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A voz do Papa

I

Organizações
eclesiais e sociais
lançam campanha
de cuidado com a
Amazônia

O

rganizada
pela
Comissão
Episcopal
para a Amazônia da
CNBB (Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil) em parceria
com outras organizações eclesiais
e da sociedade civil, a Campanha
Amazoniza-te foi lançada no dia 27
de julho e surge atenta ao contexto
onde as violências contra os
povos tradicionais são agravadas
pela pandemia da Covid-19.
Enfrenta-se uma conjuntura onde
o desmatamento, as queimadas,
a mineração e garimpo se
intensificam, tornando-se agentes
de proliferação do coronavírus nas
comunidades da região amazônica.
A campanha é um chamado às
lideranças dos povos e comunidades
tradicionais, a Igreja na Amazônia,
os diferentes organismos eclesiais,
artistas e formadores de opinião,
pesquisadores e cientistas. A
convocatória “Amazonizar” propõe
a participação ativa de todo o
povo em defesa da Amazônia, seu
bioma e seus povos ameaçados em
seus territórios. São vozes que se
somam diante uma realidade de
muitas vidas injustiçadas, expulsas
de suas terras, torturadas e
assassinadas nos conflitos agrários
e socioambientais, vítimas de uma
política norteada pelo agronegócio
e por grandes projetos econômicos
desenvolvimentistas que não
respeitam os limites da natureza
nem a sua preservação.
A iniciativa une-se à caminhada
realizada ao longo dos últimos
anos em vista do Sínodo para a
Amazônia, realizado em outubro
de 2019, em Roma.

PALAVRA DA IGREJA

Papa Francisco: Cristo Vive, a maior
inspiração para as vocações

nstituído
pela
CNBB
(Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil) em sua 19ª
Assembleia Geral, no ano de 1981,
o Mês Vocacional foi escolhido no
calendário anual para ser celebrado
em agosto, em todo o país, com
o objetivo de conscientizar as
comunidades da responsabilidade
que compartilham no processo
vocacional, além de ser um tempo
especial de reflexão e oração pelas
vocações e ministérios.
E a inspiração principal do Mês
Vocacional 2020 está em sintonia
com a Exortação Pós-Sinodal do
Papa Francisco, a Christus Vivit
(lançada em março de 2019. Leia
aqui), apresentada aos jovens e
que traz orientações pastorais para

toda a Igreja.
“Cristo vive: é Ele a nossa
esperança e a mais bela
juventude deste mundo! Tudo
o que toca torna-se jovem, fica
novo, enche-se de vida. Por isso
as primeiras palavras, que quero
dirigir a cada jovem cristão, são
essas: Ele vive e quer-te vivo!”,
cita o sumo pontífice.
A Exortação se conclui com
“um desejo” do Papa Francisco:
“Queridos jovens, ficarei feliz
vendo-vos correr mais rápido do
que os lentos e medrosos. Correi
atraídos por aquele Rosto
tão amado, que adoramos
na Sagrada Eucaristia e
reconhecemos na carne do
irmão que sofre…A Igreja

precisa do vosso ímpeto, das
vossas intuições, da vossa fé…E
quando chegardes aonde nós ainda
não chegamos, tende a paciência
de esperar por nós.”

A voz do Pastor

N

Chamados pelo Coração

este mês de agosto
dedicado, em nossas
comunidades,
para
refletir sobre “vocações”, é
inevitável falar em decisão, escolha,
carreira, profissão etc. Sentimos no
íntimo um chamado misterioso. Ele
exige uma resposta. Frequentemente
devemos discernir e decidir coisas
relacionadas à vida, ao futuro, à
felicidade. Oportunidades e escolhas
fazem parte de nosso cotidiano.
Existem decisões que são
essenciais, determinam toda a vida.
Precisam, portanto, serem levadas mais
a sério do que outras, se quisermos que
nossa vida “dê certo”. Nós recebemos
a vida como um gesto de gratuidade
e amor de Deus. É preciso ouvir o
que Ele pede de nós. Ter coragem
para escolher sua vontade, ou seja,
o caminho que Ele indica para nossa
felicidade. Descobrir e realizar o
que o Criador sonhou para nós. Se a
vida vem de Deus, somente Ele pode
revelar seus segredos.
Para as pessoas em geral, ser
médico, professor, dentista, advogado,
mestre de obras, motorista etc, é algo
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Fábio Sales - MTB: 59.663/SP
Conselho Editorial:
Dom Pedro Carlos Cipollini, Pe. Tiago Silva, Pe.
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que se resolve pela liberdade pessoal
de discernir segundo a própria vontade,
interesses e necessidades. Para o
cristão consciente de que sua vida deve
ser uma resposta ao amor de Deus,
as escolhas devem ser feitas ouvindo
a voz interior do coração, onde Deus
se manifesta. Precisa discernimento,
oração, escuta, reflexão.
Somos chamados a nos reconhecer
amados por Deus e retribuir este amor.
Esta é a vocação primordial. Podemos
ter a felicidade, no entanto, de sentir
um grande chamado, o chamado a ser
cristão, que é escolher viver a vida à
luz da fé em Jesus Cristo. Podemos
fazê-lo como leigos e leigas, como
consagrados (religiosos), como
sacerdote. Todas estas vocações
incluem em si o chamado missionário
para viver e anunciar a Palavra viva
de Deus que é Jesus Cristo.
Mas há uma vocação especial: a
vocação sacerdotal, ser padre. Neste
Ano Vocacional que estamos vivendo
em nossa Diocese, queremos rezar
por nossos padres e rezar sobretudo
pelos vocacionados ao ministério
sacerdotal, os seminaristas. Os

Felipe Ribeiro e Fábio Sales.
Revisão e Capa: Departamento de
Comunicação da Diocese de Santo André
Projeto Gráfico e Editoração Eletrônica:
Departamento de Comunicação da
Diocese de Santo André

próprios padres são os melhores
instrumentos de Deus, para chamar
outros jovens a seguir esta vocação
maravilhosa. Vocação para ser um
“homem de Deus”.
Quero parabenizar os nossos
padres pelo Dia do Padre, 4 de agosto
dia do padroeiro São João Maria
Vianey. Que todos sejam felizes na
generosidade e perseverança. Uma
palavra de encorajamento também
aos seminaristas e vocacionados:
avante, Jesus te chama!
Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Sede: Mitra Diocesana de Santo André
Fone: 4469-2077 - Praça do Carmo, 36
Centro - Santo André - São Paulo. CEP: 09.010-020
Email: comunicacao@diocesesa.org.br
Site: www.diocesesa.org.br

MATÉRIA ESPECIAL

Agosto de 2020 - A BOA NOTÍCIA

3

"Esse Ano Vocacional foi
inspirado por Deus para
ser vivenciado em nossa
Igreja Diocesana"
Homilia de Dom Pedro na missa de abertura
do ano vocacional em 01/12/2019

Ano Vocacional Diocesano
tem programação especial
online em agosto

A

Pastoral Vocacional e o SAV (Serviço de
Animação Vocacional) da Diocese de Santo
André celebram o Mês Vocacional com uma
programação especial que integra o Ano Vocacional
Diocesano. Na ausência de encontros presenciais em razão
da pandemia da Covid-19, as atividades acontecerão pelas
mídias sociais, com foco na realidade da vida consagrada
e da vocação presbiteral.
A programação prevê ao longo do mês de agosto, visitas
virtuais aos seminários (Teologia, Filosofia e
Propedêutico), em que os seminaristas gravarão
vídeos nos locais; a rotina de padres em tempos
de pandemia; testemunhos missionários da vida
consagrada em nossa Diocese e nas congregações
religiosas; uma série que abordará os aspectos das
vocações; e o encerramento com a Hora Santa
Vocacional no fim do mês.
Entre os objetivos das atividades
online, a valorização do trabalho
dos sacerdotes, leigos e religiosos
da vida consagrada, o despertar de
novas vocações e a promoção da
unidade diocesana.
Todo o conteúdo será disponibilizado pelo Instagram, Facebook,
Youtube e site da Diocese em parceria com o Instagram @vocacionalsa.
Além disso, o ABC Litúrgico contará com mensagens sobre as vocações,
uma delas do bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini.
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Superando as dificuldades para
servir e amar o próximo
VOCAÇÕES EM TEMPOS DE PANDEMIA
“A medida do amor é amar
sem medida”. Um dos grandes
teólogos e filósofos dos primeiros
séculos do Cristianismo, Santo
Agostinho passou muitos anos
procurando a beleza da vocação.
O propósito que Deus tinha
escolhido para ele. A conversão
foi um dos principais caminhos
para descobri-la, através do
estudo incessante da verdade, na
relação de Cristo com os homens,

quando Deus se faz um de nós,
e um coração aberto para pedir
perdão.
Uma das grandes características
de Santo Agostinho é se colocar
no lugar do outro, ou seja, a
busca pela felicidade por meio da
inclusão de todos e todas. Diante
das limitações e imperfeições do
ser humano, somos desafiados a
discernir sobre as nossas vocações
e colocá-las a serviço dos irmãos.

Adaptações na evangelização

M

anter as atividades no formato
online tem sido desafiador em
meio ao distanciamento social, mas
também serão lembradas como um marco de
perseverança e determinação, como relata
o pároco da Paróquia Santo Antônio (São
Caetano), Pe. Adenízio Leonardo, 56 anos.
“É um desafio viver a vocação neste
período de pandemia. Mas sem dúvida uma
nova experiência, pois necessitei aprender
a lidar com tecnologias que eu nem
imaginava um dia precisar. Diria que tive de
reaprender a ser padre.”

P

Nestes tempos de pandemia
e isolamento social, as
barreiras podem ser maiores.
No entanto, a perseverança
e determinação superam
quaisquer dificuldades.

Escolha pela vida

rincípio cristão, o amor ao
próximo fez o auxiliar de
enfermagem, Patrick Alves,
25 anos, Cerimoniário da Paróquia
N. Sra. das Dores (Santo André),
tomar uma decisão: pediu demissão do
trabalho como pesquisador clínico para
atuar em hospital auxiliando
nos
cuidados
dos
pacientes infectados
ou com suspeita de
Covid-19.
“Nessa
quarentena,
a vocação
profissional ficou
confirmada que era
minha verdadeira
paixão, pois era
o momento onde
mais precisavam
de ajuda e não me
sentia confortável
vendo tantos
profissionais
sofrendo para
cuidar de tanta
gente.”
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Fé diante das adversidades

P

rofissionais da saúde como a enfermeira obstetra, Ana Paula,
37 anos, sabem que a missão durante a pandemia se tornou
ainda mais árdua. “E isso ficou muito evidente, especialmente
na minha área de atuação. Inicialmente, as gestantes não eram grupo
de risco. Com os estudos, percebemos que sim e desenvolviam a forma
grave da doença sem precedente.”
“Sendo assim, nosso maior desafio foi continuar a cuidar de
todos, cuidar de nós”, conta a coordenadora diocesana do MOB
(Método de Ovulação Billings).”

Sociedade mais justa

Solidariedade como prioridade

“Vivemos na era das tecnologias da
informação e comunicação, e isso nos dá
a falsa sensação de que todos têm acesso a
esses recursos”, alerta o professor Rafael
Ferreira, 27 anos, sobre o desafio das aulas
remotas, tanto profissionalmente quanto
pastoralmente.
Membro do Apostolado
da Oração e Catequista
“Muitos perderam o emprego, famílias
na Paróquia Santa Luzia
e São Carlos Borromeu desamparadas. Um fato marcante foi o encontro de
(Santo
André),
ele muitas pessoas e grupos determinados em socorrer
o próximo e a comunhão criada entre nós”
acredita que a pandemia
deve ensinar a valorizar
tender aos mais carentes da sociedade
as relações interpessoais e
tem que estar no sangue dos cristãos,
uma vida em Cristo.
sempre, Ainda mais durante a
pandemia, como conta a dona de casa, Maria
“Precisamos investir cada vez mais
Elizabeth, 58 Anos, que atua pelo Grupo
na construção de uma sociedade justa
Guiados pelo Espírito Santo, da Paróquia
para todos.”
Santíssima Virgem (São Bernardo), parceria
com o Vicariato para a Caridade.

A

P

Reaprendendo a amar

ara a assistente social das Pequenas Irmãs de Santa
Teresinha, Irmã Helena Dias, 37 anos, viver a vocação
em tempos de pandemia é voltar às origens, reencontrar
o silêncio e redescobrir os verdadeiros valores.

“É voltar-se para dentro e descobrir o outro que está fora e sofre,
porque na ausência das relações desapareceu também o básico
para seu sustento. A pandemia está permitindo que vivamos apenas
o hoje. É por isso estamos reaprendendo a amar as pessoas e não o
que elas têm ou são.”
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Arrecadação de mais
de 25 toneladas de
alimentos

O

Vicariato
completou
oito meses de criação
no dia 30 de julho de
2020. Em tempos de pandemia,
a solidariedade venceu as
barreiras do distanciamento
e trouxe esperança para
famílias e pessoas em situação de
vulnerabilidade social no ABC.
Durante os últimos três meses, a
ação realizada em 12 paróquias polo
de arrecadação e na Cúria Diocesana
recebeu a doação de mais de 25 toneladas
de alimentos, produtos de limpeza e itens
de higiene pessoal, que originaram a
entrega de centenas de cestas básicas para
a população carente.

#ÉTempodeCuidar

Ações solidárias beneficiam
pessoas em situação de rua
durante pandemia

I

nspirados pelo Evangelho de
Mateus (25, 35-36), grupos
e pastorais sociais trabalham
para colocar em prática o amor
ao próximo durante a quarentena.

“Pois eu estava com fome e me destes
de comer; eu estava com sede e me destes
de beber; eu era estrangeiro e me rece
bestes em casa; eu estava nu e me vestistes;
eu estava doente e cuidastes de mim; eu
estava na prisão e fostes me visitar”.
Vamos conhecer alguns desses nobres
trabalhos voluntários em prol dos irmãos
de rua? Acesse aqui.

Clique aqui, leia a matéria completa
Saiba os pontos de arrecadação na página 7
e faça já sua doação!
Nestes tempos de pandemia, a alimentação das
pessoas em situação de vulnerabilidade social tem
sido acompanhada da criatividade e de ingredientes
especiais que levam esperança e conforto aos corações
dos prediletos de Deus. Clique aqui e saiba mais.
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Contribua com o
Vicariato Episcopal para a Caridade Social
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

Pontos de Arrecadação
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
■ Paróquia São José Operário
Rua Kowarick, 465 – Jardim Bela Vista
Segunda, terça, quinta, sexta e sábado,
das 9h às 12h, e das 13h às 18h

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 de 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

Mais informações pelo WhatsApp do Centro de Pastoral: (11) 99981-1233
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A ação da Igreja e
os desafios dos
povos indígenas
no meio urbano

A

pandemia da Covid-19 se tornou um
grande desafio para a humanidade
neste século XXI. Entre os povos
impactados e mais vulneráveis quanto ao
avanço da doença estão os indígenas. A
preocupação da Igreja Católica tem sido
demonstrada por meio de gestos e ações.
Para compreender essa realidade e o
trabalho conjunto do Vicariato Episcopal para
a Caridade Social com o COMIDI (Conselho
Missionário Diocesano), Marcos Aguiar, do

Fotografia registrada antes da pandemia

Programa Índios na Cidade, da ONG Opção Brasil,
que atuou num estudo recente dos impactos e desafios
da população indígena no meio urbano para a ONU
(Organização das Nações Unidas) conversou com a
reportagem da Diocese.
Clique aqui e leia a matéria completa.

Crianças da Catequese produzem desenhos
com mensagens de esperança

A pandemia da Covid-19 impôs novos
desafios no convívio social. Esse período
motivou as crianças da Catequese na
Diocese a exercitarem a criatividade
e colocarem em prática, por meio de
desenhos, as mensagens de fé, esperança e
otimismo para superar as dificuldades.
“Além de ler o evangelho, também enviamos

boas mensagens para as pessoas”, diz Beatriz
Souza, 10 anos, da Paróquia N. Sra. Aparecida
(Mauá). Já o catequizando João, da Paróquia N.
Sra. de Fátima (Santo André - Centro), escreve
cartinhas através de cartões produzidos pela
sua mãe, Márcia.
Quer conhecer essa e outras histórias?
Clique aqui e Leia a matéria completa.

#ÉTempodeCuidar
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Diocese distribui mais de 20 mil máscaras para famílias carentes

E

m dois meses do projeto “Costurando
Máscaras, Costurando Sorrisos”, o
Vicariato para a Caridade realizou a
distribuição de mais de 20 mil máscaras gratuitas
para pessoas em situação de vulnerabilidade
social e famílias carentes de todo o Grande ABC.

gasalho
Campanha do A

L

Com o slogan “Com sua ajuda, ninguém
vai ficar sem máscaras na Diocese de Santo
André!”, os materiais de proteção são
confeccionados por costureiras voluntárias
das dez regiões pastorais.
Clique aqui e saiba mais.

Histórias de
Amor e

Acolhida

ançada pelo Vicariato para a Caridade na última semana de maio, a iniciativa
contabiliza exemplos de que a coletividade em tempos de pandemia é o
melhor remédio para aquecer os corações.
As doações de roupas de frio para adultos e crianças como blusas, calças, meias,
toucas e cobertores para pessoas em situação de rua podem ser realizadas na paróquia
polo de arrecadação mais próxima do seu bairro ou na Cúria Diocesana. Conheça
a história de pessoas empenhadas nesse trabalho de solidariedade e gratidão pela
generosidade do povo. Clique aqui.
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A importância da família para vencer o coronavírus

A Diocese de Santo André prossegue a série de depoimentos de pessoas que superaram as
adversidades e venceram a batalha contra a Covid-19. Nesta edição conheceremos mais três
histórias que trazem belos testemunhos:
“Maior
dificuldade
encontrada
no
União é essencial
enfrentamento da doença foi a questão
A assistente administrativa Márcia Aparecida, psicológica. O apoio da família e dos amigos
33 anos, trabalha num hospital. Ela e mais três foi importante no processo de recuperação no
familiares contraíram Covid-19: sua mãe Edna
tempo em que estive internado”
Aparecida, 69 anos; o marido Rodrigo Sousa,
32 anos; e a filha do casal, Maria Alice, 3 anos.
Do medo à superação
Ela atuou como coordenadora da juventude
e catequista na Paróquia Nossa Senhora das
O orientador socioeducativo Edilson Macedo
Vitórias, em Mauá. Leia a Matéria completa.
Carvalho, 43 anos, que é membro da Comissão
“Nestes momentos tão difíceis em nossas Diocesana da Catequese e atua no ministério
vidas que percebemos a importância da nossa de música da Paróquia São Judas Tadeu, em
família, e até mesmo da comunidade, que Ribeirão Pires, conta os momentos de tensão e
superação para vencer a doença. Leia mais.
ajudaram a confortar nossos corações”

Melhor remédio

A operadora de caixa, Eudinice Coelho Lima, 34 anos, que cursa
Recursos Humanos e participa das missas na Paróquia Cristo Rei,
em Diadema, recorda os momentos de dor, os sintomas da doença, o
processo de recuperação e a importância da oração e da fé para superar
o coronavírus. Ela é irmã do seminarista diocesano de Teologia,
Eduardo Coelho Lima. Leia mais.
“Quem estiver enfrentando ou quem enfrentará a doença,
tenha a certeza que o melhor remédio é Jesus Cristo”

8º PLANO DIOCESANO DE PASTORAL
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Conheça propostas para cada itinerário neste período de distanciamento
social e pratique o 8º Plano Diocesano de Pastoral (2018-2022).

Itinerário 1

Convide os amigos e vizinhos
para bate-papos em família
por meio de aplicativos e lives
nas mídias sociais.

Itinerário 3

Use telefone, WhatsApp e
videoconferências para conversar
e ouvir as pessoas; transmita
mensagens motivacionais e eleve
a autoestima do próximo.

Itinerário 5

Elabore atividades online como
palestras e bate-papos sobre
diversos temas, promova a
integração de todas as pastorais e
movimentos de sua paróquia!

Itinerário 7

Crie grupos online e redes atuantes
para realizarem esse trabalho
permanente de visitas às famílias,
hospitais, asilos, orfanatos, assim
que tudo estiver seguro para todos.

Itinerário 2

Acompanhe e incentive seus filhos a
desenvolverem o espírito cristão desde
a infância, viva a Igreja Doméstica
em casa!

Itinerário 4

O principal objetivo é fazer com que
a informação chegue aos fiéis. Por
isso, disponibilize fotos, vídeos, lives,
textos e artes nas mídias sociais.

Itinerário 6

Com a ausência de reuniões
presenciais, o levantamento
pode ser realizado pela internet e
WhatsApp identifique demandas
e promova melhorias sua paróquia.

Itinerário 8

Identifique as necessidades de
seu bairro, paróquia e regiões
periféricas com famílias e pessoas
que necessitam de ajuda. Procure o
Centro de Pastoral: (11) 99981-1233
e seja um Anjo da Caridade.
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Dom Pedro celebra 5 anos à frente
da Diocese de Santo André

N

o dia 26 de julho de 2020, Dom Pedro
Carlos Cipollini completou cinco anos
de sua posse como bispo da Diocese
de Santo André. Quatro dias antes, a própria
Diocese celebrou 66 anos de história. As missas
em Ação de Graças aconteceram na Catedral
Nossa Senhora do Carmo.
“É uma etapa que Deus me deu a graça de
percorrer nesta Diocese”, resume Dom Pedro.
“Também parabenizamos nossa Diocese
pelos 66 anos de graças, bênçãos e vida do
evangelho”, complementa.
A Diocese de Santo André também preparou uma
série especial com cinco capítulos que trazem uma
retrospectiva dos 5 anos do episcopado de Dom
Pedro Carlos Cipollini no Grande ABC. Acesse:
Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5

Participação expressiva e
palestras produtivas

C

om média diária de mais de 500 pessoas
simultaneamente e conteúdo de qualidade, a
Semana Diocesana de Liturgia 2020 aconteceu
entre os dias 13 e 17 de julho, alcançando grande êxito,
ao ser transmitida pela primeira vez nas mídias sociais da
Diocese de Santo André. Clique aqui e acesse.

Jubileus
Paroquiais

55 anos - 13 de agosto
Paróquia São João Batista
Santo André - Utinga

Neste mês de Agosto,
duas de nossas paróquias
comemoram sua fundação.
Uma delas está localizada na
região Santo André Utinga,
e a outra em Mauá.

55 anos - 15 de agosto
rias
Paróquia Nossa Senhora das Vitó
Mauá

DIVULGAÇÃO DO
FACEBOOK

14

NOTÍCIAS DA DIOCESE

Agosto de 2020 - A BOA NOTÍCIA

Padres deixam legado de inclusão e
evangelização dos mais pobres

Colina
Pe. Sante
Leia mais

Pe. José Nis
tal e Pe. Ang
elo

Três sacerdotes cumpriram missão na Diocese de Santo
André e se despediram do povo do Grande ABC, em julho:
após quatro décadas de serviços prestados, o padre italiano
Sante Colina, 80 anos – um dos remanescentes do Projeto
Igrejas Irmãs – retornou para a terra natal. Já os padres
do Instituto Espanhol das Missões Estrangeiras, Ângelo
Belloso Pena, 75 anos, que atuou quase cinco décadas nas
paróquias, voltou para a Espanha; e José Nistal Martin de
Serranos, 75 anos, viajará em agosto.

Padre Raschele: missão
cumprida rumo à Casa do Pai

Após 96 anos de vida, dos quais 55 de serviços
prestados à Diocese de Santo André, Pe. José Raschele
(1923-2020), partiu rumo à Casa do Pai,
no dia 31 de julho. Era o sacerdote mais
velho do Grande ABC. No entanto, sua
obra de evangelização permanecerá
viva no coração de todos os fiéis,
principalmente de Ribeirão Pires,
onde construiu várias igrejas. Nossa
Diocese manifesta gratidão pela
sua vocação e vivenciar o Reino
de Deus na sua plenitude.

Saúde física e mental em
tempos de pandemia
Para realizar as tarefas do dia a dia é preciso
uma boa saúde física, mental e espiritual. O
que acha de aulas de Pilates e Ginástica
Laboral online e gratuitas?
Conheça essas iniciativas
nas paróquias.
Leia mais

Leia mais

Conselho Diocesano de
Pastoral Ampliado realiza
1ª reunião online

No dia 18 de julho, o CDPA reuniu coordenadores
de pastorais e movimentos para avaliar as atividades
pela internet e definir os próximos passos para o
segundo semestre de 2020. Dom Pedro destacou
iniciativas criativas de evangelização e solidariedade
como fundamentais.
Clique aqui e leia mais

NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS
Levamos ao conhecimento de todos os diocesanos,
que Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese
de Santo André, assinou o seguinte documento:
■ Nomeação do Pe. Jailson José dos Santos, FC,
religioso-presbítero da Congregação dos Filhos da
Caridade e “ad experimentum” em nossa Diocese,
como Administrador Paroquial da Paróquia São
Felipe Apóstolo – Parque das Américas, em
Mauá – SP, enquanto não ordenarmos o contrário,
conforme o Direito.
AGENDA DIOCESANA

■ Acompanhe as redes sociais e o site

