado 
pela grande estrutura e quantidade de 
pessoas envolvidas.

Na Capela São Miguel Arcanjo
Em visita à comunidade São Miguel 

Arcanjo, pertencente à paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, na Vila Curuça, 
em Santo André, Dom Pedro Cipollini 
conversou com os paroquianos, fazendo 
questão de conhecer cada comunidade 

durante a visita pastoral. “O bispo quer 
agradecer pela missão de cada um, 
abençoá-los e confirmar a fé”, afirmou. 
Com bastante alegria, algumas senhoras 
contaram a história da construção da 
capela, e Dom Pedro reforçou que para 
erguer uma comunidade é preciso fé e 
dedicação, pois a cada tijolo, a comunidade 
cresce em presença e espiritualidade.

No Cemitério do Curuçá
Neste local, o bispo diocesano manteve 

um diálogo com os ministros das 
exéquias. Oportunidade em que lembrou 
a importância deste trabalho refletindo 
o Ano da Misericórdia. “Uma das obras 
de misericórdia é sepultar os mortos. Em 
nossa cultura, muitas vezes, as pessoas 
não gostam de falar em morte. É um 
tabu, e é difícil ter pessoas que aceitam 
trabalhar no ministério das exéquias, 
por isso, é um verdadeiro dom. É uma 
missão”, afirmou o bispo.

Reacendendo a chama missionária
Se iniciamos este texto com uma 

explanação de Dom Pedro, aqui 
encerramos com outro importante 
ensinamento seu. “Esta Visita Pastoral 
Missionária quer soprar as cinzas e fazer 
brilhar as brasas deste amor de Deus que 
está em nosso coração - eu tenho certeza 
de que está, porque o Espírito Santo é 
quem acende esta brasa, este fogo no 
coração de todos! Mas, muitas vezes, 
isso fica escondido, fica parado; ou falta 
liderança para acender o fogo e soprar 
as cinzas, ou falta boa-vontade, tempo, 
tanta coisa… Mas o Espírito Santo está 
presente! Ele vem nos animar, Ele vem 
nos impulsionar, Ele vem nos dizer: 
‘Jesus espera que você seja alguém que O 
siga, que O ajude na missão!’. A missão 
de Jesus continua na Igreja. A Igreja 
não tem uma missão ‘dela’; ela tem a 
missão de Jesus. Jesus pregou o Reino 
de Deus, e a missão da Igreja é anunciar 
o Evangelho do Reino de Deus”.
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Treze de outubro de 2016 foi dia 
de cantar parabéns no bairro 
Marlene, em São Bernardo. O 

motivo é simples e bonito: a Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima completou 50 
anos de história na região. E como seria 
a festa? Com a Santa Missa, claro, o 
ápice para todo o cristão católico, e com 
a imagem peregrina de Fátima, que ficou 
na Paróquia até o dia 16.

A festividade também reuniu na 
Paróquia o bispo da Diocese de Santo 
André, Dom Pedro Carlos Cipollini, que 
presidiu a Missa, o bispo emérito Dom 
Nelson Westrupp, scj, que, por quase 13 
anos pastoreou o Grande ABC, e o bispo 
de Petrolina-PE, Dom Manoel dos Reis 
de Farias, que visita periodicamente a 
Paróquia.  Claro que não poderia faltar o 
pároco local, Pe. Augusto César, além de 
diversos sacerdotes da Diocese de Santo 
André e de outras dioceses.

Pe. Augusto destacou que era dia de 
render graças pela data tão especial. 
“Um coração exultando pela graça de 
participarmos desta Santa Eucaristia, 
sacrifício de louvor pela obra da criação 
e da redenção. Hoje rendemos graças por 
tudo que Deus fez de bom na história 
da nossa querida Paróquia, nestes 50 
anos. Com isso, dirigimos neste instante 
uma singela palavra de agradecimento a 
todos que de algum modo, incentivaram, 
construíram ou confirmaram esta 
história”, destacou o sacerdote.

Segundo Dom Pedro, o Jubileu de 
Ouro recorda a caminhada que toda a 
comunidade realizou durante estes 50 
anos. “É uma festa porque a paróquia 
percorreu os 50 anos, com participação, 
na alegria e tristeza, mas perseverante, 
guiado pela companhia de Maria, a 
primeira na fé, aquela que destaca como 
exemplo para todos nós”, disse o bispo. 

Paróquia celebra 50 anos ao lado da
imagem peregrina de N. S. de Fátima

“Que neste jubileu todos possam se 
alegrar nas maravilhas que Deus fez 
nesta comunidade, que culminam com 

este dia de hoje (dia 13), com a presença 
da imagem de Nossa Senhora de 
Fátima”, completou Dom Pedro.

É uma festa porque a paróquia percorreu os 50 anos, com participação,
na alegria e tristeza, mas perseverante, guiado pela companhia de Maria

Novembro/Dezembro - Santo André/Centro
Paróquia Santo Antônio: chegada 14/11, saída 19/11.
Paróquia Nossa Senhora das Dores: chegada 19/11, saída 24/11.
Paróquia Nossa Senhora de Fátima: chegada 24/11, saída 29/11.
Paróquia São Judas Tadeu: chegada 29/11, saída 04/12.
Paróquia Sagrado Coração de Jesus: chegada 04/12, saída 09/12.
Paróquia Menino Jesus: chegada 09/12, saída 14/12.
Paróquia São Judas Tadeu: chegada 14/12, saída 19/12. 
Paróquia Santa Luzia: chegada 19/12, saída 24/12. 
Paróquia Nsa. Sra. da Assunção: chegada 26/12, saída 30/12.

CRONOGRAMA  DA
IMAGEM  PEREGRINA

Padre Alex Sandro Camilo - Ecônomo 
da Diocese de Santo André. A provisão foi 
lida na Reunião Extraordinária do Clero, 
no Auditório da Mitra Diocesana.

Padre Cláudio Tafarelo - Assessor 
Administrativo da Diocese de Santo 
André, tendo por missão auxiliar de modo 
técnico as paróquias.

Padre Odair Angelo Agostin - Vigário 
Paroquial da Paróquia N. Senhora dos 
Navegantes, no B. Eldorado, em Diadema.

Padre Eduardo Antonio Calandro - 
Administrador Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora dos Navegantes, no 
Bairro Eldorado, em Diadema.

Nomeação dos representantes do 
Caixa Comum do Clero: 

José Pedro Teixeira de Jesus, Antônio 
Luiz de Araújo e João Ruiz Asahi.
Decreto Canônico  da Associação 
Pública de Fiéis "Comunidade Católica 
Fidelidade". 

NOVAS NOMEAÇÕES 
E NOTIFICAÇÕES

AGOSTO DE 2016

NOVAS NOMEAÇÕES 
E NOTIFICAÇÕES

OUTUBRO DE 2016

Dia 13/11 - Domingo - 18h - Missa de Encerramento do Ano Santo - Jubileu das Vocações. Catedral N. S. do Carmo, em Santo André.
Dia 19/11 - Sábado - 7h30 - Abertura da Assembleia Catequética. Paróquia Sagrada Família, em São Caetano do Sul.
Dia 20/11 - Domingo - 8h - Abertura da Gincana Vocacional. FEI, em São Bernardo do Campo
Dia 24/11 - Quinta-feira - 9h - Reunião Geral do Clero. Associação de São Miguel, em Santo André.
Dia 26/11 - Sábado - 10h - Missa de 12 Anos da Pastoral da Pessoa Idosa.  Catedral N. S. do Carmo, em Santo André.
Dia 26/11 - Sábado - 18h - Jubileu de Prata de Ordenação de Pe. Edmar. Paróquia Sta. Luzia e São Carlos Borromeu, em Santo André.
Dia 30/11 - Quarta - 19h - Missa Padroeiro de Santo André - Ministério dos Seminaristas. Matriz de Santo André.
Dia 08/12 - Quinta - 20h - Jubileu de Prata de Ordenação de Pe. Adenízio Leonardo Miranda, Paróquia Santa Rita de Cássia, em S. André

Que tal estudar na Escola Diocesana de Teologia?
Curso terá seis módulos e cada um abrigará quarenta vagas.

A Diocese de Santo André está 
formatando a estrutura da 
Escola Diocesana de Teologia, 

que vai funcionar no prédio que está 
sendo reformado na Praça do Carmo, 
ao lado do Edifício-Sede da Mitra 
Diocesana. Ali será ministrado o Curso 
Livre de Teologia, que assim vem 
preencher a lacuna existente, desde o 
fechamento do Instituto de Teologia.

As informações foram transmitidas 

aos sacerdotes durante a Reunião 
Extraordinária do Clero, realizada em 
outubro, quando os padres de forma 
unânime se comprometeram em 
colaborar para o sucesso da iniciativa, 
principalmente incentivando a que seus 
agentes de pastorais venham preencher as 
vagas. O Corpo Diretivo é formado pelo 
Padre Julio Caprani, Padre Paulo Afonso 
e pelo Professor Márcio Magalhães.

As aulas já devem acontecer no 

primeiro semestre de 2017, no período 
noturno, e cada módulo terá 40 vagas. A 
mensalidade será de R$ 250,00.

A Escola Diocesana de Teologia 
tem por meta implementar a formação 
permanente dos leigos e possibilitar 
aos agentes de pastoral a capacidade de 
serem multiplicadores e formadores em 
seus respectivos locais de atuação, à luz 
do Subsídio Doutrinal nº 6 “Teologia e 
Ensino” da CNBB.
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Um trabalho missionário 
que ficará na memória e no 
coração de toda a Diocese de 

Santo André é aquele que foi realizado 
com a profícua parceria entre a Diocese 
de Ímola, na Itália e a Diocese de 
Santo André, uma ação que teve início 
nos idos de 1996, e que foi criado e 
idealizado pelo Pe. Leo Commissari, 
por meio do Projeto de Solidariedade, 
que foi trabalhado nas comunidades da 
Paróquia Jesus de Nazaré, na periferia 
de São Bernardo do Campo, mais 
precisamente no Jardim Silvina.

Dom Pedro leva nosso agradecimento para a Diocese de Ímola
NOTÍCIAS DA DIOCESE Novembro de 2016 - A BOA NOTÍCIA

O anúncio de que o Frei Sebastião 
Benito Quaglia, OFM Conv, vai 
ser homenageado pelo Vaticano 

foi dado por Dom Pedro Carlos Cipollini 
ao final da Reunião Extraordinária do 
Clero, realizada na manhã do dia 11/10,  
no Auditório do Edifício-Sede da Mitra, 
no Centro de Santo André. Visivelmente 
surpreso, Frei Sebastião se levantou 

de sua cadeira e foi até a frente, onde 
ao lado do bispo diocesano ouviu com 
grata satisfação que o Papa Francisco 
lhe condecorara com a Medalha “Pro 
Ecclesia et Pontifice”.

Esta Medalha que na tradução significa 
“Pela Igreja e pelo Papa”, foi criada em 
17 de julho de 1888 pelo Papa Leão XIII 
para comemorar seu jubileu de ouro. 

Atualmente, ela recompensa os clérigos 
e leigos pela lealdade para com a Igreja 
e o serviço pela comunidade eclesial, 
representando assim fielmente o que tem 
sido a vida de Frei Sebastião.

A entrega da Medalha será feita no 
dia 8 de dezembro na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo, sendo que os demais 
detalhes serão em breve divulgados.

A pedido de Dom Pedro, Santa Sé homenageia
Frei Sebastião com Medalha “Pro Ecclesia et Pontifice”

Esta ação agora chega ao final, após 
20 anos, deixando significativos frutos 
que são visíveis nas vidas de milhares de 
crianças e jovens que foram assistidos 
pelos programas sociais. E para 
agradecer todos aqueles que de várias 
formas ajudaram a desenvolver o Projeto 
Igrejas Irmãs, por meio das obras sociais, 
o bispo diocesano, Dom Pedro Carlos 
Cipollini esteve no início de Outubro em 
Ímola, onde se encontrou especialmente 
com o bispo daquela cidade italiana, 
Dom Tommaso Guirelli, e demais 
integrantes de ordens religiosas.

Em diálogo com o Papa, ele disse que abençoa toda nossa querida diocese de Santo André no Brasil. Pediu que rezássemos por ele. 

05/11
Paróquia mãe de Deus e dos Orfãos
08h - Capela São Jerônimo - Encontro 
com o Bispo e início das visitas 
missionárias
09h30 - Capela Sagrada Família 
10h30 - Centro Comunitário S. José 
(Irmãs Ursulinas)
14h30 - Visita à Capela São João Batista
16h - Missa na comunidade Nossa 
Senhora Auxiliadora/Visita as Irmãs 
Beneditinas
19h - Encontro com a Pastoral Familiar no 
anfiteatro da escola das Irmãs Beneditinas 

06/11
Nossa Senhora de Guardalupe + Con-
centração Regional
08h - Missa de Acolhida - Comunidade São 
Pedro e São Paulo
13h - Saída para o encontro com as Paróquias 
no Parque da Juventude
14h - Concentração no Parque da Juventude 
e caminhada em direção ao ginásio
15h - Missa no Ginásio Pedro Dell’Antonia

07/11
Cristo Operário
09h - Visita aos colégios

VISITAS MISSIONÁRIAS
Região Santo André - Leste

14h - Visita às famílias da região paroquial
15h - Visita à Creche Maria Dolores Felipe 
Silva (Jardim Las Vegas)
18h - Missa na Paróquia Cristo Operário
20h30 - Encontro Regional com CAEPs e 
CPPs

08/11
Nossa Senhora do Rosário
09h - Início da visita pastoral
13h30 - continuação da visita pastoral
18h - Terço Mariano - Comunidade Nossa 
Senhora do Rosário
19h - Missa - Comunidade Nossa Senhora 
do Rosário
20h30 - Encontro Regional com Ministé-
rios da Caridade/Pastorais Sociais - Co-
munidade Nossa Senhora do Rosário

 09/11
Nossa Senhora da Paz + Joana Darc
09h - Apresentação do interior da paróquia e 
um pequeno resumo histórico com fotos para 
o Bispo/Saída dos missionários para visita
09h30 - Saída do Bispo para visitar algumas 
famílias acolhidas

14h - Visita na região da Paróquia Santa Joana 
D’Arc
19h30 - Missa na paróquia Santa Joana D’Arc
20h30 - Encontro Regional com os Minis-
térios da Liturgia. (Obs.: compreendem o Ministé-
rio da Liturgia pessoas que desempenhem os serviços Li-
turgia, Leitores, Grupos de Canto, Ministros da Eucaris-

tia, etc)

10/11
Santa Cruz + Nossa Senhora da Salete

10h - Visitas na região da Paróquia San-
ta Cruz
14h -  Palestra direcionada a pessoa idosa
15h - Visita ao hospital Sao José  
16h30 - Visita a Casa de Assis 
17h30 - Visita a casa de repouso para idosos
18h - Visita família
19h30 - Santa missa
20h30 - Encontro com Movimentos e No-
vas Comunidades

11/11
Paróquia São Jorge
14h: Encontro Regional com as Famílias 
Enlutadas

16h: Missa pelos enfermos, ministrando 
o Sacramento da “Unção dos Enfermos”
20h: Encontro Regional com os Ministros 
Extraordinário do Culto e Palavra
(Obs.: compreendem o Ministério da Palavra não 
apenas os Ministros Extraordinários do Culto e 
Palavra, mas também os catequistas de Batismo, 
Crianças, Jovens e Adolescentes, Adultos e Gestantes) 

12/11
São Geraldo + Nossa Senhora das 
Graças
08h: Missa com a comunidade, em 
especial pelos desempregados
(Obs.: após a missa haverá Café com os Desempregados)

9h30: Visitas na região da paróquia São 
Geraldo Magella
14h: Visita região da paróquia Nossa 
Senhora das Graças
17h: Missa na Paróquia Nossa Senhora 
das Graças
19h: Encontro Regional com a Juventude 
- Paróquia São Geraldo

13/11
10h: Missa de encerramento das visitas 
missionárias na paróquia Nossa Senhora 
das Graças

de Santo André 
esta Audiência 
Geral foi ainda 
mais especial. 
É que neste 
encontro, em 
diálogo com o 
Papa Francisco, 
Dom Pedro 
trouxe a bênção 
papal para toda 
a nossa querida 
Diocese de 
Santo André. 
Ao término 
da conversa,  

recebeu o pedido para que 
continuássemos rezando por ele. Uma 
missão, que claro, faremos com imensa 
alegria no coração.

A bênção do Papa Francisco para a Diocese

Por conta da viagem a Ímola, Dom 
Pedro participou da Audiência 
Geral da quarta-feira (19/10), 

com o Papa Francisco. Para a Diocese 
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JUNTOS PELO MESMO IDEAL!
MISSA NO SANTUÁRIO DA MI

DOMINGO: às 7h; 8h30; 10h30; 
15h; 17h e 18:30
SEGUNDA-FEIRA: 8h
DE TERÇA A SEXTA-FEIRA: 19h30
SÁBADO: às 19h30

SANTUÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃO E SÃO MAXIMILIANO KOLBE
Estrada do Morro Grande, 870. Bairro dos Finco - Riacho Grande
São Bernardo do Campo - SP
  
COMO CHEGAR
O Santuário é atendido por duas linhas de ônibus municipais que passam pelo centro de São 
Bernardo do Campo: 06 Jd. Tupã e 30 Balsa
Para vir de carro, basta entrar no distrito de Riacho Grande pelo acesso no quilômetro 29 da 
Rodovia Anchieta e seguir as placas marrons de informação turística. 
Tem um mapa no site www.miliciadaimaculada.org.br

Neste ano, a Milícia da 
Imaculada celebra 29 anos de 
presença em nossa Diocese. 

Para marcar essa festa acontece, a 
campanha Diga Sim à Evangelização. 
Com o Evangelho nas mãos e os meios 
de comunicação como meios do seu 
anúncio, a Milícia da Imaculada quer 
despertar nos corações a verdadeira 
felicidade que só Cristo pode dar. 
Ele é a força que nos une! Por isso, a 
Rádio Imaculada Conceição 1490 AM 
e as emissoras da Rede Mílicia Sat 
preparam uma programação especial 

Em 14 de novembro de 1987, 
Frei Sebastião com um grupo 
de casais engajados começa a 

Milícia da Imaculada em Santo André.
Numa noite sem lua, nem estrelas. 
Com uma coroa do rosário nas mãos 
e uma prece nos lábios um homem é 
seduzido pela imagem que vê e uma 
inquietude o consome: “Meu Deus. 
Milhares de luzes na cidade. Como 
evangelizar todo mundo? Como 
vamos entrar nas casas?”. E como um 
relâmpago vem a resposta para Frei 
Sebastião: “Pelas antenas”. 

Com o empenho de muitos leigos 
e religiosos, em 1987 começou 
o trabalho de Evangelização da 
Milícia da Imaculada com apenas 
cinco minutos na programação da 

madrugada de uma emissora do ABC. 
Em 1995 a programação da 

Milícia da Imaculada começou a 
ser transmitida para todo o Brasil 
diariamente da 24h às 5h. No mesmo 
ano foi adquirida a primeira emissora, 
a Rádio Mauá, que a partir de 1998, 
passou a se chamar Rádio Imaculada 
Conceição.

Em 2005 mais um grande passo 
foi  dado com a transferência da sede 
de Santo André, São Paulo, para o 
Riacho Grande, em São Bernardo do 
Campo, São Paulo. E em 2006 foi 
inaugurado o Santuário Imaculada 
Conceição e São Maximiliano Kolbe 
que recebe peregrinos de todo o Brasil 
que se aproximam da espiritualidade 
da Consagração a Nossa Senhora. 

ANIVERSÁRIO DA 
MILÍCIA DA IMACULADA

para o dia 11 de novembro, data que 
dará início às comemorações desses 29 
anos de evangelização.

Além da programação voltada para a 
campanha no rádio e na TV, o site da 
Milícia da Imaculada também estará em 
clima de festa com um “layout” especial 
para marcar esta comemoração. As 
equipes de divulgação também estarão 
a todo vapor nas ruas, nos dias 11, 12 
e 13 de novembro, buscando o sim à 
evangelização de quem quiser ingressar 
nesta Obra de Nossa Senhora. 

O tema deste ano, Juntos pelo mesmo 
ideal, surge do desejo de 
ouvir a voz de Deus e os gritos 
do mundo. A voz do mundo 
é ouvida por nós. Esta voz 
fala de paz, de fraternidade. 
Fala de conflito, de guerra. 
A voz do mundo pede uma 
resposta, pede socorro. E 
este auxílio vem de Jesus e 
de Seu Evangelho!


