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Saiba mais na página 3

Batizados e enviados por 
uma Igreja em saída

Fiéis das dez regiões pastorais integraram 
visitas, vigílias e celebrações da programação 
do Mês Missionário Extraordinário, 
iniciativa proclamada pelo Papa Francisco 
com o objetivo de despertar as comunidades 
para a missionariedade. Página 4.

8º Plano de Pastoral: 
acolher é a nossa missão

Cerca 1,3 mil agentes pastorais da 
Acolhida participaram da 1ª Missa de 
Envio Diocesana visando a unidade nas 
ações, a consolidação das orientações 
recebidas pelo Sínodo Diocesano e a 
prática dos oito itinerários. Página 6.

Leia a matéria especial na página 3
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A voz do PastorA 41ª Assembleia das Igrejas 
Particulares, que reuniu todas  
as Dioceses do Estado de São 

Paulo que compõem o Regional Sul 1 
da CNBB, foi concluída no domingo, 
dia 27/10, com todos os participantes no 
Altar Central do Santuário Nacional com 
uma missa presidida pelo Arcebispo de 
Aparecida, Dom Orlando Brandes. Após 
a celebração, em forma de plenária, os 
integrantes fizeram indicações pastorais 
para a evangelização nos centros urbanos 
como fruto dos trabalhos em grupo 
realizado no sábado, dia 26/10.

No encontro em Aparecida (SP), 
a Diocese de Santo André esteve 
representada pelo bispo diocesano, Dom 
Pedro Carlos Cipollini; pelo vigário 
episcopal para Pastoral, Pe.Joel Nery; 
pela secretária do Centro de Pastoral, 
Mércia Aparecida Ferreira; e pela 
representante leiga Albani Evangelista 
Sais.

As atividades tiveram início na 
sexta, dia 25/10 e contaram com bispos, 
padres, leigos e leigas, coordenadores 
diocesanos de pastoral, representantes 
de organismos pastorais, movimentos 
e associações que debateram o tema 
‘Comunidades Eclesiais Missionárias e 
a Missão Evangelizadora no Contexto da 
Cultura Urbana’, promovendo a partilha 
e propostas sobre o tema.

As Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-
2023 também nortearam as reflexões 
durante os três dias da assembleia.

Diocese 
participa da 

41ª Assembleia 
das Igrejas 
Particulares

Delegação diocesana acompanhou 
debates em Aparecida

Sínodo: experimentamos a beleza
de caminhar unidos para servir

Após a missa de encerramento do Sínodo dos Bispos,
o Papa Francisco rezou a oração do Angelus no domingo, dia 27/10.

Iniciamos o mês de novembro 
com a festa litúrgica de “Todos 
os Santos”. Ela veio do Oriente 

e foi instituída em Roma, pelo Papa 
Bonifácio IV no ano 609 para o mês de 
maio. Foi mudada para 1 de novembro 
em 1475 pelo papa Sisto IV.

No calendário da Igreja estão 
assinalados somente os nomes daqueles 
cuja vida foi reconhecida exemplar. 
Mas são santos todos os que se salvam 
e esperam salvar-se pelos méritos de 
Jesus.

É um dia de festa na Igreja porque 
ela mesma é chamada de Povo Santo de 
Deus.

A Bíblia ensina que somente Deus 
é santo. Ele, porém, comunica a 
santidade. É um Deus santificador, e 
deseja que sejamos santos: “Sede santos 
porque eu sou santo”(Lv 19,2; 20,26). 
Jesus é o Santo de Deus e santifica os 
cristãos pela força do Espírito Santo. 
Ele recomenda: “Sede perfeitos como 
vosso Pai celeste é perfeito” (Mt 5,48). 
E São Paulo escreveu: “A vontade de 
Deus é esta: a vossa santificação” (1Ts 
4,3).

Os santos são os amigos íntimos 

de Deus que cumprem a sua vontade. 
Não ocupam o lugar de Deus. Eles são 
“heróis da fé” vivida no amor. É o amor 
que santifica e salva. O santo, após a 
morte, assegura a Bíblia, está com Deus 
e reina com Ele (cf. Ap 4,4) e intercede 
por nós (cf. Ap 5,8).

Deus opera milagres por intercessão 
dos santos. São Pedro e São João curam 
um paralítico em nome de Jesus (At 
3,1-9). Deus fazia prodígios por meio 
de São Paulo (cf. At 19,11-12). Mas 
é Jesus o único mediador e é sempre 
em nome de Jesus, que os santos nos 
ajudam.

O Concílio Vaticano II fala da 
vocação universal à santidade (cf. 
LG, 40). Todos somos chamados a ser 
santos. Na simplicidade do dia a dia da 
vida. Vivenciando as coisas comuns 
com muito amor. O que faz o santo é 
a vida no puro amor de Deus, e não os 
milagres. Neste mês será beatificado o 
Padre Donizetti Tavares de Lima, que 
foi pároco de Tambaú-SP. Dia após dia, 
sem se cansar dedicou-se aos pobres 
por amor a Deus e, quando cansado, 
amava o cansaço por amor aos irmãos.

Entender o chamado à santidade que 

advém de nosso batismo, é encaminhar-
se para a plenitude da vida cristã e a 
perfeição na caridade. É  assumir esta 
vocação que nos realiza plenamente e 
humaniza a sociedade.

Todos os Santos
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

Após a missa de encerramento 
do Sínodo dos Bispos para 
a Região Pan-amazônica, o 

Papa Francisco rezou a oração mariana 
do Angelus no domingo, dia 27/10.

“A missa celebrada esta manhã, 
na Basílica de São Pedro concluiu a 
Assembleia Especial do Sínodo dos 
Bispos para a Região Pan-amazônica. 
A Primeira Leitura, do Livro do 
Eclesiástico, nos recordou o ponto de 
partida desse caminho: a oração do 
pobre que ‘atravessa as nuvens’, pois 
‘Deus escuta a oração do oprimido’.  
O grito dos pobres, junto ao grito da 
terra, veio da Amazônia. Depois dessas 
três semanas não podemos fazer de 
conta de não tê-lo ouvido. As vozes 

dos pobres e a de tantos outros dentro 
e fora da Assembleia sinodal, pastores, 
jovens e cientistas nos impelem a não 
permanecer indiferentes. Ouvimos 
muitas vezes a frase “depois é 
tarde demais”: esta frase não pode 
permanecer um slogan.”

“O que foi o Sínodo?” Perguntou 
o Papa. “Foi, como diz a palavra, um 
caminhar juntos, revigorados pela 
coragem e pelo consolo que vem do 
Senhor. Caminhamos, olhando-nos 
nos olhos e ouvindo-nos, com 
sinceridade, sem esconder as 
dificuldades, experimentando a 
beleza de caminhar unidos, para 
servir.”

Francisco sublinhou também 

que na segunda leitura do domingo, 
o apóstolo Paulo incentiva a isso. “O 
Senhor esteve a meu lado e me deu 
forças. Ele fez com que 
o Evangelho fosse 
anunciado por mim 
integralmente e 
ouvido por todas as 
nações.”
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Traços de André em nossa História
Somos como André que leva consigo as marcas do Crucificado conscientes de sua pequenez

Registrar fatos históricos 
não é algo fácil. Ainda 
mais quando não se esteve 

presente e nem se possui as tecnologias 
avançadas como as que temos hoje. 
Este artigo vai te transportar aos idos 
de 1950, mais precisamente 1954, onde 
começa a nossa história. 

Em uma época completamente 
diferente da nossa, onde só existiam 
as cidades de São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul e Santo André, 
a mais populosa e desenvolvida na 
época, recebeu uma grande dádiva, o 
presente de ter em suas dependências 
a criação de uma Diocese. Assim, por 
um desmembramento da Arquidiocese 
de São Paulo, no Papado de Pio XII, 
através da Bula Archidiocesis Sancti 
Pauli, nascia a Diocese de Santo André.

Que levava não somente o nome da 
cidade, mas em sua história o prenome 
de um grande homem. André, fiel 
seguidor de João Batista, que junto de 
seu irmão Pedro nasceu em Betsaida, 
onde às margens do mar da Galileia 
foi o primeiro a ser chamado por Jesus 
a corresponder sua vocação de ser 
“Pescador de Homens”.

Assim como André, nosso povo 
nunca deixou de retribuir ao chamado 
de Cristo, sendo desde o início 
portador da vocação missionária, 
sendo luz no caminho e levando a voz 
do Ressuscitado no Grande ABC. 

Foi Santo André também quem 
apresentou a Jesus o menino que tinha 
apenas cinco pães e dois peixes que 
saciaram a fome de uma multidão (cf. 
Jo 6, 1-15), nossa história também é 
marcada por ser ponte entre diversas 
culturas, povos e realidades. Diante 
das nuances históricas, ainda que no 
silêncio e espera confiante, entregamos 
muitas vezes o nosso nada com a certeza 

de que o Mestre é quem realiza tudo 
através de nosso trabalho constante, 
que é doação.

Até mesmo nossa Catedral, 
dedicada à Nossa Senhora da Carmo, 
que é visitada diariamente por um povo 
sofrido e marcado com o sinal da Cruz, 
leva consigo não somente o desejo do 
arcebispo de São Paulo e intermediador 
da criação da Diocese, Cardeal Carlos 
Carmelo de Vasconcelos Motta,  de 
que a então nova Diocese fosse 
consagrada à Virgem do Carmo, mas 
também marcada na história, por ser 
uma pequena paróquia de templo 
não tão grande que se fez Catedral, 
nos mostra que assim como André, 
devemos revestir-nos com as vestes 
do próprio Cristo que nos lembra 
sem cessar de seu caminho de Cruz, 
que se dá numa vida doada no amor, 
humildade e pequenez de tantos que 
por aqui já passaram entregando suas 
vidas, deixando um pouco de si em 
nossa história, e levando um pouco da 
Diocese de Santo André em sua própria 
história. 

André, nos seus tempos, evangelizou 
a povos distantes, hoje tidos como os 
eslavos. Mais do que grandes registros 
e obras, Santo André foi presença para 
aqueles a quem apresentou Cristo. 
Assim é nossa história. Por muitas 
vezes distantes das manchetes de 
jornais, mas que ajudou a escrever na 
vida da cidade e no coração de nossa 
gente os traços da Misericórdia de Deus 
que vai ao encontro dos mais humildes 
e necessitados, dos que se fazem 
pequenos nas periferias existenciais. 
Fomos e continuamos sendo a presença 
ao lado do pobre, do mais carente e 
daqueles que tem sede de Deus.

Somos como André, que leva 
consigo as marcas do Crucificado, 

mas que sabendo de sua pequenez, 
não se sente digno de morrer como o 
seu Mestre. André e nosso povo, em 
sua presença silenciosa e constante 
demonstra o Amor arrebatador 
daquele que nunca esqueceu a 
voz que ouviu um dia a ecoar 
em seu coração até o último 
pulsar: “Segue-me!”.

Colaborou para este 
artigo Pe. Hamilton 

Gomes do Nascimento

Para bem vivermos o dia do padroeiro 
diocesano, estamos preparando uma

novena especial. Acompanhe nossas mídias
e reze conosco, de 21 a 29 de novembro!

Participe também da missa solene em honra
à Santo André Apóstolo, dia 30 de novembro, 

às 16h, na paróquia Matriz de Santo André
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“O objetivo do Papa Francisco é 
lembrar a Igreja que todos devemos estar 
em estado permanente de missão. Nosso 
sínodo propõe acolhida e missão. E nós 
estamos realizando. E os frutos? Deus 
quem vai dar. Saiu o semeador a semear. 
Depois, Deus dará os frutos ao seu tempo. 

A nossa missão é semear.” 
Com essa reflexão, o bispo diocesano 

Dom Pedro Carlos Cipollini integrou as 
atividades e avaliou a participação de 
mais de 1300 missionários que atuaram 
nas visitas aos lares, promoveram vigílias 
e organizaram celebrações no sábado 

(19/10), como parte das ações do Mês 
Missionário Extraordinário nas dez regiões 
pastorais da Diocese de Santo André.

Unidade e 8º Plano
As visitas contaram com o Setor 

Juventude, Infância e Adolescência 

Missionária e diversos movimentos e 
pastorais. Com o tema “Batizados e 
enviados: a Igreja de Cristo em missão 
no mundo”, a iniciativa do MME em 
nossa Diocese está em sintonia com os 
itinerários do 8º Plano, com a prática da 
Igreja em saída.

Dia das Missões recorda prioridades do Sínodo Diocesano 
Visitas missionárias e vigílias realizadas como ações do Mês Missionário Extraordinário estão em sintonia com o 8º Plano de Pastoral

Fé, esperança e caridade são 
requisitos essenciais para que os 
jovens tenham êxito na missão 

de acolher e evangelizar na sociedade. 
E assim o Setor Juventude da Diocese 
de Santo André reuniu as dez regiões 
para celebrar o DNJ (Dia Nacional da 
Juventude) no domingo (27/10), na 
Paróquia Imaculada Conceição, Matriz 
de Diadema. 

A missa de encerramento foi 
presidida por Dom Pedro, concelebrada 
pelo assessor diocesano do Setor 
Juventude, Pe. José Aparecido, e pelo 
vigário anfitrião, Pe. Alex Sérgio. Antes 
da celebração, os jovens assistiram 
apresentações musicais, de dança e 
participaram da Oração de Taizé, bem 
como da Caminhada Missionária com 
a Infância e Adolescência Missionária.

Fé e esperança são essenciais
para jovens superar desafios

Encontro do Dia Nacional da Juventude trouxe reflexões,
oração, diversão e missa na Matriz de Diadema

Destacando 
o Mês das 
M i s s õ e s 

e as prioridades da 
AGE (Assembleia 
Geral Eletiva) da 
CRB Nacional, a 
Conferência dos 
Religiosos do Brasil 
– Regional São Paulo 
realizou no sábado, 
dia 05/10, o Encontro 
dos núcleos do Sub-
regional da Grande SP, 
no Auditório da Cúria.

Dom Pedro disse que o apelo de voltar à centralidade de Jesus e da Palavra se 
torna cada vez mais atual na sociedade. Já o coordenador da CRB – SP, Pe. Rubens 
Cabral, valorizou o espírito missionário dos irmãos. Por sua vez, a coordenadora 
diocesana, Irmã Conceição Aparecida, frisou que a CRB está comprometida com 
as questões amplas do país, especialmente em relação aos pobres e marginalizados.

Encontro da CRB Grande SP
aprofunda carisma missionário

Atividade reuniu cerca de 50 religiosos e religiosas de oito Dioceses 
destacando o trabalho em prol dos pobres e o Sínodo da Amazônia

No Dia da Padroeira do Brasil, 
as comunidades da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, 

no Jd. Zaíra, em Mauá, ganharam um 
presente, com a ordenação do diácono 
permanente Aparecido Batista, 49 anos, 
pela imposição das mãos e a oração 
realizada por Dom Pedro, em missa com a 
presença de cerca de 350 pessoas.

“É um momento de alegria para mim, 
para minha família e amigos. O trabalho é árduo, mas o amor de Cristo nos 
capacita para essa missão de acolher aos nossos irmãos”, ressalta Aparecido, o 
2º diácono ordenado em 2019 na Diocese, já que Marcelo Cavinato foi escolhido 
em agosto para a ordem do diaconato.

Padroeira do Brasil abençoa
diácono permanente Aparecido

Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Mauá, acolhe aquele
que tem a missão de servir a igreja e ao povo de Deus

Os seminaristas de Teologia, Eduardo Coelho Lima, Cauê Ribeiro Fogaça, 
Jorge Luís Gomes Bonfim e Douglas Colácio, cumpriram mais uma 
etapa na caminhada rumo ao sacerdócio, ao receberem os ministérios de 

acólito, leitor e admissão às ordens sacras, em missa realizada 
na sexta-feira, dia 1º/11, na Paróquia Nossa Senhora 
das Graças, em Santo André.

Presidida por Dom Pedro, a celebração contou 
com a presença de padres e cerca de 300 pessoas, 

entre familiares e fiéis que prestigiaram esse 
momento ímpar na vida dos futuros sacerdotes. 

Segundo o bispo, o jovem que se encaminha 
para o ministério sacerdotal deve 

reforçar a amizade com Jesus.

Seminaristas de Teologia
reafirmam sim generoso a Jesus

Missa instituiu os ministérios de acólito a Eduardo;
leitor a Cauê e Jorge; e admissão a Douglas



Com o tema “A Esperança 
dos Pobres Jamais se 
Frustrará”, a 3ª edição do 

Dia Mundial dos Pobres acontecerá 
pela 1ª vez nas regiões pastorais da 
Diocese de Santo André. A iniciativa 
ocorrerá no domingo, dia 17 de 
novembro e foi instituída pelo Papa 
Francisco.  “É um dia de convivência, 
atendimento, escuta,  serviços sociais, 
alimentação, com os irmãos em 
situação de rua”, cita Pe. Joel Nery, 
Vigário Episcopal para Pastoral.

As três regiões de Santo André 
(Centro, Leste e Utinga) somarão 
forças das 7h às 16h30, na Praça 
do Carmo, ao lado da Catedral. 
A missa campal das 14h30 será 
presidida por Dom Pedro.

Em São Bernardo - Rudge Ramos, 
acontece das 7h às 17h30, em frente à 
Paróquia São João Batista. Em Mauá, 
das 7h às 16h30, na Praça da Bíblia. Em 
São Caetano, das 10h às 16h, em frente à Paróquia Sagrada Família. Em Ribeirão Pires será 
das 6h às 14h, no Complexo Ayrton Senna. Em São Bernardo - Anchieta, das 6h às 17h30, 
Paróquia Sagrada Família. Em Diadema e São Bernardo - Centro, os locais e horários serão 
divulgados em breve. Acompanhe a programação no site www.diocesesa.org.br
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“Vi essa comunidade nascer. A 
primeira missa foi celebrada pelo Pe. 
Sante na casa de uma moradora, Dona 
Teresa, em 1982. Depois começamos 
a celebrar num barracão e fomos 
construindo a igreja”. Passados 37 anos, 
a história contada pela aposentada Maria 
de Lourdes, 65 anos, rendeu frutos para 
a comunidade presenteada com a criação 
da Imaculada Conceição Aparecida 
como a mais nova paróquia da Diocese 
de Santo André.

A cerimônia de sábado (05/10) foi 
presidida pelo bispo diocesano, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, concelebrada 
pelo administrador paroquial, Pe. José 
Aparecido, e pelo coordenador da 
Região SBC – Centro, Pe. Alexandre 
Mosquelli. “Que essa paróquia, sob a 

Paróquia Imaculada Conceição Aparecida é criada em São Bernardo
Diocese de Santo André, por meio do bispo Dom Pedro, realizou diante de 350 fiéis, a cerimônia de instalação da nova igreja

A Paróquia São Vicente de 
Paulo celebrou meio século 
de sua fundação, em missa 

solene ocorrida na segunda (07/10), 
no Parque São Vicente, em Mauá. A 
missa foi presidida por Dom Pedro e 
concelebrada pelo pároco, Pe. William 
Mariotto.

Gerações se encontraram e promo-

veram uma grande confraternização, 
como a mineira Maria Joaquina 
de Castilho, 86 anos, que chegou 
com a família em Mauá, em 1969, 
exatamente no ano de criação da igreja, 
e o cerimoniário Mário Justino, 15 anos, 
que começou a frequentar a igreja por 
conta de sua mãe, há nove anos, após a 
celebração do Jubileu de Esmeralda.

Celebração do Jubileu de Ouro reuniu desde uma das
fundadoras da comunidade até a juventude da igreja

intercessão de Maria, possa ser também a 
primeira na fé, na iniciação à vida cristã, 
nas formações e na vida missionária, 
em comunhão com as comunidades”, 
destaca Dom Pedro.

Antes da bênção final, a placa da 
instalação da nova paróquia, que fica na 
rua Primo Bechelli, 310- Pq. Selecta,  foi 
inaugurada.

Encontro de gerações marca 50 anos 
da Paróquia São Vicente de Paulo

Os devotos de Nossa Senhora 
Aparecida participaram de 
um momento inesquecível 

em dois locais: a 1ª comemoração 
da Padroeira do Brasil, desde a 
criação do Oratório (Rua Tiradentes, 
315 - Vila Dora, Santo André), em 
julho deste ano, e na nova Paróquia 
Imaculada Conceição Aparecida, no 
dia 5 de outubro, em SBC.

Situado próximo aos hospitais 
Brasil e Mário Covas, e do Shopping 

ABC, o Oratório N. Sra Aparecida 
reuniu cerca de 150 fiéis na procissão e 
na missa com o Pe. Vanderlei Ribeiro, 
responsável pela gestão do espaço 
juntamente com a Pastoral da Saúde.

Na nova paróquia, a devoção tomou 
conta da Casa de Deus, com os fiéis 
participando das celebrações, uma 
semana após a igreja ser erigida, assim 
como missas, procissões, quermesses 
em várias igrejas, além da tradicional 
cavalgada em São Caetano.

O 1º Dia de Nossa Senhora 
Aparecida a gente não esquece

Devotos vivenciaram a primeira comemoração no oratório criado
em Santo André e na paróquia recém-instalada em São Bernardo

Dia Mundial dos Pobres acontecerá 
em todas regiões da Diocese

Encontro será realizado em várias cidades do Grande ABC,
com o objetivo de promover ações voltadas à população carente
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Celebração mobiliza 1,3 mil agentes da Pastoral da Acolhida 
1ª Missa de Envio das equipes das dez regiões pastorais reforçou os principais objetivos originários do Sínodo Diocesano

Recebendo as orientações para a 
prática do 8º Plano Diocesano 
de Pastoral, cerca de 1,3 mil 

agentes de paróquias das dez regiões 
pastorais lotaram a Paróquia Santo 
Antônio na Vila Alpina em Santo André, 
a fim de participar no domingo, dia 
06/10, da 1ª Missa de Envio da Pastoral 
da Acolhida da Diocese de Santo André. 
A celebração atendeu aos itinerários do 8º 
Plano, principalmente aqueles que tratam 
da formação para a missão, sentimento 
de pertença e da conversão para o 

acolhimento. “Não podemos perder o 
foco, que é Jesus, o amor e consumação 
de nossa fé. Se nós acolhemos as pessoas, 
é para levá-las a Jesus Cristo. E se nós 
vamos em missão é para levá-lo às 
pessoas”, sintetiza Dom Pedro.

O novo logotipo da Pastoral também 
foi apresentado pelo assessor Pe. Vanderlei 
Nunes, ao lado do coordenador Renato 
Lorett, após houve a entrega de botons 
personalizados. O vigário episcopal para 
Pastoral, Pe. Joel Nery, promoveu uma 
breve formação.

Aprendizado e unidade marcam a 
Semana Diocesana de Liturgia 

Ciclo de palestras reuniu aproximadamente mil coordenadores
e membros das equipes litúrgicas das dez regiões 

Integrantes das 
equipes da 
Pastoral Litúrgica 

participaram da Semana 
Diocesana de Liturgia, 
que aconteceu entre os 
dias 21 e 25 de outubro, 
simultaneamente em 
cinco locais da Diocese de Santo André. Na conclusão dos trabalhos, o coordenador da 
Comissão Diocesana de Liturgia, Pe. Guilherme Franco, destacou a missão cumprida.  
“Esses encontros têm como objetivo oferecer aprendizado e aprofundamento sobre 
diversos temas da liturgia, como a assembleia litúrgica, celebração da palavra, canto e 
ano litúrgico, liturgia e vida para bem celebrar as missas”, enfatiza.  A Semana de Liturgia 
atende aos itinerários de formação, sentimento de pertença e oração comunitária, além 
do discipulado de vivência com Jesus do 8º Plano de Pastoral.

Cerca de mil fiéis celebram 63 anos 
da Legião de Maria na Diocese

Legionárias e legionários se reuniram para oração,
exaltar e coroar Nossa Senhora pelas crianças

A Legião de Maria realizou 
no domingo, dia 20/10, o 
Encontro “Unidos em Missão 

- Rumo aos 100 anos”, na Paróquia 
Santo Antônio, na Vila Alpina, na cidade 
de Santo André. A meditação do rosário 
e a Santa Missa presidida por Dom 
Pedro integraram as comemorações 
dos 98 anos de fundação do movimento 
mariano na Irlanda, e dos 63 anos de 
presença na Diocese de Santo André.

“Abram o coração e os braços para 
acolher, com um trabalho sem fronteiras. 
Essa deve ser a nossa missão”, salienta 
o diretor espiritual da Legião de Maria, 

Mães e Madrinhas completam 
10 anos de oração pelos padres 
Movimento orante para os sacerdotes surgiu em 2009, por ocasião do Ano Sacerdotal

Gratidão, perseverança, força e 
fé por uma década de oração 
pelos padres da Diocese 

de Santo André. Essas foram palavras 
pronunciadas na quinta-feira, dia 03/10, 
durante a Missa Anual em Ação de 
Graças pelo Movimento das “Mães, 
Madrinhas, Pais e Padrinhos Orantes pelos  

Sacerdotes”, presidida por Dom Pedro, 
na Catedral do Carmo, no município 
andreense. Coordenadora do grupo 
orante, Irmã Sandra Carvalho recorda 
a caminhada cheia de desafios, mas 
alimentada de determinação. A iniciativa 
atende aos itinerários de espiritualidade e 
oração comunitária. 

A importância das 
formações para as 
Equipes de Nossa 

Senhora
Fundado em 1939, movimento 

católico está atuante
na Diocese de Santo André

desde a década de 1970 

As Equipes de Nossa 
Senhora seguem atendendo 
aos itinerários do 8º 

Plano:  fortalecer o sentimento 
de pertença e comunhão na vida 
comunitária, formação para o 
discipulado, vivência com Jesus e 
ações de formação para missão. Uma 
dessas formações ocorreu na quarta, 
dia 16/10, no auditório da Cúria, com 
a presença do bispo emérito, Dom 
Nelson, que apresentou uma reflexão 
sobre a espiritualidade dos casais 
com foco na Palavra de Deus.

CEBs fortalecem 
missão inspirada 
nos desafios do 
Papa Francisco

Encontro reuniu cerca de 150 pessoas

“Resistindo e sonhando em tempos 
do Papa Francisco”. Esse foi o tema da 
atividade das Comunidades Eclesiais 
de Base ocorrida no domingo, dia 
27/10, na Capela Santo Afonso 
Maria de Ligório, no Baeta Neves, 
em São Bernardo. Destaque para a 
apresentação do professor da PUC-SP, 
Fernando Altemeyer, que trouxe pontos 
fundamentais da atuação das CEBs, 
além dos desafios na América Latina, 
marcada por recentes manifestações 
populares. Reflexão de Dom Pedro, 
dinâmica em grupos e música também 
integraram a programação.

Pe. José Ailton, ao frisar os itinerários de 
acolhida, oração e missão do 8º Plano.

Integrante da Legião de Maria desde 
a década de 1960, em Mauá, o casal 
Pedro e Maria Inês Pereti Marinelli, 
75 e 70 anos, vivenciaram o início da 
caminhada legionária no ABC.
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Dom Pedro: “Defender a vida é um compromisso de fé”
Bispo celebrou Missa pelo Dia do Nascituro como parte da programação da Semana da Vida

Promovendo e defendendo 
a vida humana desde a 
concepção no ventre da 

mãe e o direito à proteção e saúde, a 
Diocese de Santo André realizou no 
domingo, dia 06/10, a Missa pelo Dia 
do Nascituro, com cerca de 350 pessoas 
na Catedral Nossa Senhora do Carmo. 
A celebração presidida por Dom Pedro 
fez parte da Semana Nacional da Vida, 
com o tema “Em família defendemos a 
vida!”, que também contou com vigílias 
e atividades de conscientização. 

E no sábado, dia 19/10, o 7o  
Encontro para Família aconteceu no 
auditório da Cúria, com as palestras: 

Ação pioneira 
incentiva 

implantação do 
MEJ nas paróquias

Diocese de Santo André recebeu
atividade de formação para os

jovens do Apostolado da Oração

Homenagem aos 
professores e 

dicas para o Enem

“Ser professor é uma missão. 
A palavra de um professor, os seus 
exemplos e ensinamentos marcarão 
para sempre as pessoas”. Essa foi a 
mensagem de Dom Pedro para todos os 
professores na missa de 13 de outubro, 
na Catedral Nossa Senhora do Carmo.

A Pastoral da Educação também 
reuniu cerca de 120 estudantes no 
dia 2 de novembro para realizar pelo 
terceiro ano consecutivo o Curso 
Preparatório para o Enem, que 
aconteceu na Cúria Diocesana.

CONGRESSO EUCARÍSTICO NACIONAL
Nos dias 7 e 8 de setembro, nas celebrações do 23° Domingo do tempo comum, foi realizado em todo o país a coleta em benefício do XVIII Congresso Eucarístico Nacional 
convocada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Os dados abaixo foram atualizados de 01/09/2019 a 05/11/2019:

O 1º Encontro Diocesano 
de Formação do MEJ 
aconteceu no sábado, 

dia 26/10, no auditório da Cúria, 
com o objetivo de fomentar novos 
grupos nas 105 paróquias do Grande 
ABC. A atividade contou com os 
dirigentes estaduais, além do assessor 
diocesano, Rafael Ferreira, que 
projetou o crescimento do Movimento 
Eucarístico Jovem.

Já o diretor espiritual da Rede 
Mundial de Oração do Papa na Diocese, 
Pe. Vinícius Afonso, vai compor a 
comissão para a redação final do 
Diretório Nacional do Apostolado da 
Oração no Brasil. A nomeação ocorreu 
em setembro, durante o 2º Encontro 
Nacional de dirigentes do movimento.

Por outro lado, o quadro do 
Sagrado Coração de Jesus prossegue 
a peregrinação nas regiões pastorais. 

A comemoração dos 175 anos 
do Apostolado acontece no 
dia 6 de dezembro, com missa 
presidida por Dom Pedro, às 
15h, na Paróquia Imaculada 
Conceição de Diadema.

“Adoção, um ato de amor” (advogada 
Vera Giroldo) e “Dignidade é um 
Direito Humano” (seminarista Jorge 

Luís). As atividades foram organizadas 
pela Comissão em Defesa da Vida e 
pela Pastoral Familiar.

Diocese atua na inclusão de pessoas 
com deficiência visual em ônibus

A Diocese de Santo André, por 
meio do Setor Inclusão, e a 
Prefeitura de Santo André, por 

meio da SATrans, promoveram em parceria 
durante o sábado (26/10), uma ação voltada 
à inclusão de pessoas com deficiência 
visual. Um ônibus foi disponibilizado para 
a realização de treinamento, com o objetivo 
de orientar os passageiros a como utilizar 
o transporte público com segurança e 
autonomia. O veículo da viação Guaianazes 
ficou estacionado na Praça do Carmo, no 
centro da cidade. Foram realizadas diversas 
atividades, com foco na mobilidade das 
pessoas cegas e com baixa visão, dentro e 

fora deste meio de transporte. A ação faz 
parte do Curso de Orientação e Mobilidade 
promovido pela Diocese, que visa estimular 
a autonomia deste público. “Estou muito 
feliz com essa iniciativa, pois é a mesma 
iniciativa que Jesus Cristo tomaria, disto 
eu não tenho dúvidas! Agradeço a nossa 
coordenadora das pessoas com deficiência 
visual,  Rosilene Pova, e também a 
Prefeitura de Santo André, além de todos 
os envolvidos, e, sobretudo agradeço nossa 
querida Diocese de Santo André, que 
institucionalmente através do Setor Inclusão 
nos dá todo o apoio e encorajamento neste 
trabalho de amor e envolvimento”, avalia o 
assessor diocesano do Setor Inclusão, Pe. 
Cláudio Pereira dos Santos.

Setor Inclusão orienta passageiros cegos e com baixa visão a realizar viagens seguras
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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:

 Constituição e nomeação da Comissão Diocesana de Pastoral Presbiteral, composta pelos 
seguintes membros: Pe. Roberto Alves Marangon (Coordenador); Pe. Romeu Leite Izidório (membro) 
e Pe. José Pedro Teixeira de Jesus (membro). 

 Nomeação da Comissão Executiva (Conselho Gestor) do Caixa Comum dos Diáconos 
Permanentes, composta pelos Diáconos Permanentes incardinados em nossa Diocese, com suas 
respectivas atribuições: Diác. Luciano José Dias (Presidente); Diác. Laercio Carlos de Oliveira 
(Tesoureiro); Diác. José Maria Neto (Secretário), Diác. João Lázaro da Silva (Conselheiro fiscal/
Auditor), Diác. Edmir dos Reis (Conselheiro fiscal/Auditor).

 Nomeação para ofício de Diretor de Estudos da Casa de Formação Teológica – Seminário 
Diocesano de Santo André: Pe. Everton Gonçalves Costa, presbítero incardinado de nossa Diocese.

 Nomeação para ofício de Diretor Espiritual da Casa de Formação Teológica – Seminário 
Diocesano de Santo André: Pe. Clemilson Pereira Teodoro, presbítero incardinado de nossa Diocese.

 Atendendo às necessidades pastorais e de dimensão comunicativa de nossa Diocese, nomeação 
(confirmação) ao Departamento de Comunicação da Diocese de Santo André: Pe. Tiago José 
Sibula da Silva como Coordenador; e Pe. Marcos Vinicius Wanderlei da Silva como Vice Coordenador, 
presbíteros incardinados de nossa Diocese.

 Decreto sobre a oferta por ocasião da Crisma: Sendo que compete aos Bispos da Província 
Eclesiástica determinar a oferta devida por ocasião da administração dos sacramentos; e que após 
proposta de se determinar uma oferta por ocasião da administração do sacramento da Crisma, por 
crismando, destinada para as vocações sacerdotais, e aos pobres através do Vicariato Episcopal para 
Caridade Social; sendo a proposta acolhida positivamente e aprovada na Reunião do Conselho de 
Presbíteros de 17 de outubro de 2019. Fica determinado portanto que, a partir de um mês após a data 
deste decreto, as ofertas por ocasião da administração do Sacramento da Crisma, fixada em R$ 20 por 
crismando, serão entregues na Cúria Diocesana de Santo André (Departamento Administrativo).

 09/11 - Sábado - 16h -  Missa em Ação de Graças pelos 15 anos da Pastoral Nacional da Pessoa Idosa 
– Paróquia São Judas Tadeu – Rua Vitória Régia, 933 – Bairro Campestre – Santo André

 10/11 - Domingo - 8h às 17h -  Encontro Interdiocesano das CEBs – Paróquia Nossa Senhora de 
Guadalupe – Estrada do Pedroso, 5131 – Parque Miami – Santo André

 11/11 - Segunda - 19h45 -  Ciclo de Encontros Formativos da Pastoral Familiar - Apresentação do 
Conteúdo do Curso ‘Nulidade Matrimonial e Pastoral Judiciária’ com Pe. Jean Rafael –  Auditório da 
Cúria Diocesana – Praça do Carmo – Centro – Santo André. 

 17/11 - Domingo - 6h às 18h -  3º Dia Mundial dos Pobres em todas as regiões pastorais da Diocese 
de Santo André – Missa com Dom Pedro, às 14h30, na Praça do Carmo – Centro – Santo André. 
Programação completa no site: www.diocesesa.org.br.

 17/11 - Domingo - 9h às 11h -  Sarau Diocesano da Pastoral Afro Brasileira –  Paróquia Santa Luzia 
e São Carlos Borromeu – Avenida Príncipe de Gales, 637 – Vila Príncipe de Gales – Santo André

 18/11 - Segunda - 20h -  Encontro Diocesano de Confraternização e Ação de Graças da Equipe 
Ecuménica e de Diálogo Interreligioso – Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto –  Rua Campos do 
Jordão, 232 – Vila Clarice – Santo André 

 22/11 - Sexta - 19h30 - Confraternização anual das Equipes de Nossa Senhora com os seminaristas da 
Diocese de Santo André – Paróquia Santa Maria Goretti – Avenida Nova Iorque, 20 – Utinga – Santo André 

 23/11 - Sábado - 7h30 às 16h - Assembleia Catequética Diocesana com catequistas de todas as 
regiões pastorais – Igreja Matriz de São Bernardo – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem Basílica 
Menor – Rua Padre Lustosa, 292– Centro – São Bernardo

 23/11 - Sábado - 8h30 às 12h - 3ª Formação Diocesana da Pastoral dos Migrantes – Centro de Apoio 
ao Migrante – Rua Montevidéu, 71 – Utinga – Santo André

 24/11 - Domingo - 16h -  Celebração Diocesana pelo Dia e Mês da Consciência Negra – Catedral 
Nossa Senhora do Carmo – Praça do Carmo – Centro – Santo André. 

 27/11 - Quarta - 20h -  Encontro Formativo da Comissão Diocesana dos Ministérios Extraordinários 
– Auditório da Cúria Diocesana – Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo André. 

 30/11 - Sábado - 8h -  Reunião do Conselho de Pastoral Ampliado – Auditório da Cúria Diocesana – 
Praça do Carmo, 36 – Centro – Santo André. 

 30/11 - Sábado - 9h - Missa Diocesana em Ação de Graças pela Pastoral da Saúde – Oratório Nossa 
Senhora Aparecida – Rua Tiradentes, 315 – Vila Dora – Santo André. 

 30/11 - Sábado - 16h - Solenidade de Santo André – Igreja Matriz de Santo André – Praça Pres.
Vargas – Vila Assunção – Santo André

 30/11 e 1º/12 - Sábado e Domingo - 8h30 às 17h - Assembleia Diocesana Eletiva para a Coordenação 
Diocesana, Suplente e Conselho Econômico da Pastoral da Criança – Paróquia Bom Jesus de Piraporinha 
– Praça Bom Jesus de Piraporinha, 118 – Piraporinha – Diadema

 1º/12 - Domingo - 14h - Tarde de Espiritualidade e Confraternização da CRB Conferência dos 
Religiosos do Brasil para a Vida Religiosa Consagrada – Casa das Irmãs Beneditinas da Divina 
Providência – Rua Florianópolis, 270 – Vila Santa Teresa – Santo André

 1º/12 - Domingo - 19h - Missa de Abertura do Ano Vocacional 2020 – Catedral Nossa Senhora do 
Carmo – Praça do Carmo – Centro – Santo André

 03/12 - Terça - 19h -  Missa de Envio de Novos Guias Missionários das Oficinas de Oração e Vida – 
Paróquia São Judas Tadeu – Rua Vitória Régia, 933 – Bairro Campestre – Santo André

 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

NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS

EDITAIS
Prot. N°. M N. 10.29/19
Prot. N. 10.29/19.   - O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André, no uso de suas 
atribuições, convoca MARCUS VINICIUS LEITE, nascido aos 13 de abril de 1990, filho de 
APARECIDA LEITE, de endereço incerto. Se alguém conhecer a pessoa, queira nos fornecer o 
endereço ou então avisar a pessoa que está sendo intimada.
Prot. N°. M N. 13.25/19
Prot. N. 13.25/19.   - O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André, no uso de suas 
atribuições, convoca  FABIANA NICIOLI, nascida em 05 de janeiro de 1979, filha de NORIVAL 
NICIOLI e SILVIA NICIOLI, de endereço incerto. Se alguém conhecer a pessoa, queira nos fornecer 
o endereço ou então avisar a pessoa que está sendo intimada.
Prot. N°. M N. 13.21/19
Prot. N. 13.21/19.   - O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André, no uso de suas atribuições, 
convoca  ELIETE PERRELLA, nascida aos 12 de julho de 1961, filha de RONALDO PERRELLA e 
MARIA APARECIDA MORALES PERRELLA, de endereço incerto. Se alguém conhecer a pessoa, 
queira nos fornecer o endereço ou então avisar a pessoa que está sendo intimada. 

Pe. Dr. Jean Rafael Eugênio Barros
Vigário Judicial e Presidente do TED S.A. - Tel (11) 4469-2077

Pe. Rubens: o eterno legado
pela democracia e justiça social

Sacerdote deixa uma marca na história da Diocese de Santo André,
na luta contra a ditadura e pelos direitos do povo

Não seria um adeus, mas um 
até breve. Aliás, nem uma 
despedida, pois sua presença 

continuará marcante para sempre. Assim 
pode ser resumido o sentimento de cerca 
de 400 pessoas que estiveram no domingo, 
dia 27/10, na Paróquia Nossa Senhora 
das Dores, na cidade andreense, a fim de 
prestarem homenagens e o reconhecimento 
ao fundador da comunidade, Pe. Emílio 
Rubens Chasseraux, que faleceu aos 80 anos 
no sábado, dia 26/10, em Santo André.

A Missa de Corpo Presente foi presidida por 
Dom Pedro. Pe. Rubens fez parte da história 
diocesana ao lado do povo da Vila Palmares e 
região desde a década de 1960, onde trabalhou 
por 46 anos. Resistiu bravamente nos períodos 
de ditadura e foi um dos construtores do 
movimento das favelas. Sempre buscou viver 
o Evangelho ao lado dos pobres.


