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O Espírito Santo nos impulsiona para 
sermos missionários e não ficarmos 
acomodados, assim Dom Pedro definiu 
a realização das Visitas Pastorais 
Missionárias na Região São Bernardo do 
Campo/Centro. Veja mais na página 7.  

Diácono José Carlos
a serviço do povo de Deus

A sua ordenação aconteceu no dia 27 de 
fevereiro e já recebeu o Uso de Ordem 
para servir na Paróquia Nossa Senhora de 
Guadalupe, em São Bernardo do Campo. 
Veja mais na página 4. 

Peregrinação Missionária é 
foco da 10 Visita Pastoral

Conhecendo a CRUZ DE JESUS 
aprendemos a tomar nossa cruz 

com ALEGRIA para alcançar 
a glória da RESSURREIÇÃO

Concentração: Avenida Portugal, 233
(Saída do Paço Municipal de Santo André)

A DIOCESE DE SANTO ANDRÉ 
CONVIDA A JUVENTUDE

Jubileu dos Jovens com Dom Pedro no Ano da Misericórdia

Domingo de Ramos
Dia 20 de Março - 14h30

O Concílio Vaticano II deu “nova” dimensão para a Semana Santa, fazendo com que os mistérios de Cristo passassem a ser mais vividos e testemunhados 
pelos cristãos. Acompanhe o artigo na página 3.
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  A voz do Pastor

Citando a declaração da 
Organização Mundial da 
Saúde sobre a gravidade da 

situação, a nota oficial da CNBB diz 
que o alerta não deve levar ao pânico, 
como se a situação fosse “invencível”, 
apesar de sua “extrema gravidade”.

Um destaque especial foi dado 
à questão do aborto que voltou às 
discussões quando alguns grupos 
reclamaram ao Supremo Tribunal 
Federal o “direito” de abortar em casos 
de microcefalia. Para a CNBB, isso não 
justifica defender o aborto, mas trata-
se de um “total desrespeito à vida”.

A instituição que reúne os bispos do 
Brasil sugeriu que seja garantida, “com 
urgência”, a assistência aos atingidos 
pelas enfermidades, sobretudo às 
crianças que nascem com microcefalia 
e suas famílias. “A saúde, dom e direito 
de todos, deve ser assegurada, em 
primeiro lugar, pelos gestores públicos. 
A eles cabe implementar políticas que 
apontem para um sistema de saúde 
pública com qualidade e universal”.

A CNBB também pediu o 
comprometimento dos cidadãos. 
Sugeriu que as comunidades paroquiais 
se sensibilizem e se mobilizem para 
combater o mosquito transmissor, 
alertando os fiéis durante as Missas, 
encontros de pastorais e em outras 
ocasiões oportunas. “Exortamos as 
lideranças de nossas comunidades 
eclesiais a organizarem ações e a se 
somarem às iniciativas que visem a 
colocar fim a esta situação. As ações de 
competência do poder público sejam 
exigidas e acompanhadas”, diz a nota.

Fonte: CNBB

Todos nós somos 
responsáveis por essa causa!!!

CNBB

Igreja participa
do combate ao 

vírus zika

A voz do Papa
Perdão de Deus é tão grande que é como se esquecesse
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O Evangelho apresenta a célebre 
pergunta de Pedro a Jesus: 
quantas vezes devo perdoar 

um irmão que cometeu uma ofensa contra 
mim? A leitura, extraída do Profeta Daniel, 
é centrada na oração do jovem Azarias 
que, colocado no forno por ter se recusado 
a adorar um ídolo de ouro, invoca entre as 
chamas a misericórdia de Deus pelo povo, 
pedindo-lhe simultaneamente o perdão 
para si.

Este, sublinha Papa Francisco, é o modo 
justo e certo de rezar. Sabendo contar com 
um aspecto especial da bondade de Deus: 
“Quando Deus perdoa, o seu perdão é tão 
grande que é como se ‘esquecesse’. Todo 
o contrário daquilo que nós fazemos, das 
fofocas: ‘Mas ele fez isso, fez aquilo, fez 
aquilo outro …’, e nós temos de tantas 
pessoas a história antiga, média, medieval 
e moderna, eh?, e não esquecemos. 
Por quê? Porque não temos o coração 
misericordioso. ‘Trata-nos segundo a 

Tua clemência’, diz este jovem Azarias. 
‘Segundo a Tua imensa misericórdia. 
Salva-nos. É um apelo à misericórdia de 
Deus, para que nos dê o perdão e a salvação 
e esqueça os nossos pecados”.

No trecho do Evangelho, para explicar 
a Pedro que precisa perdoar sempre, Jesus 
conta a parábola dos dois endividados, o 
primeiro obtém o perdão do seu patrão, 
mesmo lhe devendo uma cifra enorme, e 
pouco depois, é incapaz de ser também ele 
misericordioso com outro que lhe devia 
somente uma pequena quantia.

Assim observou o Papa: “No Pai-Nosso 
rezamos: ‘Perdoai as nossas ofensas assim 
como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido”. É uma equação, vão juntas. 
Se você não é capaz de perdoar, como 
Deus poderá o perdoar? Ele quer perdoar 
você, mas não poderá se o seu coração 
estiver fechado, e a misericórdia não 
poderá entrar. ‘Mas, Pai, eu perdoo, mas 
não posso esquecer aquele mal que ele me 

fez …’. ‘Eh, peça ao Senhor que o ajude 
a esquecer’: mas isso é outra coisa. Pode-
se perdoar, mas esquecer nem sempre se 
consegue. Mas ‘perdoar’ e dizer: ‘você 
me paga’: isso não! Perdoar como Deus 
perdoa: perdoar ao máximo”.

Misericórdia, compaixão, perdão, repete o 
Papa, recordando que “o perdão do coração 
que nos dá Deus é sempre misericórdia”... 
“Tenhamos misericórdia com os outros, 
e nós sentiremos aquela misericórdia de 
Deus que, quando perdoa, “se 
esquece”.

Celebramos este mês o Tríduo 
Pascal, a paixão, morte e 
ressurreição de Jesus, o Filho 

de Deus. É com alegria e gratidão que o 
fazemos. Em Jesus ressuscitado, as coisas 
antigas já se passaram, somos novas 
criaturas. As coisas antigas: o pecado e 
a força da morte. Jesus é o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo. Por 
sua morte a morte foi vencida. Assim 
como o Natal, a Pascoa é festa da Luz, da 
luz e do envio. O Ressuscitado diz: “Ide 
pelo mundo, proclamai o Evangelho a 
toda criatura” (Mc 16, 15).

Toda criação aguarda o anuncio do 
Evangelho, quem o fará? São os cristãos. 
Aqueles que acreditam em Jesus, tanto 
as mulheres, a quem Jesus aparece por 
primeiro: “Tendo ressuscitado na manhã 
do primeiro dia da semana, manifestou-
se, primeiramente a Maria de Mágdala 
(Mc 16, 9); como os homens: “depois 
disso manifestou-se a dois deles que 
caminhavam indo para o campo” (16, 
12). Fato curioso: “enfim manifestou-
se aos onze” (Mc 16,14). Mulheres e 
homens, sejam “leigos” ou apóstolos 
instituídos por Jesus (cf. Mc 3,14), todos 
têm a missão de anunciar o Evangelho.

A Igreja dos primeiros tempos entendeu 
bem que devia ser toda ela missionária e 
anunciadora da Morte e Ressurreição de 
Jesus. A missão foi levada avante pelos 
leigos, basta ler o capítulo 16 da carta de 
São Paulo aos Romanos, sob a autoridade 

dos apóstolos e seus sucessores. A Igreja é 
missionária por sua natureza (cf. Vaticano 
II AG n. 2), o desígnio de Deus é salvação 
para todos. Este desígnio é fruto de um 
“amor fontal”: “O Filho do Homem veio 
procurar e salvar o que estava perdido” 
(Lc 19,10). Pela atividade missionária 
da Igreja, que se dá na força do Espírito 
Santo, Jesus é conhecido e o Pai é 
glorificado na realização da salvação.

A missão deve acontecer através do 
testemunho de vida e do diálogo com 
todos os segmentos da Sociedade. Toda 
a Igreja hoje sente o apelo dos sinais dos 
tempos, para ser cada vez mais uma Igreja 
“em saída”. Através de uma metodologia 
em quatro pilares importantes, em vista 
de uma pastoral missionária, conforme o 
Papa Francisco (cf. EGn. 33, 35 e 179): 
a) abandonar o cômodo critério pastoral 
do “fez-se sempre assim” ; b) ouvir a 
todos, c) sair de si ao encontro do outro e 
d) concentrar o anúncio no essencial.

Nossa Igreja diocesana no seu atual 7º 
Plano de Pastoral tem na sua primeira 
urgência ser uma “Igreja em estado 
permanente de missão”. Nosso Plano está 
sintonizado com o que pede o Espírito 
Santo à Igreja. Chegando à diocese e 
conhecendo este Plano de Pastoral que 
aqui encontrei, quis engajar-me nele. 
Assim programei as “Visitas Pastorais 
Missionárias” por Regiões Pastorais. 
A primeira já realizei na Região São 
Bernardo Centro. Foi para mim e para 

os fiéis com os sacerdotes que ali 
trabalham, um momento bonito de graça 
e fraternidade.

Constatei que a Região SBC Centro 
está em boas mãos, nas mãos dos muitos 
sacerdotes dedicados que ali exercem 
seu ministério e de muitos leigos e leigas 
engajados, que amam Jesus Cristo (cabeça) 
e sua Igreja (corpo), e desejam trabalhar 
para que o Reino de Deus, cada vez mais 
venha entre nós. Agradeço a acolhida, a 
participação e boa vontade daqueles que 
movidos pelo Espírito Santo não colocaram 
resistência a e se engajaram, nem pouparam 
esforços para colaborar.

Em nome de Jesus abençoo cada um 
que está lendo e todos os diocesanos 
que desejam nossa Igreja sempre mais 
missionária do Reino, sempre mais ela 
mesma. Rezem por mim! Feliz Páscoa!

+Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

É Páscoa: Proclamai o Evangelho

Perdoar como Deus perdoa: perdoar ao máximo
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Até pouco tempo, a Semana 
Santa era vista por muitas 
pessoas como uma mera 

tradição, e algumas práticas eram 
mais voltadas para as penitências e 
sacrifícios do que para a celebração 
dos Mistérios que revelam/expressam 
a nossa salvação.

Quem é que nunca ouviu dizer de 
algumas práticas antigas na Semana 
Santa: os espelhos deveriam ser 
cobertos; não se podia ouvir músicas 
do “mundo”; muitos se vestiam de 
preto em sinal de luto; as mulheres 
não pintavam as unhas com esmalte 
vermelho e tantas outras.

Com o Concílio Vaticano II, a Semana 
Santa ganhou uma “nova” dimensão, e 
os mistérios de Cristo passaram a ser 
mais vividos e testemunhados pelos 
cristãos.

Com a celebração do Domingo de 
Ramos, a Igreja inicia a Semana Santa. 
Nesta celebração meditamos a Entrada 
de Jesus em Jerusalém (Jo 12, 12-15). 
Aquele homem que andou por toda 
a Judeia, fazendo sinais, pregando 
o Reino, entra agora na cidade de 
Jerusalém para ser aclamado e para 
viver a Paixão e Morte. A Entrada em 
Jerusalém é feita com palmas, oliveiras, 
ramos e Jesus é chamado de Filho de 
Davi (título messiânico), onde muitos 
veem nele a esperança de salvação, de 
libertação.

A palavra Hosana (palavra hebraica 
hoshi´ana que significa: “Salva-nos 
Senhor!”, ou: “Seja a nossa Salvação!”) 
é muitas vezes dita, expressando o 
desejo do povo de Israel de ser livre 
e de ver no Messias a resposta de um 
novo tempo, de um mundo novo.

Hoje, quando decoramos com ramos 
as nossas comunidades e participamos 
da celebração do Domingo de Ramos, 
também cantamos Hosana, vivendo a 
Entrada de Jesus em Jerusalém. Nessa 
celebração colocamos em Jesus, o 
libertador, toda nossa esperança, pois 
só ele pode inspirar os seus seguidores 

a transformar os sinais de opressão em 
experiência de libertação.

Durante a Semana Santa, em 
muitos lugares encontramos várias 
experiências devocionais: a meditação 
das 7 dores de Nossa Senhora, a 
Procissão do Encontro (Senhor dos 
Passos e Nossa Senhora das Dores), 
celebrações penitenciais, exercícios de 
mortificação, tudo isto para expressar 
a nossa fé e para vivermos de fato esta 
Semana Santa em nossa vida.

O cume de toda esta semana, ou 
melhor, de todo tempo da quaresma é 
o Tríduo Pascal.

Na Quinta-Feira Santa temos a 
belíssima celebração da Instituição da 
Eucaristia (Jo 13,1-17). Jesus, antes de 
viver a sua Paixão, ensina aos discípulos 
o que é servir e nos presenteia com o 
mandamento do Amor. Muito mais do 
que o uso de palavras, Jesus pratica, 
age, lavando os pés dos discípulos e 
com atitudes convence seus amigos 
que eles devem fazer o mesmo. É nesta 
mesma celebração que Jesus nos deixa 
a sua presença real no Pão e no Vinho 

consagrados.
É tão bonito neste dia ver as 

nossas comunidades trabalharem 
intensamente para deixar todos os 
espaços celebrativos bonitos, mas 
nunca podemos esquecer que o mais 
importante é entendermos que o Amor 
é que renova e dá sentido a esta e 
a todas as outras celebrações. Não 
adianta os espaços bonitos, se nossa 
vida não expressar o amor tão desejado 
por Jesus na última ceia.

Continuando esta celebração, em 
todos os lugares se inicia a Vigília 
Eucarística. Nesta vigília, fazemos 
a experiência do discípulo que está 
vivendo os momentos derradeiros 
d´Aquele que é a nossa salvação.

Na Sexta-Feira Santa temos a 
celebração da Adoração à Santa Cruz 
(Jo 18-19). Nesta celebração nos 
colocamos aos pés da Cruz, e juntamente 
com João, o discípulo amado, e com 
a Virgem dolorosa, contemplamos o 
Cristo que experimenta o mistério da 
morte. Tudo é dor, silêncio, experiência 
de perda, onde temos a oportunidade 

de meditar sobre o mistério da morte e 
de perceber muitas vezes a maldade e 
a incompreensão humanas. Aquele que 
tanto pregou e viveu o amor, agora se 
encontra como um verme na cruz.

Mas, como a última palavra não é 
a morte, mas sim a Vida; no Sábado 
Santo celebramos a Vigília Pascal, 
a celebração que é a mãe de todas as 
celebrações, onde proclamamos Cristo 
ressuscitado; Cristo, luz que dissipa 
toda treva; Cristo, que nos dá vida 
nova e renova todas as coisas.

Nesta celebração, o fogo novo é 
abençoado, e o Círio Pascal acesso 
se torna o grande sinal da Luz que 
é Cristo entre nós. O Exulte é a 
grande Proclamação da Páscoa, onde 
cantamos a vitória de Cristo sobre a 
morte e o pecado. As leituras da Vigília 
Pascal são um profundo caminhar na 
História do Povo de Deus que espera 
a libertação no Messias prometido. E 
a Liturgia Batismal nos faz atualizar, 
viver o nosso batismo e o nosso 
compromisso de filhos de Deus na 
comunidade cristã.

Nesta noite, depois de 40 dias, 
cantamos com entusiasmo o aleluia 
(alegria), proclamando com alegria a 
todos os povos e nações que Jesus está 
vivo e presente em nossa História.

Portanto, depois de vivermos uma 
semana tão intensa e repleta de 
símbolos e sinais, podemos dizer que 
ela é Santa porque nos faz viver a vida 
de Cristo e nos faz experimentar hoje 
a sua força libertadora, força esta que 
renova e dá sentido à nossa vida e ao 
mundo em que vivemos.

Desejo a todos uma abençoada 
Semana Santa e uma Feliz Páscoa. Que 
Cristo ressuscitado esteja em nossa 
vida e em nossas comunidades.

 Padre Alex Sandro Camilo
Reitor do Santuário 

Nossa Senhora Aparecida 
em São Bernardo do Campo

 

Conhecendo a Cruz de Jesus aprendemos a tomar nossa cruz com alegria para alcançar a glória da ressurreição

A SEMANA SANTA É SANTA
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16/03 - Quarta-Feira - 19h – Entrega de 
Título Cidadão Andreense a Dom Pedro. 
Câmara Municipal de Santo André.

20/03 - 14h30 - Domingo de Ramos 
– Encontro do Bispo com a Juventude. 
Avenida Portugal 233, na saída do 
Paço Municipal de Santo André.

24/03 - Quinta-Feira - 9h30 - Missa 
Crismal com Presbitério, Diáconos e o 
Povo de Deus. Catedral N S do Carmo.

24/03 - Quinta-Feira - 20h - Missa da 
Ceia do Senhor - (Quinta-Feira Santa). 
Catedral Nossa Senhora do Carmo.

25/03 - Sexta-Feira - 8h - Hora Santa 
com os Religiosos. Basílica Menor NS 
da Boa Viagem em SBC.

25/03 - Sexta-Feira - 15h - Ato Litúrgico 
da Paixão - (Sexta-feira Santa). Santa na 
Catedral Nossa Senhora do Carmo.

25/03 -  Sexta-Feira - 18h - Procissão 
do Senhor Morto. Paróquia Senhor 
Bom Jesus em Piraporinha, Diadema.

26/03 -  Sábado - 20h - Missa Vigília 
Pascal. Catedral NS do Carmo.

27/03 -  Domingo - 9h - Páscoa do 
Senhor. Catedral N S Santo André.

23/04 - Sábado - 9h - Início da Visita 
Pastoral Missionária na Região Mauá.

Agenda  Diocesana

Igreja do Grande ABC recebe mais um diácono permanente
Diácono José vai servir na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em São Bernardo

NOTÍCIAS E AGENDA DIOCESANA

O sábado de 27 de fevereiro foi 
de bastante emoção para José 
Carlos Júnior, que foi ordenado 

diácono permanente pelas mãos do bispo 
da Diocese de Santo André, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, no Santuário de Nossa 
Senhora Aparecida, em São Bernardo. A 
Santa Missa foi concelebrada por vários 
sacerdotes, e pelos novos assessores dos 
diáconos permanentes, Pe. José Pedro 
Teixeira de Jesus (Pe. Pedrinho) e Pe. 
Antônio Luiz de Araújo (Pe. Toninho), 
pelo Pe. Guillermo Daniel Micheletti, 
assessor dos diáconos até o ano passado 
e que acompanhou todo o processo de 
formação de José Carlos.

Feliz pela nova fase em sua vida, José 
Carlos Júnior destacou que sua ordenação 
é servir ao povo de Deus. “Conto com as 
orações de vocês para fazer aquilo que 
Jesus nos chama a fazer. A partir do Papa 

Francisco, do nosso bispo Dom Pedro, 
que destacam sair em missão. Não existe 
testemunho sem testemunha. Não existe 
missão sem missionário. Que Deus 
possa nos transformar em comunidades 
missionárias e de amor para que 
possamos transformar este mundo aí 
fora. Que ninguém se sinta sozinho”, 
destacou o diácono.

As palavras estão em sintonia com a 
homilia do bispo.  “Jesus nos compara a 
uma semente que cai na terra, se desfaz 
para nascer dela uma planta vigorosa que 
dê fruto. A semente que cai na terra e não 
morre é todo aquele que quer seguir Jesus 
e entrar na escola do serviço. Deve deixar 
de se colocar no centro de sua própria 
vida para colocar Jesus no centro da sua 
própria vida, com os mais necessitados, 
àqueles que na nossa sociedade não têm 
direito de ter direito”, frisou Dom Pedro.

Segundo Pe. Pedrinho, todo o clero 
é diácono por natureza. “Toda vez que 
participo da ordenação diaconal me 
lembro da minha porque todo padre 
é diácono, todo bispo é diácono. O 
diaconato é que nos faz excelência da 
imagem de Jesus Cristo porque Ele vem 
para servir. Toda Igreja transmite o sinal 
de Deus à medida que serve”, disse.

FAMÍLIA
O diácono também agradeceu aos seus 

familiares, como pai, mãe, irmãos, mas 
especialmente à sua esposa, Cristiane 
Carrociele Couto Carlos. “Durante este 
tempo (de estudos), passei com minha 
esposa. Minha esposa sempre foi paciente 
comigo, principalmente porque fui chato 
muitas vezes. Ela soube combater tudo 
isso com mansidão. Eu a amo. A vida do 
diácono permanente somente é possível 

se a esposa tiver ao seu lado”, disse.
Cristiane agradeceu às palavras do 

marido. “Fiquei feliz com a homenagem. 
É bom poder ajudá-lo nas horas que 
precisava. Era o sonho dele e a gente tem 
que abraçar. Por isso somos um só. Fico 
feliz por ele. Dei força para ele”, disse ela.

Os pais do diácono também dividiram 
a alegria e recordaram que o diácono ia 
para Igreja desde pequeno, frequentando 
a então Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, hoje Santuário. “Ele sempre 
gostou de servir à Igreja. Sempre o 
educamos na Igreja. É um dom que Deus 
deu para ele. Meu coração está pegando 
fogo”, contou a mãe Anália de Oliveira 
Carlos. “Não tem explicação. Ele sempre 
foi criado neste ambiente da Igreja, 
sempre levamos. Não posso falar mais 
nada”, resumiu o pai José Carlos.

Texto e Fotos de Thiago Silva

O bispo diocesano, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, nomeou 
no dia 15 de fevereiro, os 

integrantes da Comissão Diocesana 
para cuidar especificamente do preparo 
da Festa Jubilar (25 anos de ordenação 
episcopal), do bispo emérito Dom 
Nelson Westrupp, scj, a ser celebrada 
com uma Missa em Ação de Graças 
no dia 30 de julho de 2016, na Catedral 
Nossa Senhora do Carmo, às 19h30. A 
comissão é composta pelo Pe. Roberto 
Alves Marangon, Pe. Augusto César 
Casemiro de Andrade, Pe. Alexandre 
Costa Santos, Pe. Fernando Rocha 
Sapaterro, Diác. Nilton de Santana 
Ferreira, Maurinéa Aparecida dos 
Santos, Roberto Vertamatti, Rosa Maria 
Lino Caminoto, Wilma Carvalho e Sem. 
José Aparecido de Sousa.

Uma gostosa tradição foi repetida 
ao final da Missa de Quarta-
Feira de Cinzas, no dia 10 de 

fevereiro, na Catedral Nossa Senhora do 
Carmo, quando o bispo diocesano, Dom 
Pedro Carlos Cipollini apresentou os 

novos integrantes da Casa Propedêutica 
da Diocese de Santo André. Esta que é a 
casa de entrada dos que pretendem seguir 
os estudos rumo ao presbitério.

São eles: Emerson Marcelino, Gustavo 
Laureano Pinto, Joel Gonçalves Silva, 

Jonas Magno Costa 
Lima, Leonardo 
Alves Vieira, Lucas 
Matheus Fontes, 
Lucas Silva de 
Paula, Raul Victor 
Gadeas, Renan 
Mantovani Adriano 
e Willian Maia 
Gomes Leite.

Durante o ano 

de 2016 estes jovens vão morar no 
Propedêutico, a casa que fica na Paróquia 
Santa Maria Goretti, na Região Santo 
André/Utinga. Lá vão se preparar para 
em 2017 serem inseridos no Seminarío 
de Filosofía, onde permanecerão por três 
anos. O passo seguinte depois serão os 
quatro anos no Seminário de Teologia. E 
por fim, após vivenciarem o Ano Pastoral 
serão ordenados sacerdotes.

O diretor da Casa Propedêutica é o Padre 
Vagner Franzini e o Diretor Espiritual é o 
Padre José Soares Rodrigues.

Contatos da Pastoral Vocacional: 
E-mail: marcio.milani@yahoo.com.br. 
Tel: 4224-2261

Diocese  prepara
festa jubilar 

para Dom Nelson

Alunos da Casa Propedêutica são apresentados
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No Ano da Misericórdia, 
somos convidados a refletir 
sobre muitos aspectos de 

nossa caminhada de fé nesta “breve 
peregrinação terrestre”. Olhar e agir neste 
mundo na perspectiva de um Deus Amor 
que perdoa, consola e nos cumula de 
esperanças a todos os que se aproximam 
de seu Divino Coração. Despojados 
evidentemente, a exemplo de Moisés que 
“tirou suas sandálias para se aproximar da 
sarça ardente” (Ex 3,5-6). É um período 
em que verdadeiramente o ser humano 
deve “tomar sua própria cruz” (Mt 16,24-
25/Mc 8,34-35/Lc 9,23-24) e seguir o 
Senhor mais atentamente se abrindo 
também para a realidade nua e crua de 
nossa sociedade.

Para nós, da Pastoral do Menor, 
um tema tocante e que exige reflexão 
é evidentemente a criança, nossas 
crianças. Isso porque as crianças ocupam 
lugar de destaque no Coração Divino de 
Nosso Senhor. Tal é a importância que 

o próprio Jesus de Nazaré recomenda a 
seus ouvintes que “quem não receber o 
Reino de Deus como uma criancinha, 
nele não entrará” (Lc 18,17/Mt 19,14) 
e para demonstrar toda a sua afeição as 
“abraça e as abençoa impondo-lhes  as 
mãos” (Mc 10,13-16). Jesus, profundo 
conhecedor da Sagrada Escritura e 
sensível às urgências de seu tempo (Mt 
21, 16) cita o Salmista ao dizer “que 
o perfeito louvor vos é dado pelos 
lábios dos mais pequeninos” (Sl 8,3). 
Como seguidores do Senhor, devemos 
nós também exercer predileção pelas 
crianças de nossas cidades.

Mais do que nunca se faz necessário o 
resgate do símbolo da criança, ou seja, 
de tudo aquilo que representa o “ser 
criança”. Este resgate tem o intuito de 
encontrar nossa própria criança interior 
que por muitas vezes está perdida ou 
abandonada, mas também para termos 
uma verdadeira lição de acolhida e 
abertura sincera para o outro. Porque é 

justamente isso que simboliza a criança 
para as diferentes religiões e culturas: 
inocência, simplicidade, espontaneidade 
e tranquilidade. 

Esse roubo da infância não é 
exclusividade somente do século passado. 
Em nossos dias avançados na ciência e 
na técnica, na cultura, na economia e na 
política muitas crianças também sofrem. 

Vivem marginalizadas e tem sua infância 
maculada por quem na verdade deveria 
acolhê-las e ampará-las. 

No futuro elas só poderão dar ao mundo 
aquilo que receberam. Só se colhe aquilo 
que se planta, portanto, espalhemos 
sementes generosas de justiça, paz e 
amor, mas, sobretudo de misericórdia e 
caridade.

Misericórdia para os Pequeninos Por Ricardo Valim
Agente da Pastoral Diocesana do MenorComo seguidores do Senhor, devemos nós também exercer predileção pelas crianças de nossas cidades.

Dom Pedro Carlos Cipollini 
assinou vários documentos, entre 
os quais, algumas nomeações. 

Aqui apresentamos para conhecimento 
de todos os diocesanos.

RENÚNCIA
Diáconos Permanentes
Sebastião Benício de Souza, Gervásio 
Silva, Francesco Chippari e Celso 
Francisco da Silva.

Pároco da Paróquia Santo Antônio, no 
Jardim Santo Antônio, em Santo André
Padre Ascênzo Venditti (Padre Enzo).

DIRETOR ESPIRITUAL
Casa de Formação Teológica
Padre José Ailton Teixeira. 

Casa de Formação Filosófica
Padre Rogério Duarte Irmão.

Casa de Formação Propedêutica
Padre José Soares Rodrigues.

DIRETOR DE ESTUDOS
Casa de Formação Filosófica
Padre Fernando Rocha Sapaterro

Casa de Formação Teológica
Padre Julio Rodrigues Neves Junior.

DIREÇÃO DA ESCOLA DIACONAL: 
Padre José Pedro Teixeira de Jesus.

ASSESSOR-ACOMPANHANTE 
DOS DIÁCONOS PERMANENTES: 
Padre Antonio Luiz de Araujo.

COLÉGIO DOS CONSULTORES 
Nomeação por cinco anos dos integrantes: 
Padre Ademir Santos de Oliveira, Padre 
Alex Sandro Camilo, Padre Dayvid da 
Silva, Padre Gonise Portugal da Rocha, 
Padre Joel Nery, Padre Julio Caprani, 
mipk, e Padre José Silva.

COMISSÃO ESPECIAL
Revisão e atualização dos contratos entre 
a Mitra Diocesana de Santo André e 
as Ordens, Congregações Religiosas e 
Institutos que prestam serviço nesta Diocese 
tendo como presidente o próprio bispo 
diocesano e composta pelos presbíteros: 
Padre Ademir Santos de Oliveira, Padre 
Claudio Tafarelo, Padre Felipe Cosme 
Damião Sobrinho, Padre Jurandir Ribeiro, 
Padre Paulo Roberto Vicente e Frei Gilson 
Miguel Nunes, ofm conv.

USO DE ORDEM
Frei Antonio Vicente Salles e
Frei Paulo Santos Gonçalves
(Membros da Ordem de Santo Agostinho)
Na Diocese de Santo André.

Frei Telles Ramon do Nascimento 
(Membro da Ordem das Mercês)
Paróquia Imaculada Conceição em 
Mauá.

Padre Eduardo Antônio Calandro 
(Presbítero da Diocese de Goiás)
Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, 
no Bairro Eldorado em Diadema.

Padre Edivan de Andrade
Paróquia São Pedro Apóstolo, na Vila 
Guarani em Mauá.

Padre Silvânio José da Silva
Paróquia São João Batista, no Rudge 
Ramos em São Bernardo do Campo.

Diácono Geraldino Pereira Coutinho 
(Diácono permanente) 
Paróquia Santa Luzia e São Carlos 
Borromeu, na Vila Príncipe de Gales em 
Santo André.

Diácono Everson Neves Mendes 
(Diácono permanente)
Paróquia Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima, no Bairro Ferrazópolis em São 
Bernardo do Campo.

Diácono José Carlos Junior
(Diácono permanente) 
Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no 
Jardim das Orquídeas em São Bernardo do 
Campo.

Diácono Adriano Pereira da Silva 
(Diácono transitório)
Paróquia Nossa Senhora das Graças, no 
Bairro Serraria em Diadema.

ADMINISTRADOR PAROQUIAL
Padre Rogério Romão Bueno
(Membro da Comunidade Aliança da 
Misericórdia - em experiência ministerial 
na Diocese)
Paróquia Cristo Rei, no Parque Real em 
Diadema.

Padre Julio Miguel da Silva, cssr
(Missionário Redentorista)
Paróquia Menino Jesus, no Jardim 
Marilene em Diadema.

Padre Renato Aparecido Cruz Souto
Paróquia Santo Antonio, no Jardim Santo 
Antonio em Santo André (Permanece 
Pároco na Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima, região Santo André - Utinga).

Padre Julio Rodrigues Neves Junior 
Paróquia Nossa Senhora das Graças do 
Bairro Serraria em Diadema (Permanece 
Pároco na Paróquia Maria Mãe dos 
Pobres, região Diadema).

Padre Alexandre Cruz da Silva
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, do 
Bairro São José em São Caetano do Sul.

VIGÁRIO PAROQUIAL
Padre André Rodrigues da Silva
Paróquia Nossa Senhora do Paraíso, no 
Bairro Paraíso em Santo André.

Pe. Jean Dickson Saint-Claire
Paróquia Santo André, na Vila Assunção 
em Santo André.

Padre Aparecido de Góis
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no 
Bairro Alves Dias em São Bernardo do 
Campo.

PÁROCO
Padre Sidcley Alves Machado
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no 
Jardim Zaíra em Mauá.

Padre Fernando Valladares da Silva 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no 
Bairro Alves Dias em São Bernardo do 
Campo.

Padre Paulo Sérgio de Lima
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no 
Jardim Sonia Maria em Mauá.

NOMEAÇÕES E NOTIFICAÇÕES RECENTES 
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A Catedral Nossa Senhora do 
Carmo ficou completamente 
tomada na noite de quinta 

(25/02), por fiéis que foram levar seu 
abraço amigo ao seu pastor, o bispo Dom 
Pedro Carlos Cipollini que celebrava com 
uma missa em Ação de Graças, os 38 anos 
de sua ordenação sacerdotal. No início 
da celebração agradeceu a presença dos 
padres, diáconos, seminaristas, religiosos e 
o povo de Deus em geral que ali estavam 
para compartilhar sua alegria. “E agradeço 
a Deus que me conservou no caminho 
da fé. Esta mesma fé que recebemos no 
momento de nosso batismo. A fé que pode 
ser comparada com uma semente. Tem 
quem regue a semente e a fé diariamente, 
e tem quem esquece de cultivar a semente 
e a sua fé. Se a semente não se transforma 
em uma grande árvore, ficamos maior do 
que ela. Assim como a fé que em muitos 
casos fica menor do que nós, se não a 
alimentarmos diariamente. Agradeço a 

todos vocês que vieram orar comigo nesta 
noite”.

Impedido de estar presente, o bispo 
emérito Dom Nelson Westrupp, scj, enviou 
mensagem: “Aproveito a oportunidade 
para render graças ao sumo e eterno 
sacerdote porque suas mãos continuam 
prontas e abertas para abençoar e repartir 
o pão da misericórdia, da justiça, da paz e 
do amor. Guarda bem o que recebeste para 
que ninguém roube sua coroa, (Apocalipse 
3,11), nesta mesma hora, ainda que em 
outro lugar, mas espiritualmente presente, 
estarei celebrando eucaristia e louvando 
a Deus pelos seus fecundos 38 anos de 
ministério sacerdotal. Um grande abraço 
amigo”.

O cura da Catedral Nossa Senhora 
do Carmo, Pade Vanderlei Nunes falou 
pelos sacerdotes: “Agradecer a Deus pelo 
dom do seu sacerdócio nos seus 38 anos, 
agradecendo muito este privilégio em ter 
um bispo que sempre foi um bom padre... 

Um padre dedicado, amigo, zeloso, um 
padre sensível aos padres e também ao 
povo, um bispo que não tem medo do 
povo, que quer estar com o povo, com seus 
padres, sempre acolhendo em  nome de 
Cristo bom pastor”.

O casal Osmarina e Toninho falaram 
pelos leigos “Há sete meses conosco 
efetivamente e já podemos falar do quanto 
que vem nos cativando com seu sorriso, 
seu jeito simples de ser, sua simplicidade 
e dinamismo, com o cuidado com este 
rebanho que já o ama muito. Pedimos a 
Maria Santíssima que o ilumine e fortaleça 
nesta árdua e linda missão junto a este 
imenso rebanho”.

Os 38 anos de sacerdócio de Dom Pedro Cipollini
Agradeço a Deus por me ter conservado no caminho da fé

No dia 28 de fevereiro de 1956 
era fundada a Associação Lar 
Menino Jesus, obra maior 

de Dom Jorge Marcos de Oliveira, 
primeiro bispo da Diocese de Santo 
André. Sessenta anos depois a data 
foi lembrada com missa em Ação de 
Graças na tarde do domingo (28/02), no 
próprio Centro Comunitário Dom Jorge, 
com sede no Parque João Ramalho, 
em Santo André. A celebração foi 
presidida pelo atual bispo, Dom Pedro 
Carlos Cipollini e contou com o coral 
formado pelos alunos da entidade, que 
maravilharam a todos com os belos 
cantos. A apresentação foi inclusive, 
elogiada pelo bispo.

O presidente da associação 
aniversariante, Padre Ademir Santos de 
Oliveira demonstrando toda sua alegria 
disse “A obra é fruto de Deus. Tenho 
gratidão por todos quantos já passaram 
por aqui, e que colaboraram com esta 
obra. E vejam que coisa bonita. Muitos 
que aqui vivenciaram em sua infância, 
hoje adultos, colaboram na forma de 
associados, de voluntários”.

O sacerdotes que dirige a casa também 
fez um alerta, “Hoje vivemos tempos 
diferentes. É mais difícil sensibilizar 
para que as pessoas contribuam com as 
obras sociais. E nosso esforço tem que 
ser ainda maior. Rogamos a Deus para 
que despertem nos corações das todos, a 
generosidade de nosso fundador”.

Dom Pedro também recordou o grande 
feito de nosso primeiro bispo. “Nosso 

 
Os 60 anos do

 Lar Menino Jesus

agradecimento pela generosidade de 
Dom Jorge, que soube ouvir o que Deus 
lhe pedia que fizesse. E 60 anos depois, 
vemos a obra chegar até nós. Em nome 
de Irmã Maria Miele que viu toda esta 
obra nascer e crescer, recordamos com 
gratidão a todos que contribuíram ao 
longo dos anos com esta realização que 
tanto bem fez e faz para as crianças, para 
as famílias. Crianças estas, que hoje 
crescidas, trazem seus filhos, seus netos 
para também viverem neste mesmo lar”.

A generosidade de Dom Jorge soube ouvir o que Deus lhe pedia que fizesse
Foto: Fernanda Marqui

Não teve um fiel, que ao entrar 
na Catedral Nossa Senhora 
do Carmo, na noite de 10 de 

fevereiro para acompanhar a Missa da 
Quarta-Feira de Cinzas, não comentou 
sobre a quantidade de “lixo” – jornais e 
garrafas pets – espalhado pelos corredores 
e embaixo dos bancos. A explicação só 
veio após o início da celebração, quando 
voluntários se encarregaram de recolher o 
material e deixar de novo limpa a nossa 
Casa Comum.

A encenação foi a forma encontrada 
pelos agentes que trabalham a Campanha 
da Fraternidade da Diocese de Santo 
André para que todos vivenciassem o 
tema da CF 2016, que trata justamente da 
forma equivocada como tratamos nosso 
planeta, a nossa Casa Comum. Neste 
ano, o objetivo geral da CF é assegurar 
o direito ao saneamento básico para 
todas as pessoas, e que cada um de nós 
nos empenhemos, à luz da fé, em favor 
das políticas públicas e com atitudes 
responsáveis, que venham garantir a 
integridade e o futuro de nosso planeta.

Dom Pedro, bispo da diocese, utilizou 
parte de sua homilia para comentar o 
tema da Campanha da Fraternidade. 
“O que podemos falar, que ainda não 
tenhamos escutado? Pois bem, a CF 2016 
quer justamente reforçar este debate, 
ampliar as informações sobre este tema 
já tão conhecido que é a forma como 
temos tratado nosso planeta, a nossa 
Casa Comum. É preciso abandonar este 
costume horroroso de jogar o lixo na rua, 
no rio”.

Recordando que vivemos um período de 
mudança, Dom Pedro disse “O mistério 

pascal nos proporciona este Tempo 
pleno de Graça, quando podemos viver 
o processo da conversão. Por quarenta 
dias podemos nos preparar. A Quaresma 
é isto, um tempo para melhorarmos nossa 
vida, voltarmos a viver mais perto de 
Deus, procurarmos a nossa conversão. O 
convite está feito. Utilizemos deste tempo 
para nos reencontrar com Deus”.

O bispo também nos ensinou sobre 
o pecado. “Temos que nos reconhecer 
pecadores. O pecado é nos afastarmos de 
Deus. E afastamos de Deus, quando nos 
afastamos do amor. Quando estamos longe 
de Deus, o pecado aparece. Existe pecado 
que são como de estimação, não queremos 
nos separar dele. Temos que aproveitar 
deste tempo de Quaresma. Este é o tempo 
da libertação. Vamos fazer a nossa parte e 
deixar Deus agir dentro de nós”.

A Quaresma nos convida para 
nos reencontrarmos com Deus
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Após nove dias de intenso 
trabalho de evangelização, 
o bispo Dom Pedro 

Carlos Cipollini encerrou as Visitas 
Missionárias à região São Bernardo do 
Campo-Centro no domingo, (21/02), 
ao presidir Santa Missa na Basílica 
Menor de Nossa Senhora da Boa 
Viagem, a Matriz de São Bernardo. O 
pároco-reitor local, Giuseppe Bortolato, 
o coordenador da Região, Pe. Julio 
Caprani, mipk, e outros sacerdotes da 
Região concelebraram.

Dom Pedro percorreu por todas 
as comunidades e capelas das 12 
paróquias, além de visitar enfermos, 
delegacia de polícia, hospitais, escolas, 
centros esportivos, entre outros. “Vi 
muitos sofrimentos, mas também muitas 
transfigurações em Cristo na forma de 
solidariedade, partilha, esperança e fé 
viva. O Espírito Santo age no meio de 
nós. Ele também nos impulsiona para 
sermos missionários, não ficarmos 
acomodados”, destacou Dom Pedro.

O bispo também ressaltou que o 

DOM PEDRO REALIZA 
PRIMEIRA VISITA PASTORAL
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Reino de Deus precisa ser sinalizado a 
todos. “Jesus curava o coração ferido, 
perdoava o pecado, reconstruía por 
dentro a pessoa, mas Ele também curava 
o corpo, multiplicava os pães, para dizer 
que, aquilo que acontece no coração 
no sentindo de dar a felicidade plena à 
pessoa, deve refletir e ter a ressonância na 
sociedade, na vida, no dia a dia”, frisou.

Dom Pedro, que agradeceu a todos que 
contribuíram com as visitas, como os 
padres, diáconos, religiosos e agentes de 
pastorais, pediu para que todos reflitam 
e ajudem as comunidades que mais 
precisam. “Devemos pensar nossa Igreja 
diocesana a partir das periferias que são 
grandes. Dois terços de nossa Diocese 
são regiões de grande concentração 
populacional, mas não estão no centro 
dos municípios, e sim nas beiradas, 
nas periferias. Jesus nasceu em Belém, 
não em Jerusalém, para nos convidar a 
visitar, a colocar o dedo no sofrimento, 
nas chagas do Senhor”, recordou. “O que 
posso fazer para ajudar a minha Igreja? 
O que posso ajudar para fazer com que 

o Evangelho chegue a lugares longes, 
difíceis? O que posso fazer para ajudar 
a manter uma capelinha no alto daquele 
morro? Veremos que podemos fazer 
muito”, completou.

Segundo o Pe. Julio, a semana foi de 
muita graça, principalmente por ter sido a 
primeira visita pastoral do bispo. “Nossa 
região está de parabéns pela organização, 
pela participação, pela demonstração 
de comunhão e de querer crescer neste 
sentido de pertença à Igreja local, a nossa 
Diocese, porque não dá para dizer que eu 
amo a Igreja se não amo minha Diocese, 
minha paróquia, minha comunidade. 
Este tempo da Quaresma nos mostra a 
necessidade da nossa conversão pessoal, 
mas também da nossa conversão pastoral 
para ser uma Igreja em saída”, disse.

A próxima Visita Pastoral de Dom 
Pedro será 23 de abril a 1º de maio na 
Região de Mauá, que engloba também as 
cidades de Ribeirão Pires e Rio Grande 
da Serra.O Espírito Santo nos impulsiona 
para sermos missionários e não ficarmos 
acomodados

Em fevereiro aconteceu a Reunião 
Ampliada da Sub-Região Pastoral 
SP2 na Diocese de Santo Amaro 

reunindo os bispos e representantes de 
pastorais sociais. A Diocese de Santo 
André se fez presente com mais de vinte 
representantes, de Dom Pedro e do bispo 
emérito Dom Nelson Westrupp, scj.

O palestrante convidado para a reunião 
foi o bispo de nossa diocese, Dom Pedro 
Carlos Cipollini que discorreu sobre o 
Ano Santo da Misericórdia. “O século 
XX terminou com sérios problemas e o 
novo século começou com fatos ainda 
mais assustadores. Povos são obrigados 
a sair de seus países. E mesmo com os 
grãos nascendo em todos os meses do ano, 
nunca tivemos tanta gente passando fome. 
Tudo por causa da dureza dos corações. 
Onde está a misericórdia?”.

O palestrante alertou. “De há muito o 
mundo faz de tudo para tirar Deus da vida 
dos seres humanos. Os objetos sacros não 
podem mais ficar expostos. Falar de Deus 
virou algo fora de moda. Mas se esquecem 

de que Deus é misericórdia. E sem Deus, 
ficamos sem a misericórdia final”.

Dom Pedro também afirmou que “Justiça 
sem amor é vingança. Nossas cadeias são 
preparadas para a vingança e não para a 
justiça. Tudo por que a misericórdia passou 
a ser um tema esquecido. É visto como 
ingênuo quem acredita na misericórdia de 
Deus. Portanto, é preciso agora, repensar 
o tema da misericórdia e dar a sua devida 
importância de novo”.

Quase ao final da sua palestra Dom 
Pedro disse “A Igreja sem caridade, 
sem misericórdia não é a Igreja de 
Deus. Necessitamos desta misericórdia. 
Nosso mundo é desumano para com 
os enfraquecidos, os doentes”. E que 
“Ninguém nasce amando. Trata-se de uma 
decisão a ser tomada em nossa vida. Claro 
que não podemos consertar o mundo. 
Quem vai fazer o Reino de Deus é Deus. 
Nós só podemos e devemos nos preocupar 
em fazer a nossa parte. Vejam que Santo 
Afonso se tornou santo sendo porteiro de 
um convento...”.

É preciso repensar a Misericórdia 
e dar-lhe o seu devido valor

O Espírito Santo nos impulsiona para sermos missionários e não ficarmos acomodados

Reunião Ampliada da Sub-Região Pastoral SP2 tem palestra de Dom Pedro As paróquias da Diocese de 
Santo André vivenciaram na 
sexta-feira e sábado as 24 horas 

para o Senhor. Cada uma se organizou 
com seus fiéis e definiu a forma de 
tornar realidade esta iniciativa desejada 
e incentivada pelo Papa Francisco.

Abrindo as 24 horas para o Senhor na 
Diocese de Santo André, Dom Pedro 
presidiu a celebração na Paróquia 
Imaculada Conceição, no Centro de 
Mauá na tarde da sexta, onde deixou esta 
mensagem em sua homilia: “A Palavra 
de Deus é um chamado para a nossa 
conversão, para nos ajudar a andarmos 
nos caminhos do Senhor. E andar no 
caminho do Senhor significa um modo 
de vida, norteado pelo mandamento do 
amor. Tem quem afirme que amar a Deus 
é fácil, mas não é, já que somente quem 
ama o próximo, pode verdadeiramente 
amar a Deus. Sempre corremos o risco 
de fazer o mal que não queremos e não 

fazer o bem que queremos”, alertou.
Dom Pedro também falou de esperança. 

“Desejado pelo Papa Francisco, que as 
24 horas para o Senhor seja profícuo a 
todos nós católicos. É mais uma chance 
de tirarmos a grande pedra que nos 

impede de andar no caminho do 
Senhor, a pedra do egoísmo que 
nos impede de ouvir o que Deus 
nos pede”.

O bispo percorreu todas as 
oito Regiões Pastorais, ouvindo 
confissões dos fiéis. O bispo 
também presidiu a missa de 
encerramento das “24 Horas para 
o Senhor” na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo no Centro na 
tarde de 5 de março.

Regiões Pastorais da Diocese
 vivem 24 horas para o Senhor
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Um santuário, muitas graças e a fé que move e faz feliz o viver

10 ANOS DE GRAÇAS

Era um sábado ensolarado de 
março de 2006. Era o dia da 
Anunciação do Senhor, a festa 

que a Igreja celebra nove meses antes do 
Natal para recordar o encontro de Maria 
com o anjo. Foi neste dia solene que o 

Santuário Imaculada Conceição e São 
Maximiliano Maria Kolbe começou a 
receber peregrinos.

Dom Nelson Westrupp, bispo de Santo 
André - SP à época, inaugurou o templo 
na sede da Milícia da Imaculada, no 

Riacho Grande, em São Bernardo do 
Campo - SP. O próprio bispo, em 2014, 
elevou à dignidade de Santuário este 
monumento de fé.

Milhares de fiéis passam todos 
os anos pelo local. Uma prece, um 
olhar confiante, um sentimento de 
amor é dirigido à Virgem Maria e 
testemunhado pela beleza da Mata 
Atlântica que circunda o lugar. 

A adoração ao Santíssimo Sacramento 
é contínua e muitas pessoas, de todos os 
lugares do Brasil e do mundo, se unem 
à comunidade orante no Santuário 
pelas ondas do rádio e pela internet.

As missas dominicais, os momentos 
de oração no fim da tarde e a Adoração 

ao Santíssimo Sacramento tocam 
peregrinos e ouvintes.

Neste Santuário está a Porta da 
Misericórdia, um símbolo do Jubileu 
conclamado pelo Papa Francisco. Ela 
é uma réplica fotográfica daquela 
que está na Basílica de São Pedro, 
no Vaticano. Por ela, muitas pessoas 
tem passado e se sentem acolhidas 
pelo próprio Cristo num caminho de 
reconciliação.

Na data do aniversário do Santuário, 
neste ano, será celebrada a Paixão de 
Jesus, a Sexta-feira Santa. Assim, a 
comemoração ficou para o segundo 
Domingo de Páscoa, que é o Domingo 
da Misericórdia, dia 3 de abril.

Desde a abertura da Porta 
Santa no Santuário Imaculada 
Conceição e São Maximiliano 

Maria Kolbe, em dezembro do ano 
passado, a Milícia da Imaculada tem 
preparado uma intensa programação 
jubilar.

No dia 20 de fevereiro foi a vez de se 
encontrarem os voluntários da 
Milícia da Imaculada. Os mais 
de 60 mílites, que colaboram 
nas áreas de divulgação,  
plantão telefônico e acolhida 
no Santuário tiveram um 
dia de especial de formação. 
Frei Sebastião Benito 
Quaglio proferiu uma 
palestra animando todos a 
prosseguirem no trabalho 

pelo Reino de Deus. Também celebrou 
a missa e falou do sentido da Porta 
Santa e do Jubileu Extraordinário da 
misericórdia. 

Também os missionários e missionárias 
da Imaculada-Padre Kolbe animaram 
o encontro e apresentaram ao grupo as 
propostas de atividades para o primeiro 

FIQUE POR DENTRO

Veja a programação da Milícia da Imaculada e participe

3 de abril – das 10h às 16h - Aniversário do Santuário
16 de abril – das 9h30 às 16h – Encontro para voluntários já consagrados 
17 de abril – das 13h às 16h  – Jubileu de ouro sacerdotal do Frei Sebastião Quaglio.
21 e 22 de maio – das 8h às 18h – Retiro em preparação à Consagração pessoal a Nossa 
Senhora
29 de maio – MIPA para a Coroação de Nossa Senhora
12 de junho – das 9h30 às 16h – Encontro para voluntários já consagrados
26 de junho – das 10h às 16h – MIPA de Festa Junina

E todos os meses, no dia 8, há a santa missa em louvor a Deus pelo dom da Imaculada 
Conceição. Aos domingos, às 15h; às segundas, às 8h; e nos outros dias da semana, às 11h.
Mais informações pelo tel.: (11) 4397-6500 ou pelo e-mail milicia@miliciadaimaculada.
org.br

ANO DA MISERICÓRDIA 
NA MILÍCIA DA IMACULADA


