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A voz do Pastor

“Que tipo de mundo queremos 
deixar para aqueles que nos 
sucedem, para as crianças que estão 
crescendo?”. Essa é a pergunta 
do Papa Francisco que motiva 
a celebração dos cinco anos de 
publicação da sua encíclica Laudato 
Si’, sobre o cuidado com a casa 
comum. Para a comemoração, será 
realizada em todo o mundo, entre 
os dias 16 e 24 de maio, a Semana 
Laudato Si’. A Comissão Episcopal 
Especial para a Amazônia (CEA) da 
Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) e a Rede Eclesial 
Pan-Amazônica/REPAM-Brasil 
estão organizando uma programação 
para ajudar as comunidades a 
viverem esse momento.

Roteiros celebrativos e de 
reflexão, materiais para as redes 
sociais, podcasts com temas da 
encíclica estão sendo preparados 
e serão disponibilizados no site 
e mídias da REPAM-Brasil. 
De acordo com o cardeal Dom 
Cláudio Hummes, presidente da 
CEA e da REPAM, celebrar os 5 
anos da Laudato Si’ é uma alegria 
e uma responsabilidade. “Trata-
se de um documento histórico 
do Papa Francisco, que inovou e 
dinamizou a nossa relação com 
a criação de Deus”, destacou o 
cardeal. A programação ainda 
conta com uma Live no Instagram 
da REPAM-Brasil com a juventude 
da Amazônia e uma mobilização 
nas redes sociais. A programação 
e os materiais para as celebrações 
da Semana Laudato Si’ estarão 
disponíveis na próxima semana no 
site da REPAM-Brasil.

Comissão para a 
Amazônia e REPAM 
celebram 5 anos da 

Encíclica Laudato Si’

Papa Francisco manifesta solidariedade ao 
Brasil em tempos de pandemia

Sumo pontífice telefona para arcebispos de São Paulo e Manaus para saber 
sobre situação nos estados brasileiros Atividades serão realizadas 

entre 16 e 24 de maio

Neste tempo pascal que 
celebramos, ao entrarmos 
no mês de maio, dedicado 

a Maria pela nossa religiosidade 
popular, tão vivida na América 
Latina, vamos refletir sobre Maria e 
a Páscoa.  Onde estava Maria, a mãe 
de Jesus, no evento pascal? Por que 
os textos evangélicos que narram as 
aparições do ressuscitado nada falam 
sobre o Ressuscitado e sua mãe? 
Podemos deduzir que Maria não 
teve as mesmas dúvidas que Maria 
Madalena, Pedro, os discípulos de 
Emaús, os demais apóstolos. Maria é 
para nós o modelo da inquebrantável 
fé pascal de toda a Igreja. Maria 
foi plenamente identificada com 
a paixão e morte de Jesus e está 
também plenamente identificada 
com sua gloriosa ressurreição.

Há um grupo de mulheres que 
acreditam na ressurreição de Jesus 
antes mesmo que os discípulos. 
O evangelista João, a quem Jesus 
confiou sua mãe quando ele morria 
na cruz, está tão próximo de Maria 
e certamente teve sua fé inspirada 

na fé de Maria. A fé de Maria, 
mãe de Jesus é uma fé já bastante 
provada ao longo dos anos, ela tem 
uma fé madura, imaculada, perfeita, 
que não precisa de aparições do 
ressuscitado para se manter. Depois 
da mãe de Jesus, temos a fé de Maria 
Madalena, que precisou buscar 
Jesus e vê-lo para crer, uma fé que 
precisou passar por uma purificação 
e um crescimento até o ponto de ser 
ela mesma mensageira da Páscoa 
para os apóstolos.

Maria Santíssima, a que 
esteve mais perto da cruz e mais 
intimamente ligada a Jesus na sua 
paixão e morte, está também mais 
intimamente ligada a Ele no seu 
triunfo de ressuscitado. Ao lado 
da mãe de Jesus estão as outras 
mulheres que tinham seguido Jesus. 
Mas Maria é a “mulher” como lhe 
chamou Jesus, é a nova Eva da nova 
criação iniciada por Jesus morto e 
ressuscitado. Ela é a primeira na fé.

Foi Maria que através da sua fé 
pascal inquebrantável animou os 
apóstolos para a missão no dia de 

Pentecostes. O relato de Pentecostes 
nos mostra que Maria ocupa um 
posto de honra entre as testemunhas 
do ressuscitado. Maria, a mulher do 
Magnificat, sempre acreditou que as 
promessas de Deus se cumpririam, 
pois Ele é o Senhor da História.

Peçamos a intercessão de Maria 
para permanecermos fiéis. Sempre!

A fé pascal de Maria

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Manifestando pesar 
pelas vítimas 
da Covid-19 e 

solidariedade aos familiares, 
Papa Francisco realizou dois 
telefonemas para o Brasil, para os 
arcebispos de São Paulo e Manaus.

No dia 9 de maio, Papa Francisco 
ligou para o arcebispo de São 
Paulo, cardeal Dom Odilo Pedro 
Scherer, que relatou o seguinte:“o 
Papa perguntou “como estamos em 
São Paulo, pois teve informações 
sobre a situação grave da pandemia 
no estado. Manifestou grande 
preocupação pelo número crescente 
de doentes e pela perda de vidas 
humanas, prometendo rezar por 

todos. Também quis saber como 
estão os pobres e expressou sua 
preocupação pela situação deles, 
sabendo que nem sempre eles têm 
casa, nem condições adequadas 
para seguir as medidas preventivas 
contra o contágio. Expressou sua 
proximidade e solidariedade para 
com toda a população de São Paulo 
e disse que estava orando por nós”.

Antes, no dia 25 de abril, foi a 
vez do arcebispo de Manaus, Dom 
Leonardo Steiner, receber a ligação. 
Segundo ele, o Papa manifestou 
sua preocupação com os povos 
indígenas, os ribeirinhos e os 
pobres.

Ao saber das ações de 

solidariedade, Francisco agradeceu o 
que fiéis, grupos, pastorais, religiosos/
as e os padres da Arquidiocese têm 
feito para amenizar o sofrimento 
das pessoas. O Papa 
garantiu suas orações 
pelos falecidos e suas 
famílias.
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Depósitos e Transferências Bancárias
As doações também podem ser realizadas em dinheiro 
para a conta do Vicariato Episcopal para a Caridade 
Social da Diocese de Santo André:
Banco Itaú – Agência: 3392 – C/C: 26537-1
Mitra Diocesana de Santo André 
CNPJ: 57.591.349/0001-62

SANTO ANDRÉ
■ Cúria Diocesana de Santo André
 Praça do Carmo, 36 – Centro
 Segunda a sábado, das 8h às 17h
■ Paróquia Nossa Senhora da Salete
 Rua das Hortências, 405 – Vila Helena
 Terça a sexta, das 8h30 às 11h30
■ Santuário Senhor do Bonfim
 Rua Suíça, 1050 – Parque das Nações
 Segunda a sexta, das 14h às 17h
SÃO BERNARDO
■ Paróquia Santíssima Virgem
 Avenida Lucas Nogueira Garcez, s/nº – Jardim do Mar
 Todos os dias, das 8h às 13h
■ Paróquia Sagrada Família
 Estrada dos Casa, 3800 – Jardim do Lago
 Sábado, das 9h às 12h e das 14h às 17h
■ Paróquia Santa Teresinha 
 Rua: Antônio Simionato, s/n° - Bairro Santa Teresinha 
 Todos os dias, das 9h às 16h

MAUÁ
■ Paróquia Matriz Imaculada Conceição
 Praça Monsenhor Alexandre V.Arminas, 01 – Bairro Matriz
 Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 16h
DIADEMA
■ Paróquia Bom Jesus de Piraporinha
 Praça Bom Jesus de Piraporinha, 118 – Piraporinha
 Segunda a sábado, das 9h às 12h e das 13h às 16h
■ Sede da Sociedade São Vicente de Paulo
 Rua Sebastião Ferreira Leite, 205 – Centro
 Sábado, das 9h às 13h
SÃO CAETANO
■ Paróquia Nossa Senhora Aparecida
 Rua Oriente, 455 – Bairro Barcelona
 Terça a sábado, das 9h às 14h
RIBEIRÃO PIRES
■ Paróquia Matriz São José
 Avenida Santo André, 110 – Centro Alto
 Segunda a sexta, das 14h às 17h
RIO GRANDE DA SERRA
■Paróquia Matriz São Sebastião
 Avenida Francisco Morais Ramos, 40 – Centro
 Segunda a sexta, das 14h às 17h  - Sábado, das 8h às 11h

Pontos de Arrecadação

PayPal
Clique aqui, acesse e faça sua doação 

QR Code
O QR Code é disponibilizado durante as lives nas 
redes sociais da Diocese e através de links em que a 
pessoa pode fazer a doação pelo smartphone.

 Corações Generosos - Conheça as opções de doações

Desde os primeiros dias das medidas de isolamento 
social, o Vicariato Episcopal para a Caridade 
Social iniciou a campanha de arrecadação de 

doações para ajudar as famílias e pessoas em situação de 
vulnerabilidade social assistidas pela Igreja na Diocese 
de Santo André. Além das lives diárias, onde é possível 
contribuir por QR Code e depósito/transferência bancária, 

o ato de solidariedade também pode ser realizado 
presencialmente nos pontos de arrecadação nas sete 
cidades do Grande ABC, por meio do sistema drive-thru, 
de modo que as pessoas não precisam sair dos carros 
para entregar os alimentos, produtos de limpeza, itens de 
higiene pessoal, máscaras, roupas e demais donativos. 
Conheça as quatro modalidades:

Mais informações pelo WhatsApp do Centro de Pastoral: (11) 99981-1233

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=EDV7Z8TRGLHAU&source=url
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Padres arrecadam doações 
para famílias carentes em 

tempos de pandemia

Lives pela caridade e evangelização 
promovem a unidade diocesana

Música, emoção e solidariedade! Uma 
combinação perfeita em tempos de pandemia 
da Covid-19. Durante quatro horas de um 

repertório com canções religiosas e populares, padres 
da Diocese de Santo André proporcionaram momentos 
inesquecíveis e emocionantes na primeira edição do 
Projeto “Cantando a Esperança”, realizado na quinta 
(30/04), numa live musical para arrecadar doações que 
atenderam famílias carentes assistidas pelo Vicariato 
Episcopal para a Caridade Social.

Após ótima repercussão por parte dos fiéis internautas 
desde o início da iniciativa no dia 20 de abril, a Pastoral da 
Comunicação e o Departamento de Comunicação da Diocese 

de Santo André, em parceria com padres, pastorais, movimentos e 
leigos, prosseguem a programação diária de lives (transmissões ao 
vivo pela internet) nas redes sociais Facebook, Instagram e também 
pelo YouTube. O objetivo é manter o povo de Deus unido por meio de 

reflexões, notícias, bate-papos, música, orações, adoração ao Santíssimo 
e missas, durante o tempo de pandemia da Covid-19 e o isolamento social. 

A ação atende aos itinerários do 8º Plano Diocesano de Pastoral, em momentos 
pastorais e de evangelização; ao Ano Vocacional Diocesano, com bate-papos entre os 

seminaristas; e está em sintonia com o Vicariato Episcopal para a Caridade Social, com 
a arrecadação de donativos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A transmissão ao vivo pelas redes sociais 
da Diocese contou com gestos generosos 
do povo de Deus, que prestigiou a iniciativa 
em peso: no Facebook, mais de 50 mil 
pessoas foram alcançadas pela ação, além 
de 29 mil visualizações do vídeo, quase 
10 mil comentários, 2 mil curtidas e 500 
compartilhamentos registrados logo após a 
exibição do vídeo.

Os sacerdotes presentearam as famílias com 
um setlist repleto de composições e canções 
conhecidas nas vozes dos padres Zezinho, 
Fábio de Melo e Reginaldo Manzotti, além 
de músicas do cancioneiro popular, de artistas 

como Renato Teixeira, Sérgio Reis, Luiz 
Gonzaga, Paulo Sérgio e Chitãozinho e Xororó, 
sucessos internacionais e o encerramento com 
momento mariano.

Participaram da iniciativa idealizada pela 
Pastoral da Comunicação, em parceria com 
o Setor Música e o Vicariato Episcopal para 
a Caridade Social, os padres Marcos Vinícius 
Wanderlei da Silva, Guilherme Franco 
Octaviano, Cláudio Pereira Santos,  Hamilton 
Gomes do Nascimento, Vinicius Ferreira Afonso 
e William Mariotto Torres, acompanhados do 
violonista Fábio. A segunda edição acontecerá 
em data a ser agendada em breve.
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Promovida pela Pastoral da 
Comunicação da Diocese de Santo 
André, a IV Semana Diocesana de 

Comunicação apresentará novidades em 
2020. Nestes tempos de pandemia, o evento 
acontecerá apenas nas redes sociais, em razão 
do isolamento social, e além das formações 
e momentos de espiritualidade, também terá 

caráter solidário com a arrecadação de doações 
para as famílias assistidas pelo Vicariato 
Episcopal para a Caridade Social. 

A ação integra as celebrações pelo 54º Dia 
Mundial das Comunicações Sociais, celebrado 
no dia 24 de maio.

A programação e as incrições gratuitas serão 
disponibilizadas em breve em nosso site.

Programação online e ação beneficente 
em prol de famílias carentes

A Pastoral Catequética também teve que se reinventar diante da 
impossibilidade de realização das atividades presenciais nas paróquias, 
utilizando a criatividade por meio da partilha do evangelho do dia pelo 

WhatsApp, encontros virtuais por aplicativos, plataformas, reuniões através de 
videoconferências, pesquisas diárias e comentários sobre 
a vida dos santos, além do estímulo para a participação da 
Santa Missa pelas redes sociais e da reunião para a oração 
do Terço da Misericórdia.

O coordenador da Comissão Diocesana da Pastoral 
Catequética, Pe. Eduardo Calandro, apresenta algumas 
orientações durante o período de quarentena. “Acredito 
que você, catequista, poderia fazer o seguinte: proponha um 
texto bíblico, por semana, para que a família reze, converse 
e o encontro se dá ali. Não fiquem preocupados com o 

conteúdo. A nossa preocupação maior é com o mistério, com 
a mistagogia. Ajude a família a rezar junto. Isto é catequese”, 
salienta. Leia a matéria completa 

Catequese em Casa: criatividade une famílias
 no isolamento social

https://bit.ly/3bp0qZm 
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Psicologia e fé 
Como manter a saúde mental 

em tempos de pandemia

Música na evangelização: 
A arte que transforma vidas

Solidão e amor. Tristeza e alegria. 
Desesperança e perseverança. Falta de 
perspectivas e planos para o futuro…Uma 

avalanche de sentimentos e pensamentos são 
perceptíveis durante o período de instabilidade 
emocional, diante do isolamento social como 
único antídoto, no momento, para evitar a 
propagação do coronavírus. Neste sentido, 
especialistas da área apresentam dicas de como 
manter uma boa saúde mental.

A música tem sido fundamental 
para a convivência saudável 
nestes tempos de pandemia. 

Do alto de suas varandas, músicos 
alegram os vizinhos. Das janelas, 
cantores entoam mensagens de 
esperança. Nas lives, artistas mobilizam 
milhões em prol da solidariedade. Nas 
homenagens, profissionais da saúde 
são agraciados com aplausos.

Nunca é demais lembrar o 
protagonismo das canções ao 

longo da história da humanidade, 
mais precisamente a partir dos 
séculos XIX e XX, se tornando 
uma arte popular e acessível 

para todos os povos.
A música como terapia
No contexto atual, a musicoterapeuta 

Sarah Carolinne avalia como 
a música pode influenciar 
positivamente na vida das pessoas 

e colaborar, sobretudo, para a saúde 
física e mental. Ela recorda que 

a musicoterapia 
nasceu na Segunda 
Guerra Mundial, quando 
músicos exerciam rápida reabilitação 
dos pacientes. “A influência da música 
em nosso corpo libera hormônios 
importantes que geram o bem-estar 
e fortalecem a nossa imunidade, 
contribuindo para o enfrentamento de 
doenças físicas e psíquicas”, atesta.

Cantar com fé
Coordenador da Comissão 

Diocesana de Liturgia, Pe. Guilherme 
Franco destaca a importância da música 
durante o período de isolamento social 
e mais do que nunca, de priorizar as 
igrejas domésticas em cada lar. “A 
música tem a capacidade de ir até o 
ponto mais profundo do nosso ser. 
Desperta lembranças. Muda algumas 
emoções e sentimentos em nós. Então, 
que nós possamos usar a música para 
bem vivermos esse tempo, nas missas, 
celebrações e no dia a dia”, enfatiza.

Conselhos essenciais
O psicólogo Allan Gabionette, que trabalha no 

Grande ABC, enumera quatro dicas para o controle 
da mente e do corpo

■ Fazer uma boa respiração, ao menos três vezes 
ao dia, de cinco a dez minutos, inspirando pelo nariz 
e soltando pela boca, sem pressa; 

■ Adotar uma boa alimentação. Ter autocontrole 
e não exagerar nas refeições;

■ Beber bastante água. É fundamental para 
hidratação e funcionamento do organismo;

■ Ocupar a mente com coisas boas, realizar 
exercícios, reservar período para descontração e 
evitar o consumo de notícias ruins. 

Conexão com a espiritualidade
Na avaliação da psicóloga e psicodramatista 

Madalena Cabral, a espiritualidade é fundamental para 
as boas relações, do reencontro de si para ir ao encontro 
do próximo. “Isso é o amor que vem de dentro. 

A fé e a ciência caminham juntas. E nós entramos em 
contato com nosso estado biopsicossocial e espiritual, 
sabendo que o espiritual, a força das nossas orações e 
das nossas meditações nos levam a estar num momento 
com Deus e conosco para estar em contato com o nosso 
irmão. Isso é muito importante”, descreve.



7NOTÍCIAS DA DIOCESE

Em sintonia com o bispo, vocacionados 
buscam inspiração na Hora Santa

Diocese reforça defesa da vida e luta contra o aborto

A família como igreja doméstica e o legado pós-pandemia

Uma experiência inédita para aqueles 
que já acolheram a missão e outros 
que estão na fase do discernimento 

neste Ano Vocacional Diocesano. Assim como 
padres, diáconos, seminaristas e paroquianos, 
os vocacionados da Diocese de Santo André 
participaram da Hora Santa Vocacional, no 
57º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, 
celebrado no Domingo do Bom Pastor (03/05), 
em sintonia com o bispo diocesano Dom Pedro 
Carlos Cipollini, acompanhando as orações pela 
internet em tempos de isolamento social. 

“A mensagem que fica é coragem”, resume 
Augusto Mota, 18 anos, da Paróquia Cristo 
Operário (Santo André). Para Isaac da Silva, 30 

anos, da Paróquia Nossa Senhora do Bom 
Parto (Santo André), a Hora Santa “representou 
um momento de renovação da esperança por 
tempos melhores”. Segundo Ivan Rosa, 43 
anos, da Paróquia Santa Maria Goretti (Santo 
André), essa meditação fez refletir sobre como 
ajudamos e cuidamos das pessoas neste tempo 
de pandemia.

“Que Jesus abençoe todas as vocações 
sacerdotais e religiosas, porque a vocação 
sacerdotal é um projeto de Deus para você, e 
não um projeto seu para Deus”, declara Dom 
Pedro. Por fim, o assessor diocesano da 
Pastoral Vocacional, Pe. Everton Gonçalves, 
valorizou a comunhão diocesana.

O STF (Supremo Tribunal 
Federal) rejeitou por 
maioria, na quinta-feira 

(30/04), a ADI 5581 (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade) que 
pedia o direito à interrupção da 
gravidez de mulheres nos casos das 
mães que são infectadas pelo zika 
vírus. E a Diocese ouviu opiniões 
de especialistas na defesa da vida:

“A concepção da vida até o 
término natural que emana de 
Deus é inviolável'”, constata a 
auditora do Tribunal Eclesiástico 
Diocesano, Nadir Aparecida. Para 
a coordenadora do MOB (Método 
de Ovulação Billings), Ana Paula, 

a redução do risco de contágio  

por zika vírus acontecerá a partir de 
medidas de saúde pública, e não pela 
disseminação da morte. 

Coordenadora da Pastoral Familiar 
no Regional Sul 1 da CNBB e da 
Comissão Diocesana em Defesa da 
Vida, Osmarina Pazin acredita que 
a mobilização é fundamental numa 
sociedade pautada muitas vezes pelo 
individualismo. De acordo com o 
coordenador da Comissão Diocesana 
em Defesa da Vida, Roberto Vertamatti, 
“devemos defender sempre os valores 
cristãos e as duas vidas, a dos bebês e 
a das mães.”

Clique aqui para assistir o bate papo 
em Defesa da Vida promovido pela 

Diocese de Santo André.

A pandemia do coronavírus no 
Brasil fez com que as paróquias 
suspendessem celebrações 

e atividades presenciais com os fiéis, 
como forma de evitar aglomerações 
e preservar a vida das pessoas. Por 
outro lado, se a quarentena limita os 
encontros, abraços, beijos e apertos de 

mãos, o isolamento social provocou 
reflexões de como a igreja doméstica 
é reavivada em muitos lares.

Diante desta análise, como estamos 
vivenciando essa realidade? Qual o 
legado desse momento ficará para a 
posteridade? Quer saber as respostas? 
Clique aqui e leia a matéria completa.

Maio de 2020 - A BOA NOTÍCIA

https://bit.ly/2VDlPcV
https://bit.ly/2VDlPcV
https://bit.ly/2VDlPcV
https://bit.ly/3fmOVF4
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Setor Inclusão se reinventa com 
iniciativas online durante a pandemia

Acolhendo Corações

O Programa Verbum, 
em formato de áudio pelo 

aplicativo de mensagens e 
voz WhatsApp, completou 

no dia 22 de abril de 2020, 
um ano levando a Boa Nova 
aos fiéis de toda a Diocese 
de Santo André, bem como 

alcançar pessoas que vivem 
em outros estados do Brasil e 

lugares do mundo. 
Para receber o áudio basta enviar 

mensagem para o WhatsApp do 
Centro de Pastoral: (11) 99981-1233 
informando nome, paróquia e cidade.

Nestes tempos de pandemia, a ação 

visa propagar a reflexão da Palavra de 
Deus – com padres convidados a cada 
semana – em várias mídias e dinamizar 
a forma de alcance da evangelização, 
já que é possível compartilhar o 
conteúdo diretamente do seu número, 
para grupos e todos os seus contatos.

Também é uma oportunidade 
de rezar a qualquer hora do dia e 
se alimentar dos ensinamentos de 
Cristo, por meio do evangelho do 
dia. O material também é exibido em 
vídeo pela TV Mais – canal 27 da 
Claro – e veiculado nas redes sociais 
(Facebook, Instagram e Youtube) e 
portal diocesano.

Em sintonia com o Centro 
Diocesano de Pastoral, 
a Pastoral da Acolhida 

pensou numa ação que promova 
a solidariedade entre o povo de 
Deus para manter a chama acesa da 
perseverança por dias melhores em 
breve. Em tempos de isolamento social, 
a iniciativa “Acolhendo Corações” 
traz uma proposta em que convida 
todos os fiéis a serem multiplicadores 
da fé e esperança, reaproximando as 
pessoas que muitas vezes estão 
sem apoio emocional e incentivá-
las a permanecerem em oração.

A iniciativa foi encabeçada pelo 
assessor diocesano da Pastoral da 
Acolhida, Pe. Vanderlei Nunes; 
pelo coordenador diocesano 
Renato Lorett, pelo vice assessor 
seminarista Jorge Luís Bonfim, em 
conjunto com os coordenadores 
regionais da Acolhida.

Para participar basta ter um 
computador, celular ou telefone 
fixo que visam a realização de 
videoconferências, telefonemas 
e utilização de aplicativos 
como WhatsApp para criar 
uma rede de solidariedade 
e acolhimento.

Em tempos de pandemia 
da Covid-19, o novo 
coronavírus, e a 

necessidade de ficar em casa para 
evitar a propagação da doença e 
o colapso do sistema de saúde, o 
Setor Inclusão da Diocese de Santo 
André se reinventa para continuar 
o trabalho de evangelização das 
pessoas com deficiência, por meio de 
atividades online como transmissões 
de missas com intérpretes de libras 
e aulas virtuais com os alunos dos 

cursos da Diocese.
O assessor diocesano do Setor 

Inclusão, Pe. Cláudio Pereira 
Santos, que também é administrador 
paroquial da Igreja Nossa Senhora 
do Rosário de Fátima, no Bairro 
Ferrazópolis, em São Bernardo 
do Campo, destaca durante bate-
papo com a reportagem Diocese de 
Santo André sobre as adaptações 
e iniciativas durante o período 
de quarentena. Leia a entrevista 
completa clicando aqui

Pastoral da Acolhida incentiva 
diálogo e escuta virtuais

https://bit.ly/2YKqhZ1
https://bit.ly/2YKqhZ1


Jubileu de Ouro - 50 anos
Paróquia Santa Gemma Galgani 

 Santo André - 24/04/1970 
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Acolher as pessoas 
em situação de 
vulnerabilidade 

social e oferecer um lar 
para a recuperação da 
dignidade! Em meio à 
pandemia da Covid-19, 
as Casas de Acolhida da 
Diocese de Santo André 
adotaram protocolos 
de prevenção, como o 
uso de máscaras dos 
membros e dos acolhidos, 
as orientações para 
utilização de álcool gel, 
a lavagem das mãos com 
água e sabão, bem como 
evitar aglomerações num 
mesmo ambiente.

Diante das dificuldades 
para manutenção dos 
trabalhos e pagamento 
das contas, os espaços 
precisam do apoio 
e solidariedade das 
pessoas. As casas estão 
recebendo doações de 
alimentos, produtos de 
higiene e materiais de 
limpeza. O Vicariato 
Episcopal para a Caridade 
Social acompanha as 
demandas.

Saiba mais na matéria 
completa: Como ajudar 
as Casas de Acolhida na 

Diocese:

Comemorada no 2º Domingo da Páscoa 
(19/04), a Festa da Divina Misericórdia 
celebrou 15 anos do Movimento da Cultura 

da Misericórdia na Diocese de Santo André apenas 
pelas redes sociais, por meio das orações das famílias 
em suas casas, em razão da pandemia da Covid-19. 

Para recordar a data, o diretor espiritual diocesano do 
Movimento da Cultura da Misericórdia, Pe. Fernando 
Valladares, mobilizou a participação dos membros, 
por meio da transmissão da Novena da Misericórdia e 
do Momento de Ação de Graças pelo YouTube. 

A coordenadora diocesana do MCM, Maria 
Ivanilde Sampaio, destacou a história do movimento. 
“Ser um grupo de pessoas na Igreja que implora a 
misericórdia de Deus. Pois, todos nós necessitamos 
dessa misericórdia. Nos tempos que vivemos, mais do 
que nunca esse Apostolado é necessário para implorar 
a misericórdia para todos. De exortar a todos a confiar 
na misericórdia; de praticar obras de misericórdia.”

Para participar do MCM entre em contato:
(11) 98867-7249 (WhatsApp) e (11) 4472-7808 (fixo).

Comunidades 
em festa! 
Celebrações de 
jubileus paroquiais 
em abril e maio

■ Comunidade Católica São Padre Pio
Chácara Cidade dos Anjos – Estrada da Xiboca nº 34 
Riacho Grande, em São Bernardo, próximo ao retorno do 
Km 34 da Rodovia Anchieta. WhatsApp (11) 95000-2385 
ou (11) 99709-7808.
■ Missão Belém
Chácara Aracele, localizada na Rua Quinze de Novembro, 40 
Rio Grande da Serra. WhatsApp (11) 94242-2290.
■ Grupo Esperança Viva
Fazenda da Esperança - Rua Francisca Lopes Gimenes, 235 
Jardim Mauá, Mauá. WhatsApp: (11) 95788-5564.
■ Fraternidade O Caminho 
Rua: Alhambra, 119 – Jardim do Estádio, Santo André 
Telefone: (11) 2677-7435
■ Fraternidade Casa de Assis
Rua Coimbra, 307 – Vila Pires,  Santo André. 
Telefone: (11) 4451-7243.   

Jubileu de Cristal - 15 anos

Paróquia Santo Arnaldo 

Janssen Diadema - 06/05/2005

Jubileu de Diamante - 60 anosParóquia Nossa Senhora de Fátima Região Utinga - Santo André - 13/05/1960

Casas de Acolhida: cuidar do próximo em tempos de pandemia

https://www.diocesesa.org.br/2020/04/casas-de-acolhida-cuidar-do-proximo-em-tempos-de-pandemia/
https://www.diocesesa.org.br/2020/04/casas-de-acolhida-cuidar-do-proximo-em-tempos-de-pandemia/
https://www.diocesesa.org.br/2020/04/casas-de-acolhida-cuidar-do-proximo-em-tempos-de-pandemia/
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Diocese homenageia todas as mamães com mensagens
de esperança e surpresas inesquecíveis

Missa no Dia das Mães

A Diocese de Santo André presenteou todas as mamães com surpresas inesquecíveis no Dia da Mães. 
Durante o domingo (10/05), numa celebração totalmente diferente, em tempos de pandemia da Covid-19 
e de isolamento social, mas com todo amor, consideração e respeito pelas mulheres mais importantes 
de nossas vidas, as mídias sociais diocesanas apresentaram um conteúdo que tocou o coração de cada 
mulher abençoada por Deus.

 As 667 fotos recebidas na semana que antecedeu à comemoração 
foram disponibilizadas, por meio de mosaicos, homenageando 

essas mulheres guerreiras com mensagens de esperança, fé e 
solidariedade. Para coroar a programação, uma live musical 
emocionou todas as mamães.

Clique aqui e assista o Video Especial

“Rezemos pelas mães que estão conosco, as que estão 
na Glória do pai, as que estão em dificuldades extremas 
para conseguir alimentar e cuidar das famílias, as mães 

que deram à luz neste tempo de pandemia, as mães 
que sofrem com a doença dos seus filhos e filhas. Um 
abraço carinhoso a todas as mães. Que elas tenham a 
esperança. A mãe é sempre um exemplo de fortaleza e 
força em momentos tão difíceis da vida de seus filhos. 
Confiamos todas as mães a Nossa Senhora, a mãe de 

Jesus e dos cristãos que vela por nós.”

Na celebração da missa dominical, o bispo diocesano Dom Pedro refletiu:

https://bit.ly/2zJw9Yo 
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Nossa Senhora de Fátima,
esperança para todos os tempos

Diocese de Santo André realiza durante o mês de maio, dedicado  à Virgem Maria, a mãe de Jesus 
Cristo, mais uma programação especial para reflexão e meditação em tempos de pandemia.

Iniciada no dia 5 de maio, a série intitulada “Maio com Maria, mãe de Jesus! Conheça melhor quem 
é Nossa Senhora” é apresentada pelo bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini em 15 encontros 
transmitidos ao vivo, de terça a sexta, sempre às 17h30, até a última semana de maio.

“Minha intenção é oferecer uma pequena mariologia essencial numa linguagem bem simples 
como o Programa Verbum”, convida Dom Pedro, ao citar a proclamação do evangelho 
veiculada diariamente nas mídias sociais da Diocese. Os vídeos são 
disponibilizados nas redes sociais da Diocese.

“A treze de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria…”. 
A cada vez que os versos dessa canção, tão popularmente conhecida, 

recaem sobre nossos ouvidos, sentimos talvez uma comoção, uma 
sensação de acalento e conforto habituais de quando nos confiamos 

ao colo materno. No colo da mãe encontramos refúgio, consolo 
e também coragem para enfrentar nossos temores e superar as 
angústias que nos fatigam. E neste dia de Nossa Senhora de Fátima 
nos sentimos abraçados e acolhidos pela Mãe cheia de graça.

Clique aqui e leia o artigo de autoria de Thiele Piotto, 
sobre o Dia de Nossa Senhora de Fátima (13 de maio)

https://bit.ly/3fVX9V8 
https://bit.ly/3fVX9V8 
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AGENDA DIOCESANA

Levamos ao conhecimento de todos os diocesanos, que 
Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo 
André, assinou os seguintes documentos:

■ Acompanhe as redes sociais e o site www.diocesesa.org.br

■ Nomeação do Pe. Renato da Silva Fernandez, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Pároco da Paróquia 
Santa Joana D’Arc – Vila Vitória, em Santo André – SP.
■ Nomeação do Pe. Alexandre Cruz da Silva, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora do Bom Parto – Vila Clarice, em Santo 
André – SP.
■ Nomeação do Pe. Décio Dias Mirândola, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Pároco da Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus – Bairro São José, em São Caetano 
do Sul – SP.
■ Por este Decreto, estabelecemos segundo as normas 
dos cânones 265, 267 e 693 do CDC que, a partir da data 
subscrita, o Pe. João Aroldo Campanha fica incardinado 
à Diocese de Santo André, fazendo parte de seu Presbitério, 
com todos os direitos e deveres, conforme normas contidas 
no Código de Direito Canônico e os usos e costumes de 
nossa Diocese.
■ Uso de Ordem na Paróquia São Felipe Apóstolo, 
Parque das Américas, em Mauá – SP, ao Pe. Jailson José 
dos Santos, FC, religioso-presbítero da Congregação dos 
Filhos da Caridade, para celebrar, pregar e administrar os 
Sacramentos, inclusive Matrimônios “servatis servandis”,em 
plena comunhão com o Pároco local.

NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS

Pela primeira vez celebrada sem a presença de 
público, o Dia da Festa de São José Operário 
recordou os 40 anos da Missa dos Trabalhadores 

na sexta (1º/05), com missa transmitida pelo Facebook 
da Diocese de Santo André e da Basílica Menor de 
Nossa Senhora da Boa Viagem, diretamente da Igreja 
Matriz de São Bernardo.

Apesar de não ocorrer a tradicional procissão de entrada 
com a imagem de São José Operário, a representação do 
esposo de Maria e pai adotivo de Jesus foi colocada ao 
lado esquerdo do altar.

Diante da pandemia da Covid-19, que gerou inúmeros 
desafios em relação aos serviços básicos e direitos ao 
emprego, moradia, alimentação, saúde e educação, a 
celebração trouxe mensagens de fé e esperança para 
superação desses momentos difíceis.

“Há 50 anos, o ECC leva Cristo para inúmeras famílias. 
Que Deus e a Sagrada Família abençoem a todas as 
nossas famílias”. A mensagem do casal coordenador 
diocesano do Encontro de Casais com Cristo, Simone 
e Fábio Santana, recorda neste ano o Jubileu de Ouro 
do serviço voltado para a evangelização, formação das 
famílias e à instituição do matrimônio. Criado pelo 
padre Alfonso Pastore, em abril de 1970, na Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário da Pompéia, em São Paulo, 
o ECC foi responsável pela formação e evangelização 
de cerca de três milhões de casais em nosso país.

Segundo o casal coordenador, desde o primeiro 
encontro em nossa Diocese, aproximadamente 46 mil 
famílias já foram formadas e evangelizadas em mais de 
quarenta anos, desde a década de 1970.

A Diocese de Santo André, por meio do bispo 
diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini, 
divulgou no dia 13 de maio de 2020 uma 

nota reforçando a continuidade das celebrações sem a 
presença de fiéis, apenas pelas mídias sociais, durante 
o período de quarentena prorrogado pelo governo do 
estado de SP até o dia 31 de maio, em razão da pandemia 
da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Diante dos números preocupantes de casos e óbitos 
no Grande ABC, a Diocese prega cautela e reafirma 
o zelo pela vida e saúde das pessoas. Em reunião dos 
padres coordenadores das dez Regiões Pastorais, sob a 
presidência de Dom Pedro decidiu que:

a) Vamos observar a quarentena até o dia prescrito. 
Permanece a situação como se encontra, segundo 
disposições de nosso decreto de 20/3/2020 (cf. Prot. 
1342/35).

b) Neste período até o final do mês serão examinadas 
e elaboradas normas intraeclesiais para organizar a 
retomada das celebrações, preparando o local das 
celebrações para isto.

Clique aqui e acesse o comunicado, na íntegra.

Evangelizando e formando
famílias para Cristo

Diocese recomenda 
prudência e reforça 
compromisso com a vida

https://bit.ly/2WRVua8 

