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A voz do Pastor

A Campanha da Fraternidade 
Ecumênica (CFE) de 2021 já tem 
cartaz escolhido. A equipe que 
prepara a CFE do ano que vem, 
composta por representantes da 
CNBB e de outras igrejas-membro 
do Conselho Nacional de Igrejas 
Cristãs (Conic), realizou concurso 
para a escolha da arte.

No próximo ano, a Campanha 
da Fraternidade terá como 
tema “Fraternidade e diálogo: 
compromisso de amor”. E como 
lema o trecho da carta de Paulo aos 
Efésios: “Cristo é a nossa paz: do 
que era dividido fez uma unidade” 
(Ef 2, 14ª). Essa será a quinta CFE 
e terá objetivo geral “convidar as 
comunidades de fé e pessoas de 
boa vontade para pensar, avaliar e 
identificar caminhos para superar as 
polarizações e as violências através 
do diálogo amoroso testemunhando 
a unidade na diversidade”.

A arte escolhida para ilustrar 
o caminho fraterno de diálogo e 
comunhão foi elaborada pela agência 
Ateliê 15. O cartaz remete ao apelo 
de Cristo pela unidade. O secretário 
executivo para Campanhas da 
CNBB, padre Patriky Samuel 
Batista, destaca que “Cristo é a 
nossa paz e suas ações nos inspiram 
a concretizá-las por meio do nosso 
testemunho de vida”.

Segundo os artistas do Ateliê 15, a 
base do desenho é uma ciranda, uma 
grande roda onde não há primeiro, 
nem último, onde todos formam 
uma unidade e precisam trabalhar 
na mesma sintonia e ritmo para não 
perderem o compasso. 

Conheça o cartaz 
da Campanha 

da Fraternidade 
Ecumênica de 2021

Beatificação do jovem Carlo Acutis 
acontece em outubro de 2020

Uma das práticas marianas 
mais divulgadas é a do 
escapulário  do Carmo, 

também  conhecido como “bentinho”. 
É frequente ver jovens que o usam 
ao pescoço. Muitos têm somente 
vaga noção de que Maria protege de 
forma especial aqueles que o portam. 
Mas conhecem o profundo e belo 
significado do escapulário do Carmo?

Numa carta aos Superiores da 
Ordem do Carmo, São João Paulo 
II, que também usava o escapulário, 
explicou admiravelmente o 
simbolismo desta importante 
devoção Mariana: “No símbolo do 
Escapulário - afirmou -  se evidencia 
uma síntese eficaz de espiritualidade 
mariana, que aumenta a devoção 
dos fiéis, tornando-lhes sensível a 
presença amorosa da Virgem Mãe 
em suas vidas. O escapulário é 
essencialmente um “hábito” uma 
veste. Quem o recebe fica agregado 
ou associado, num grau mais ou 
menos íntimo à Ordem do Carmo, 
dedicada ao serviço da Virgem para 
o bem de toda a Igreja. Quem veste 

o Escapulário é portanto introduzido 
na terra do Carmelo, para que “coma 
de seus frutos e bens” (cf. Jr 2,7), 
e  experimente a presença doce e 
materna de Maria, no compromisso 
cotidiano de se revestir interiormente 
de Jesus Cristo e de o manifestar 
vivo, em si próprio, para o bem da 
Igreja e de toda a humanidade”.

Duas são as verdades evocadas 
no símbolo do Escapulário: primeiro 
a proteção continua da Santíssima 
Virgem, não só ao longo do caminho 
da vida, mas também no momento da 
passagem para a plenitude da glória 
eterna. Em segundo lugar, consciência 
de que a devoção a Ela não pode se 
limitar a orações e louvores em sua 
honra em algumas circunstâncias, 
mas deve constituir um “hábito”. 
Quer dizer uma textura permanente 
da própria conduta cristã, tecida de 
oração e de vida interior, mediante 
a prática frequente dos sacramentos 
e o exercício concreto das obras de 
misericórdia espirituais e corporais. 
Deste modo, o Escapulário se 
converte em símbolo de “aliança” e 

de comunhão recíproca entre Maria 
e os fiéis.

Neste mês de julho, celebramos a 
padroeira de nossa Catedral diocesana 
dedicada a Deus sob a invocação de 
Nossa Senhora do Monte Carmelo, 
que invocamos como Nossa Senhora 
do Carmo. Rogamos a nossa 
padroeira que alcance para nós o fim 
desta pandemia. Que ela interceda 
por todos nós agora e na hora de 
nossa morte. É nossa prece confiante!

São João Paulo II e o
Escapulário do Carmo

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

O prefeito da Congregação 
das Causas dos Santos, 
cardeal Angelo Becciu 

anunciou para o dia 10 de outubro de 
2020, às 16h, a beatificação do jovem 
milanês, Carlo Acutis, interessado 
pela internet e apaixonado por Jesus 
e pela Igreja. A ele foi reconhecido 
o milagre de um menino brasileiro, 
ocorrido em 2013. 

Papa Francisco realizará a 
beatificação em Assis, na Basílica 
de São Francisco. O sumo 
pontífice autorizou à promulgação 
do milagre atribuído à intercessão 
de Carlo Acutis, em decreto 
publicado no dia 22 de fevereiro 
de 2020. Na Exortação pós-
sinodal "Christus vivit" de 2019, 
Francisco citou o Venerável Carlo 

Acutis como exemplo para os 
jovens a seguirem pelo caminho da 
santidade e também pelo bom uso 
que fazia das novas tecnologias 
em favor da evangelização.

Carlo Acutis nasceu em Londres, 
em 3 de maio de 1991. Faleceu em 
Monza por causa de uma leucemia 
fulminante, em 12 de outubro de 
2006. Foi declarado Venerável em 
5 de julho de 2018. Quase um ano 
depois, seus restos mortais foram 
transferidos para o Santuário da 
Espoliação, em Assis. A ele foi 
reconhecido o milagre de um 
menino brasileiro, ocorrido 
em 2013. A criança sofria de 
distúrbios significativos do 
trato digestivo, com uma rara 
anomalia anatômica congênita 

do pâncreas, mas a cirurgia não 
foi realizada. A família e sua 
comunidade pediram a intercessão 
de Carlo para salvar seu filho.
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A Diocese de Santo André completa 
66 anos no dia 22 de julho de 2020. 
Uma semana antes é recordado o dia 

de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira da 
Igreja Mãe de nossa Diocese, celebrada todo 
16 de julho(o bispo Dom Pedro celebrará missa 
na Catedral, às 15h).. Importante lembrar que 
essa ligação com a Diocese ocorre antes de sua 
fundação.

Em 1912, a colônia italiana presente na região 
revela o desejo de erguer uma igreja em honra a 
esse título dado à Maria, a mãe de Jesus, cultuada 
entre famílias napolitanas e que tem origem 
no século XII, quando um grupo de eremitas 
começou a se formar no Monte Carmelo, na 
Terra Santa, e construiu uma capela dedicada a 
Nossa Senhora do Carmo.

Em 1919, um terreno foi doado e a pedra 
fundamental lançada pelo Pe. Luiz Capra. A 
paróquia seria inaugurada no dia 25 de janeiro 
de 1940. Quanto à escolha da Paróquia Nossa 
Senhora do Carmo para a Sé Catedral deu-se pelo 
templo estar localizado no centro da cidade, sede 
do bispado, pelo melhor acesso para o povo que 
utilizava transporte público.

Na carta da Comissão Pró Bispado 
de Santo André, em 1953, ao núncio 

apostólico Dom Carlo Chiarlo, a igreja 
paroquial foi indicada para ser a Catedral, o que 

foi firmado na Bula Archidiocesis Sancti Pauli, 
que cria a Diocese, em 1954. Nossa Senhora 
do Carmo é a padroeira titular da Catedral e o 
Apóstolo Santo André, o padroeiro diocesano. 
A dedicação da Igreja Catedral aconteceria 
quatro anos mais tarde.

Também padroeira dos carmelitas, a imagem 
de Nossa Senhora do Carmo tem um simbolismo 
muito forte, revestida de hábito marrom e manto 
branco, com o menino Jesus no colo, uma coroa 
e o escapulário,  simbolizando fé e proteção, 
que segundo a tradição, no século XIII, um 
frade carmelita inglês, Simão Stock recebeu um 
escapulário de Maria, que apareceu a ele numa 
visão. Inúmeros fiéis do Grande ABC, de outras 
cidades e até de outros estados comparecem à 
Catedral para pedir bênçãos e agradecer pelas 
graças alcançadas.

CONVITE
A celebração dos 66 anos da Diocese de Santo 
André será presidida por Dom Pedro no dia 
22 de julho (quarta-feira),às 12h, na Catedral 

do Carmo, com transmissão pelas mídias sociais.
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Já se passaram cinco anos de muitas alegrias e 
desafios, superações e conquistas, diálogo e escuta, 
solidariedade e acolhida. Nesta edição do jornal 
A Boa Notícia apresentamos uma retrospectiva 
do episcopado de Dom Pedro com depoimentos 
emocionantes de diocesanos e fatos marcantes da 
trajetória, tudo registrado em momentos para a 
posteridade.

Em outra iniciativa relevante e inédita, 
o Sínodo Diocesano aconteceu entre 
2016 e 2017, resultando no lançamento 

da Constituição Sinodal, em abril de 2018, 
que contém os oito itinerários do 8º Plano 
Diocesano de Pastoral (2018-2022), com os 
caminhos, objetivos e fazer com que “o sonho 
missionário de chegar a todos” aconteça.

Dom Pedro Carlos Cipollini foi 
empossado bispo da Igreja Católica 
no Grande ABC no dia 26 de julho 

de 2015. Eleito bispo da Diocese pelo Papa 
Francisco, Dom Pedro chegou com o coração 
aberto para acolher cada pessoa que o procurasse. 
Mais do que isso, colocou em prática a “Igreja 
em saída”, grande marca do sumo pontífice, 
ao percorrer inúmeras paróquias e capelas nos 
primeiros meses. Em 2016,  iniciou as Visitas 
Pastorais Missionárias, ao conhecer a realidade 
das mais de cem paróquias das sete cidades. Nos 
dois últimos anos, Dom Pedro tem visitado cada 
uma das 257 comunidades espalhadas pelas 
dez regiões pastorais, duas delas criadas no seu 
episcopado (São Bernardo – Rudge Ramos e 
Ribeirão Pires – Rio Grande da Serra).

“Dom Pedro tem sido um verdadeiro pai 
para nós. Sempre preocupado em dirigir a 
nossa diocese com muita ética, amor e fé”

Diácono Marcelo Cavinato, 48 anos - Ordenado em 31/08/2019

“Em nome de Jesus que sejam concedidas a 
Dom Pedro pela força e auxílio do Espírito 
Santo com bênção de toda sorte de saúde, 
paz, amor, sabedoria, proteção e vitórias”

Solange dos Santos, 58 anos - Virgem consagrada em 30/11/2017
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Sonho também que saiu do papel e 
se tornou realidade foi a criação do 
Vicariato Episcopal para a Caridade 

Social, em novembro de 2019, uma iniciativa 
que promoveu a unidade diocesana com olhar 
voltado para os mais pobres. Solidariedade 
manifestada antes pela sua participação na 
campanha de apoio às famílias atingidas pelos 
desabamentos e enchentes nas periferias das 
cidades do Grande ABC, em março de 2019.

“Nos ensinou com a sua proximidade, o 
verdadeiro sentido do ser Igreja Diocesana e 
a importância de estar junto do povo assim 

como Cristo, o Bom Pastor”
Seminarista Douglas Colácio, 27 anos

“Com um gesto de ternura me perguntou se 
poderia batizar o Benjamin. Na hora eu comecei 
a chorar de saber se era merecedora desse 

carinho. Um momento emocionante”
Fernanda Minichello, 39 anos - Coordenadora da Pascom e mãe 

do Benjamin batizado em 17/11/2019 

“Nestes cinco anos, 
demonstrou muita 

confiança em minha 
vocação, acreditando 
que com prudência e 
paciência é possível 

seguir os caminhos de 
Deus enfrentando os 

desafios para alcançar 
os objetivos” 

Pe. Jackson Henrique, 40 anos 
Ordenado em 08/08/2015

“Celebrar o matrimônio é uma coisa que 
ninguém nunca se esquece, imagine receber 
essa bênção matrimonial de nosso bispo 
Dom Pedro!!! Foi uma alegria imensa, 
pois eu e o meu esposo temos um profundo 
carinho por ele. Obrigada Senhor pelo meu 
matrimônio e obrigado Dom Pedro por 
fazer parte desse momento tão sublime.”

Flávio Camargo Ferrasa e Fernanda Firmiano Ferrasa,
 casamento em 09 de setembro 2017

“O que eu admiro 
em Dom Pedro é 
a sua disposição 

em servir sem 
reserva para que o 
evangelho chegue a 
todas as pessoas” 

Pe. Miguel Frutuoso, 
55 anos - Ordenado em 

08/08/2015

Dom Pedro também convocou o 
Ano Vocacional pela primeira vez 
em nossa Diocese, com a meta 

de incentivar novas vocações para a Igreja. 
Durante cinco anos, Dom Pedro criou cinco 
paróquias, duas quase-paróquias e ordenou 
16 padres. Também criou o Vicariato 
Episcopal para a Coordenação Pastoral e o 
Tribunal Eclesiástico Diocesano. Aprovou 
e promulgou os Diretórios Diocesanos. 
Participou ativamente de encontros pastorais.

Uma caminhada que permanece firme e cheia 
de bençãos para o povo, num compromisso de 
cuidar das ovelhas do rebanho, como diz o seu 
lema episcopal “In nomine Iesu” — (Em nome 
de Jesus — Cf. Cl 3,17).



“É gente ajudando gente. E isso tem feito 
toda a diferença. Mostra que Deus 
está presente e vem acontecendo 
verdadeiros milagres.”

A frase que simboliza o espírito 
fraterno e solidário de todo cristão 
é da cabeleireira e voluntária 
de ações sociais, Gisele 
Capelli, idealizadora do 
projeto Anjos da Sopa, 
que durante os tempos de 
pandemia da Covid-19 
motivou a criação de 
mais uma iniciativa: a 
Geladeira Solidária.

O atendimento à população 
em situação de rua e famílias 
carentes acontece diariamente, 
das 9h às 19h, com horário 
para o café da manhã, almoço 
e jantar, na Rua: Javri, 
449 – Vila Assunção, em 
Santo André. Ajude com 
doações! 

Mais informações: 4425-
0607/ 2865-0405 e WhatsApp: 
97215-4434. 

Clique aqui e leia a matéria 

Você já imaginou um 
local cheio de roupas, 
calçados e agasalhos com 

todos os itens disponibilizados 
gratuitamente? Pensando nisso, o 
Vicariato para a Caridade Social 
elaborou o “Varal Solidário”, uma 

ação que incentiva a criação de 
um espaço para as pessoas em 

situação de rua retirarem 
as peças ao longo do dia.

Duas paróquias aderiram 
à iniciativa e recebem 
as doações: Matriz São 

Sebastião (Rio Grande da Serra), 
na Av. Francisco Morais Ramos, 
40, perto da Estação CPTM, 
segunda a sexta, das 14h às 
17h; e aos sábados, das 8h às 
11h; e Cristo Operário (Santo 
André), na Rua Carijós, 
1863 – Vila Linda, ao lado 
da Coop, aos sábados, das 
9h às 12h, e das 14h às 
17h.

Faça parte do projeto do 
Varal Solidário! Clique 
aqui e saiba mais.
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Geladeira Solidária 
alimenta população de rua 

em tempos de Covid

"Varal Solidário” traz 
amor e esperança aos 

prediletos de Deus

https://bit.ly/2CBH0Vu
https://bit.ly/2YGwDqL
https://bit.ly/2YGwDqL


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

PayPal
Clique aqui, acesse e faça sua doação 

QR Code
O código é disponibilizado na tela para ser escaneado 
durante as lives, nas redes sociais da Diocese, e através 
de links em que se pode fazer a doação pelo smartphone.

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

Pontos de Arrecadação

 Conheça as opções de doações ao  Vicariato para a Caridade Social

Neste espaço você conhecerá a relação atualizada de pontos de arrecadação de doações 
de alimentos, produtos de limpeza e itens de higiene para ajudar as famílias e pessoas 
em situação de vulnerabilidade social assistidas pela Diocese de Santo André.

7IGREJA E NOVA EVANGELIZAÇÃO - AÇÃO SOCIAL Julho de 2020 - A BOA NOTÍCIA

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=qr
https://app.picpay.com/payment?type=store&sellerId=150849&origin=qrcode&fixed_value=0&createdAt=1593178326
https://www.paypal.com/donate/?token=mqdo006mDwTLqcprBN9-BszhO0ZW5SKC-qBr7JsTB3lhnbP4o7182I7ixzZVYEuwz1sgbG&country.x=BR&locale.x=BR


Diocese produz máscaras inclusivas para surdos

Numa iniciativa solidária e inclusiva, o 
Vicariato Episcopal para a Caridade 
Social e o Setor Inclusão se uniram 

numa ação que resultou na doação de 100 máscaras 
que serão distribuídas de graça para pessoas com 
deficiência auditiva e surdas. Mais 200 peças 
já estão em fase de produção, além de modelos 
personalizados para crianças.

Produzidas por costureiras voluntárias do projeto 

“Costurando Máscaras, Costurando Sorrisos” do 
Vicariato, as máscaras com proteção transparente 
permitem a leitura labial, contribuem diretamente 
na comunicação das pessoas, através da Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), e serão distribuídas pelo 
Setor Inclusão. Mais informações sobre como adquirir 
as máscaras inclusivas com o Centro Diocesano de 
Pastoral: 99981-1233. 

Clique e leia a matéria completa
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Reforça parceria pela
 justiça social

“Para um membro vicentino, o pobre é a 
personificação do Cristo Sofredor. Não basta 
apenas doar alimentos e roupas. É preciso 
libertá-los da dependência. Usamos a caridade 
para promover a justiça”. A frase do membro da 
diretoria do Conselho Central de São Bernardo 
da Sociedade de São Vicente de Paulo, 
Aguinaldo Viola, retrata o carisma inspirado 
nos exemplos de São Vicente de Paulo (1581-
1660) e Santa Luísa de Marillac (1591-1660).

Atualmente, a SSVP integra o grupo de 
movimentos e pastorais do Vicariato para a 
Caridade reforçando a justiça social e trazendo 
dignidade aos pobres. Dessa parceria, em maio 
foram contabilizados 1250 kg de alimentos 
doados num dos pontos de arrecadação oficial 
do organismo de articulação diocesana, na 
Sede do Conselho Particular Diadema. A 
SSVP atende 644 famílias em todo o ABC. 
Clique aqui e leia mais

https://bit.ly/2BFRR0l
https://bit.ly/2NyPzm4


Importância da arte em temposde Covid-19
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Após o sucesso da 1ª edição realizada 
no fim de abril deste ano, o projeto 
“Cantando a Esperança” – Sunset 

Party da “Comunhão e Caridade” – promoveu 
o 2º encontro na sexta (26/06), com adoração 
eucarística e louvor com a juventude das dez 
regiões pastorais da Diocese. Em seguida, padres 
cantores se reuniram novamente com o objetivo 
de angariar doações para famílias assistidas pelo 
Vicariato Episcopal para a Caridade Social. O 
evento teve duração de cinco horas.

O repertório contou com canções religiosas, 

seculares e juninas de tradição popular. 
Participaram os sacerdotes Cláudio Pereira 
(assessor do Setor Inclusão), Guilherme 
Franco (coordenador da Comissão de Liturgia), 
Hamilton Gomes (reitor do Seminário de 
Filosofia), José Aparecido (assessor do Setor 
Juventude), Marcos Vinicius (vice coordenador 
de Comunicação), Renato Fernandez (assessor 
da Equipe Ecumênica e Diálogo Inter-
religioso), Ryan Holke (vigário para a Caridade 
Social) e Vinicius Ferreira (diretor espiritual do 
Apostolado da Oração).

Live Diocesana debateu o papel dos 
jovens na Igreja e na sociedade em 
tempos de pandemia. Assista aqui. Para 

ler a entrevista completa do assessor diocesano 
Pe. José Aparecido, Clique aqui e acesse.

Os sons dos cantos e das canções. 
As expressões faciais. As músicas 
que tocam os corações. O Coral 

Diocesano é um instrumento importante para 
trazer autoestima. Leia a entrevista completa.

Clique aqui e assista

Fé, esperança e caridade para 
superar pandemia

https://bit.ly/2BHIj4I
https://bit.ly/2BwzDhF
https://bit.ly/3i59J5u
https://bit.ly/2VtcJiq 
https://bit.ly/2VtcJiq 
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“O sentimento agora é de plena gratidão, aos 
amigos e parceiros de plantão nesta luta pela 
vida e em defesa da vida”, destaca a enfermeira 
e técnica de enfermagem, Renata Paula, 
que também é coordenadora de Coroinhas e 
Cerimoniários da Região SBC-Anchieta.

A profissional recorda o aprendizado durante 
o período de quarentena, com apoio da família e 
amigos para superação das dores, e alerta que a 
Covid-19 já vitimou meio milhão e pessoas em 
todo o mundo. “São vidas e não simplesmente 
números. Tenhamos paciência, perseverança, 
sabedoria e acima de tudo fé”, avisa. 

Clique aqui e leia a matéria completa.

Em seu testemunho, Renata relembra o lema 
da Campanha da Fraternidade 2020, a fim de 
explicitar os tempos que vivemos de pandemia: 

“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”

Fernanda afirma que a rotina de muitos 
profissionais da saúde mudou com a pandemia. 
“Na linha de frente tem aquela sensação de medo, 
de estar ou não com o vírus, mas temos que ser 

fortes e firmes na fé”

A Diocese de Santo André inicia uma série de depoimentos de pessoas que superaram 
as adversidades e venceram a batalha contra a Covid-19. Nesta edição conheceremos a 
história de duas profissionais da linha de frente no enfrentamento ao novo coronavírus, 

que nos trazem belos testemunhos sobre o momento em que souberam do teste positivo, o processo 
de recuperação e o trabalho durante a pandemia.

Sem perder a fé
“A mensagem que deixo é nunca perder a fé. 

Tenham cautela. Ainda não temos uma cura, 
nem vacina. O autocuidado é fundamental”, 
indica a enfermeira Angélica Fernanda, que 
participa das missas na Paróquia Nossa Senhora 
do Rosário, na Região Santo André – Leste.

Curada da Covid-19, a profissional da saúde 
revela o momento em que soube do diagnóstico. 
“Quando apareceu os primeiros casos de 
pacientes e colegas no hospital, a sensação foi de 
medo. Quando recebi o teste positivo, a primeira 
coisa foi rezar muito para eu não contaminar 
ninguém e voltar recuperada”, conta.

Leia a matéria completa.

https://bit.ly/2YwYOtq
https://www.diocesesa.org.br/2020/07/fe-e-essencial-para-superar-covid-19-diz-enfermeira-na-linha-de-frente/


IAM promove formação 
online e terço missionário 
para vencer a pandemia

Equipes de Nossa Senhora 
mantém formação cristã

 pela internet

Poder da oração pelos 
sacerdotes durante a pandemia

Em julho, a Infância e Adolescência 
Missionária promove a formação para 
assessores e interessados em conhecer o 

trabalho da IAM, o sentido de ser missionário e sobre 
os principais pontos de metodologia, carisma e assessoria. 
Serão quatro encontros: sábado (04/07), às 14h; e quartas (08, 
22 e 29/07), às 20h. O curso pode ser acessado pelo Facebook e 
YouTube da Diocese.

Outra ação é a contemplação do terço missionário em prol dos 
habitantes dos dos cinco continentes para que Deus, pela intercessão da 
Virgem Maria, faça a humanidade controlar e vencer essa pandemia. 

Clique e leia a entrevista com o coordenador da IAM, Glauber Machado. 

O movimento das Equipes de Nossa 
Senhora tem se adaptado durante 
o período de isolamento social e 

promovido atividades online com base na 
plataforma virtual com os conteúdos para a 
formação cristã da ENS.

“Manteremos nossas atividades por 
videoconferências, redes sociais até que essa 
pandemia não traga nenhum risco aos nossos 
casais, principalmente porque temos muitos 
casais idosos”, destaca o casal Marcelo e 
Gláucia Bianchi, responsável pelo movimento 
na Região São Paulo Sul 1, que integra as 
dioceses de Santo André e de Santos.

“Nossas atividades das Mães e Madrinhas 
Orantes permanecem na questão do roteiro, 
cada uma rezando em suas casas devido ao 
isolamento social e se adaptando ao período 
de quarentena. As mães e madrinhas nunca 
deixaram de rezar. São fiéis e os grupos 
continuam em oração pelos sacerdotes, como é 
a missão deste movimento.”

A declaração da coordenadora Irmã Sandra 
Carvalho se refere ao roteiro mensal para 

auxiliar nas orações e meditações da Palavra, 
preces e cânticos para melhor conhecimento 
e crescimento dos membros e do movimento. 

Acesse aqui e saiba como participar do 
grupo orante.
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Clique aqui e 
leia mais

https://bit.ly/31gpzEa
https://endfc.equipes-notre-dame.com/index-pt.html
https://bit.ly/2A3NdIU
https://bit.ly/2A3NdIU
https://bit.ly/2MZWqFf
https://bit.ly/2MZWqFf
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Novos párocos: os desafios de evangelizar em tempos de pandemia

O coordenador Diego Meneguelli Dias informa que 
algumas paróquias estão ministrando formações 
ou cursos de reciclagem on-line, por meio dos 

aplicativos de reunião. O assessor Pe. Jadeilson José da Silva 
também tem participado dos bate-papos nas redes sociais. 
Acesse a matéria. 

Pe. Alexandre Cruz da Silva
Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto

Santo André - 09/06

“Continuaremos a evangelização 
através dos meios virtuais, com 
fé e muita paciência que essa 

pandemia passe logo”

“O evangelho de Jesus Cristo 
não está de quarentena. Ele é 

constante, é perene e nós temos que 
evangelizar. Essa é a 

nossa missão”

Reuniões online aproximam coroinhas e cerimoniários

Pe. Décio Dias Mirândola

Paróquia Sagrado Coração de Jesus

São Caetano - 10/06 Pe. Renato da Silva Fernandez

Paróquia Santa Joana D’Arc 
Santo André - 11/06

“Caminhando com o povo e 
ajudando a partir da fé, da oração 

e desse contato solidário para 
juntos superarmos as dificuldades”

“Um mundo melhor dependerá 
da conversão dos corações”

Dom Pedro

No Dia Mundial de Oração pela Santificação 
do Clero, celebrado simultaneamente 
com a Solenidade do Sagrado Coração 

de Jesus, o bispo diocesano, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, presidiu na sexta (19/06), a primeira missa 
na Catedral do Carmo desde o início da quarentena.

Na celebração, Dom Pedro saudou os sacerdotes 
e diáconos, ao dizer que a pandemia, decretada 
oficialmente pela OMS (Organização Mundial 

da Saúde) no dia 11 de março, deixará marcas 
profundas na humanidade, nos aspectos econômicos 
e essenciais para a sociedade, e de um aprendizado 
por mais empatia e solidariedade entre os povos.

“O mundo ser melhor ou pior, dependerá da 
conversão do coração de cada um”, frisa o bispo, 
ao manifestar respeito pelas famílias enlutadas e 
orações pela cura dos doentes. 

Clique aqui e leia a matéria completa.

https://bit.ly/3dAcjNd 
https://bit.ly/3dD4UN8


https://www.youtube.com/DiocesedeSantoAndr%C3%A91


14 NOTÍCIAS DA DIOCESEJulho de 2020 - A BOA NOTÍCIA

AGENDA DIOCESANA

■ Acompanhe as redes sociais e o site 

“O que sustenta a nova comunidade é a fidelidade 
ao carisma, consequentemente a Jesus Cristo e a sua 
Igreja. Então, as Novas Comunidades, como qualquer 
atividade pastoral, devem praticar a “Igreja em saída” 
que o Papa Francisco pede, ou seja, a busca daqueles 
que estão afastados”. A declaração do coordenador 
diocesano Reginaldo Rodrigues resume a missão 
daqueles que se colocam a serviço do próximo, por 
meio de atitudes e orações, neste Ano Vocacional 
Diocesano. Leia a matéria.

“Você não está sozinho neste momento de 
distanciamento social. Queremos te escutar. Podemos 
te ajudar!”. “Se você acha que não escuta a voz de 
Deus, não se deixe abalar, Ele ouve a sua!”. “Atender 
e amar o próximo é a nossa missão!”

As frases motivacionais convidam as pessoas a 

Novas Comunidades: fiéis ao carisma 
e os desafios da “Igreja em saída”

Clqiue e saiba mais sobre a “Escuta Solidária” e o “Acolhendo Corações”

participarem de duas iniciativas na Diocese: a “Escuta 
Solidária” nas paróquias, serviço que orienta caminhos 
a partir das preocupações nestes tempos de pandemia; 
e o projeto “Acolhendo Corações”, da Pastoral da 
Acolhida, que visa o diálogo por meio de telefonemas, 
oferecendo apoio emocional e incentivando a oração.

Escuta Solidária e telefonemas 
acolhem corações em tempos de pandemia

http://www.diocesesa.org.br
https://bit.ly/2AeGoEE
https://bit.ly/2N9KPDk
https://bit.ly/3eEL5H9
https://www.diocesesa.org.br/2020/05/ano-vocacional-diocesano/

