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A voz do Pastor

A Igreja no Brasil e no 
mundo convida os 
fiéis ao exercício da 

generosidade e da fé nas missas 
do dia 13 de setembro. Neste 
dia, será realizada a Coleta 
para os Lugares Santos, que 
tradicionalmente ocorre na Sexta-
feira Santa. Essa mudança se deu 
por causa da pandemia do novo 
Coronavírus que atingiu o mundo, 
e a transferência de data, aprovada 
pelo Papa Francisco, foi escolhida 
por ser o domingo próximo à Festa 
da Exaltação da Santa Cruz.

De acordo com o Vatican News, 
a coleta faz parte das atividades 
promovidas pela Custódia 
Franciscana da Terra Santa a 
fim de conservar e revitalizar os 
lugares sagrados do cristianismo 
na Terra de Jesus e em todo o 
Oriente Médio.

A Igreja tem um cuidado 
especial para com os lugares onde 
Jesus viveu. Ao todo, a Custódia da 
Terra Santa tem o compromisso de 
guardar 80 santuários, localizados 
nas atuais fronteiras de Israel, 
Palestina, Jordânia e Síria.

O secretário executivo de 
Campanhas da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), Pe. Patriky Samuel 
Batista, ressalta a importância dos 
brasileiros participarem desta ação.

“Graças à generosa ajuda dos 
cristãos de todo o mundo, nós 
podemos continuar cuidando e 
mantendo os Lugares Santos do 
Cristianismo; do Santo Sepulcro 
à Basílica da Natividade até 
aos santuários menos notados; 
podemos sustentar a ação 
pastoral das paróquias a nós 
confiadas”, destaca.

Coleta para os 
Lugares Santos é 
realizada no dia 13 

de setembro

Em setembro, Papa Francisco pede 
oração e respeito ao meio ambiente

No mês de setembro nós 
somos convidados a 
bendizer a Deus de forma 

mais intensa pelo dom da sua Palavra. 
A Bíblia Sagrada é tesouro para os 
cristãos porque nela se expressa esta 
Palavra pela qual tudo foi criado. 
Palavra que se fez carne e habitou 
entre nós: Jesus, o Verbo de Deus.

No documento final de nosso 
1º Sínodo Diocesano realizado 
entre 13/11/2016 e 6/4/2018 (cf. 
Constituição Sinodal -  8º Plano de 
Pastoral Diocesano), a Palavra de 
Deus está contemplada como “força” 
que impulsiona no exercício da Fé. 
Aliás a fé é a resposta que damos à 
Palavra de Deus que envia em missão 
para realizarmos “o sonho missionário 
de chegar a todos”.

“Para realizar este sonho, alguns 
pressupostos são básicos na vivência 
do ser Igreja, pois são o motor que 
impulsiona a ação de seus filhos: 
Palavra, Liturgia e Caridade, 
elementos para os quais devemos olhar 
com amor, atualidade e perseverança 
no processo de renovação de nossas 
estruturas e ação pastoral. O Papa 

Francisco convidou a Igreja a 
enfatizar mais o kérigma (anúncio da 
Boa Nova) que o Dogma (formulação 
da fé). Enfatizar mais a Mistagogia 
que o Magistério, valorizar mais a 
catequese de iniciação cristã ( cf. EG 
35,36,160-175)” (cf. Constituição 
Sinodal 121).

Nossas comunidades desejam 
colocar a Bíblia na mão de todos e 
trabalhar pela animação bíblica da 
vida e da pastoral, ajudando a ler e 
interpretar corretamente a Escritura, 
enfatiza nosso Sínodo (cf. CS n. 122). 

Nossa Igreja Diocesana tem feito 
isto de múltiplas formas. Através das 
homilias, celebrações da Palavra de 
Deus, diversos subsídios preparados 
para vivenciar a Quaresma, Advento, 
mês da Bíblia, mês das Missões, Natal 
etc, círculos bíblicos, cursos e escolas 
bíblicas, leitura orante da Palavra 
de Deus e a utilização dos Meios 
de Comunicação social nas suas 
diversificadas formas. Principalmente 
no itinerário 2 (Formação para o 
discipulado) do 8º Plano de Pastoral, 
se evidencia o destaque da Palavra de 
Deus que deve animar (dar alma) a 

vida e a pastoral da Igreja.
Nossa Igreja diocesana quer ser a 

Casa da Palavra onde ela é acolhida 
com amor, casa da qual ela parte em 
missão, para anunciar Jesus Cristo, o 
Filho de Deus Pai, morto por amor na 
cruz e ressuscitado vitorioso, na força 
do Espírito Santo que transforma a 
face da terra!

Como Pai e Pastor invoco a 
bênção de Deus sobre toda nossa 
Igreja, rogando que viva na força da 
Palavra. Amém.

Na Força da Palavra

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Francisco, no vídeo de 
intenção de oração para o mês de 
setembro, faz um apelo ao cuidado 
da Criação “hoje, não amanhã, 
hoje” e “com responsabilidade”. 
Enquanto pede oração para que 
os recursos do planeta “não 
sejam saqueados, mas partilhados 
de forma justa e respeitosa”, 
denuncia o enriquecimento 
de países e empresas com a 
exploração de dons naturais, 
gerando uma “dívida ecológica”: 
quem pagará essa dívida?

“Estamos espremendo os bens 
do planeta. Espremendo-os, como 
se fosse uma laranja. Países e 
empresas do Norte enriqueceram 
explorando dons naturais do Sul, 
gerando uma ‘dívida ecológica’. 

Quem pagará essa dívida? Além 
disso, a ‘dívida ecológica’ é 
ampliada quando multinacionais 
fazem fora de seus países o que 
elas não têm permissão para fazer 
nos seus. É ultrajante. Hoje, não 
amanhã, hoje, temos que cuidar 
da Criação com responsabilidade. 
Rezemos para que os recursos 
do planeta não sejam saqueados, 
mas partilhados de forma justa e 
respeitosa. Não ao saque, sim à 
partilha.”

O convite para cuidar da 
Criação é impulsionado pelo 
Dia Mundial de Oração pela 
Criação, que foi comemorado 
no dia 1º de setembro; no 
âmbito do #TempoDaCriação, 
celebrado de 1º de setembro a 

4 de outubro; e no 5º aniversário da 
encíclica Laudato si'.

Clique aqui e assista ao vídeo da 
campanha pelo cuidado da Criação 
com o Papa Francisco

https://bit.ly/330mTK3
https://bit.ly/330mTK3
https://bit.ly/330mTK3
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De acordo com o coordenador da Comissão 
Diocesana de Animação Bíblico-Catequética, 
Pe. Eduardo Calandro, o centro do lema deste 
ano apresenta o discurso de Moisés dirigido 
ao povo antes de entrar na Terra Prometida. 
Em seus últimos momentos de vida, Moisés 
instrui e orienta o seu povo a caminhar 
na presença de Deus, sendo fiel à aliança 
estabelecida com Ele.

“E esse discurso não se trata de um texto 
meramente legislativo, mas de uma catequese, 
de um apelo a uma resposta amorosa do ser 
humano para com o Senhor”, salienta.

Pe. Eduardo destaca que essa resposta se 
refere à vivência de uma fraternidade autêntica. 
“Ainda mais nestes tempos de pandemia, onde 
estamos privados de tantas coisas, do abraço e 
do aperto de mão, mas não estamos privados 
de abrir a nossa mão para ajudar o outro para 
viver esse projeto de fraternidade que Jesus 
instaurou entre nós”, atesta.

Em nossa Diocese temos vários exemplos 
da Palavra de Deus colocada em prática, por 
meio da solidariedade e da acolhida.

Cristiane Lombardi de Paula, 50 anos, atua 
como voluntária no Projeto Bom Samaritano, 
em Mauá. “De início pensei que poderia 

apenas ajudar com alimentos, cobertores e 
roupas. No entanto, aprendi muito com as 
pessoas em situação de rua. Hoje sinto o amor 
de Deus em cada uma delas, sem julgar o que 
as levou à situação que vivem. Um amor que 
quero dividir o que tenho e não dar o que 
sobra”, sintetiza.

Coordenador da Pastoral do Migrante, 
Pe. Jean Dickson confirma que “abrir a tua 
mão para o estrangeiro” é o que mais faz a 
Igreja de Santo André nestes últimos anos, 
acolhendo, protegendo e promovendo os 
irmãos imigrantes radicados nas sete cidades 
da nossa Diocese. “O Centro de Apoio ao 
Migrante, em Utinga, é a expressão mais 
plausível da preocupação da Igreja Católica 
para com os imigrantes”, aponta.

Acolher viúvas e pessoas sós é a missão das 
Comunidades Nossa Senhora da Esperança. 
“Participar do movimento significa 
transformar a nossa vida, ser feliz vivendo 
em pequenas comunidades de amizade e 
amor fraterno. Percebendo que a solidão não 
é querida por Deus, mas sim viver a vida com 
alegria e grande sentido de irmandade, uma 
comunidade de vida”, elucida a psicóloga 
Tereza Pitarello Shoshima, 64 anos.

O Mês da Bíblia é celebrado em todo o país desde 1971. E neste ano de 2020, a 
Diocese de Santo André em comunhão com a Igreja no Brasil, promove reflexões 
e aprofundamento sobre o livro do Deuteronômio, com o lema “Abre tua mão 

para o teu irmão” (Dt 15,11).



Em cinco meses, 
o Vicariato 
E p i s c o p a l 

para a Caridade Social 
arrecadou cerca de 30 

toneladas de alimentos que 
foram distribuídos em forma de cestas 
básicas para famílias carentes e pessoas 
em situação de vulnerabilidade social, 
principalmente aquelas afetadas pela 
pandemia. Além disso, as campanhas de 
doação de agasalhos, máscaras, produtos 
de higiene e de limpeza prosseguem nos 
13 pontos de arrecadação espalhados 
pelas sete cidades do Grande ABC. 

Clique aqui e confira os endereços 
e horários para as doações

Vicariato arrecada 30 toneladas de 
alimentos para famílias carentes
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Casa Fratérnitas São Lourenço:
nasce uma obra de Deus na Diocese

O sonho se tornou realidade! A Casa 
“Fratérnitas São Lourenço” foi instalada na 
Diocese de Santo André. Ela é uma Associação 
Pública de Fiéis de Direito Diocesano 
“Fraternidade dos Pobres de Jesus Cristo”, cuja 
Casa Mãe está localizada em Mogi das Cruzes.

Decreto do dia 4 de agosto de 2020, assinado 
pelo bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, erigiu 

a Casa e formalizou o início dos trabalhos. 
Localizada em Mauá, a chácara administrada 
pela Fraternidade O Caminho tem a finalidade 
de ser uma comunidade terapêutica para 
acolhimento dos irmãos que desejam sair da 
dependência química e reconstruir suas vidas. 

Clique aqui e saiba 
mais na matéria completa

https://bit.ly/2YzfbFT
https://bit.ly/2YzfbFT
https://bit.ly/2YdGS6r
https://bit.ly/2YdGS6r
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Promovida pela CNBB, por meio da 
Comissão Episcopal Pastoral para a 
Vida e a Família, a Semana Nacional 

da Vida acontece entre os dias 1º e 8 de 
outubro. E a Diocese de Santo André realizará 
diversas atividades online, como Adoração 
ao Santíssimo e Vigília dos Jovens, e o toque 
dos sinos nas paróquias.

A Missa Diocesana pelo Dia do Nascituro, 
que será presidida por Dom Pedro, acontecerá 
no dia 4 de outubro (domingo), às 11h, na 
Catedral do Carmo. Duas lives estão agendadas 
para falar sobre a Semana da Vida: 19/9, com o 
MOB (Método de Ovulação Billings), e 26/9, 
com a Comissão Diocesana em Defesa da Vida, 
ambas às 14h.

II Simpósio da Família 
deixa legado inovador na 

evangelização e formação

Diocese celebra Semana da Vida e Dia do Nascituro em outubro

Acompanhado por pessoas de todo o 
Brasil, o II Simpósio Diocesano da 
Família, ocorrido no sábado (15/08), trouxe 

criatividade e alcançou êxito ao ser transmitido pelas mídias 
sociais, em razão da pandemia da Covid-19.

“Eis que faço novas todas as coisas”. (Ap 21, 5). Assim, o casal 
Simone e Osmar da Conceição, da Paróquia Santíssima Virgem de São 
Bernardo, resumiu o simpósio.

Para o casal Richard e Rita Mazur, da Igreja Matriz de Santo André, “a transmissão pela internet 
teve grande caráter evangelizador, ao fazer com que o conteúdo chegasse,  sem fronteiras,  a inúmeras 
famílias”. Clique aqui assista ao evento na íntegra  e leia a matéria completa.

https://bit.ly/2PXW6rR
https://bit.ly/3h78vFI


Em solenidade ocorrida no sábado 
(22/08), o bispo Dom Pedro destacou 
que a bondade de Deus é sinalizada na 

Dedicação da Catedral do Carmo, que completou 
62 anos como um local de manifestação das 
maravilhas da graça e amor de Deus por nós.

Dom Pedro recordou o Sínodo Diocesano, 
que aconteceu entre 2016 e 2017, ao fazer uma 

analogia sobre a importância da dedicação 
da catedral com a ação evangelizadora do 
povo de Deus.

“Dedicar uma igreja é sinalizar a consagração 
do povo da fé e direciona para cumprir a 
vontade de Deus, assim como Jesus o fez no 
seu batismo, no Rio Jordão, do qual ele saiu 
ungido”, reflete. Leia mais.

“Somos pedras vivas de uma 
igreja acolhedora e missionária!”

Dom Pedro Carlos Cipollini

Renovação da  amizade profunda
de todo o clero com Jesus

Notícias da Diocese Setembro de 2020 - A BOA NOTÍCIA

62 anos da Dedicação da Catedral Nossa Senhora do Carmo:
símbolo da bondade de Deus

Em razão da pandemia da Covid-19, a 
celebração da Missa Crismal, conhecida 
como Missa dos Santos Óleos, que 

seria realizada em abril durante a Semana Santa, 
aconteceu na sexta (28/08), na Catedral do Carmo.

A solenidade presidida pelo bispo Dom Pedro 
contou com a participação dos sacerdotes e diáconos 
da Diocese, sendo celebrada sem a presença de fiéis.

Nesta missa se abençoa o óleo dos 
catecúmenos e dos enfermos, e se consagra o 
óleo do Santo Crisma. “Também agradecemos 
o grande dom que Jesus dá à sua Igreja, do 
sacerdócio ministerial, dos padres que renovam 
as promessas sacerdotais que fizeram no dia da 
sua ordenação”, conclui Dom Pedro.

Clique aqui leia mais.

6

https://bit.ly/3gtFFhR
https://www.diocesesa.org.br/2020/08/missa-crismal-renova-amizade-profunda-de-todo-o-clero-com-jesus/
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Conheça os significados do ícone do Bom Pastor
Conheça as obras elaboradas pelo artista sacro, Lúcio Américo de Oliveira

Nova missão

Realizada no dia 23 de agosto, a Hora Santa Vocacional promoveu 
a unidade diocesana, ao reunir as diversas vocações das paróquias do 
Grande ABC num momento de oração com  Dom Pedro, os seminaristas 
e os membros do SAV(Serviço de Animação Vocacional).

Na primeira posse de um administrador paroquial na 
Diocese após o retorno gradual das missas presenciais, Pe. 
Cícero Soares assumiu a nova missão na Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário, na Região Santo André – Leste, em 
missa celebrada no domingo (30/08). Pe. Guilherme Sanches 
assume como vigário paroquial. Vale lembrar que Pe. Cícero 
também prossegue como pároco da Paróquia Nossa Senhora 
de Guadalupe, na mesma região.

Clique aqui e conheça também a simbologia do logo do Ano Vocacional

Jubileus
Paroquiais

Em setembro, duas paróquias da 
Diocese comemoram aniversário de 

fundação. Uma delas está localizada na 
Região São Caetano e a outra na Região 

São Bernardo - Rudge Ramos.65 anos - 10 de setembro 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus

São Caetano 60 anos - 21 de setembro
Paróquia Santíssima Virgem

São Bernardo

https://bit.ly/3grXzlT


Movimento dos Focolares: 
carisma da unidade e 
redescobrindo Deus

Conheça e saiba como 
participar do Caminho 

Neocatecumenal

8 Setembro de 2020 - A BOA NOTÍCIA

O Movimento dos Focolares foi fundado 
pela religiosa leiga italiana Chiara 
Lubich (1920-2008), em 1943, obtendo 

aprovação da Santa Sé, em 1962, seguindo então 
por décadas o carisma da unidade e promovendo 
a fraternidade na Igreja e na sociedade.

“O nosso desafio é conseguir superar esse 
momento tão difícil do distanciamento, sem 
nos afastarmos um do outro. Sentimos mais a 
presença da família atualmente. É um momento 
de redescobrir Deus”, ressalta a coordenadora 
diocesana dos Focolares, Marta Volpe.

Clique aqui
e acesse matéria.

Notícias da Diocese

Em 2020, o Movimento Familiar Cristão celebra 65 anos de história. Conta com 
aproximadamente 10,8 mil integrantes em todo o Brasil. O principal objetivo é a promoção e 
o bem-estar da família.

Em nossa Diocese, o casal coordenador, José Carlos e Janete fala sobre os desafios durante a 
pandemia. “Nada substitui o principal carisma do MFC, que é a acolhida, o beijo e o abraço. Porém, 
neste período de isolamento social nos adaptamos com reuniões por videoconferências, lives e outros 
eventos online em nível nacional”. Clique aqui e saiba mais.

Caminhada e os desafios atuais do MFC

O Caminho Neocatecumenal não 
pretende formar um novo movimento 
em si, senão ajudar as paróquias a 

abrirem um itinerário de iniciação cristã através 
de um “tripé” – Palavra, Liturgia e Comunhão 
– com uma celebração semanal da “Palavra”, a 
“Eucaristia” dominical e vivendo a “Comunhão” 
em uma pequena comunidade cristã, que faça 
descobrir o que significa ser cristão.

Está presente em nossa Diocese desde 1993, 
na Paróquia Santa Terezinha, em São Bernardo. 
Clique aqui, saiba mais sobre a história e como 
participar do movimento.

https://bit.ly/2CGAugo
https://bit.ly/2CGAugo
https://bit.ly/3fSvW52
https://bit.ly/2D17ZtW
https://bit.ly/2D17ZtW
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A retomada gradual das missas com 
a presença de fiéis na Diocese de 
Santo André ocorre desde junho de 

2020 e já contabiliza a reabertura de mais de 90 
paróquias das 106 existentes nas sete cidades 
do Grande ABC.

As igrejas reabertas seguem as normas do 
decreto diocesano que orienta o distanciamento 
de 2 metros entre as pessoas, a utilização de 
máscaras, a disponibilização de álcool em gel 
nas entradas, ambiente arejado, demarcação dos 
lugares nos bancos e a higienização do espaço 
interno do templo, entre uma celebração e outra. 
As paróquias devem limitar a capacidade de 
público até 30% em cada missa.

 “Ainda não podemos 
chegar na igreja e acolher 
nossos irmãos com beijos e 

abraços, mas conseguimos ver 
através dos olhares a alegria 

de estarmos juntos”

“O povo correspondeu 
bem e está se adaptando 

às normas. Embora 
estejam ansiosos 

para voltar, as missas 
foram bem tranquilas 

e organizadas, sem 
nenhum incidente”

Santa Missa: emoções e cuidados no 
reencontro com a Casa de Deus

“Mesmo sem abraço 
da paz, no momento 
de confraternização 
estamos mais unidos 

do que nunca em 
oração, em apelo e 
principalmente no 

amor”

“Sinto falta da igreja 
cheia. Logo a nossa 

casa estará cheia. Me 
sinto muito feliz por 

retornar à Casa do Pai”

 “Mesmo com o 
distanciamento sendo 
respeitado, o calor das 
pessoas estava presente 
nas músicas, nas orações 
e nas respostas litúrgicas”

“A gente sente um friozinho 
na barriga. É como se fosse 
a primeira vez que fui servir 

como ministro”

“Cada limpeza e higienização 
que fazemos na nossa paróquia 

é aquele abraço que no 
momento não podemos dar em 

nossos irmãos”

Pe. Rogério Duarte Irmão, 49 anos, pároco da Paróquia 
São Sebastião – Rio Grande da Serra

Rafael Messias Damasceno, 18 anos, estudante e 
membro da  Paróquia Nossa Senhora da Prosperidade 
em São Caetano do Sul

Adma Brito, psicóloga e voluntária na preparação do 
espaço para as missas na Paróquia Nossa Senhora das 
Vitórias – Mauá

Bruno Cristino, 32 anos, cerimoniário na Paróquia 
Santo Antônio, Região Santo André – Utinga

Andreia Sabino dos Santos, 43 anos, ministra e agente 
da Pastoral Familiar Paróquia Cristo Rei – Diadema

José Carlos Zani, 53 anos, ministro da Eucaristia na 
Igreja Matriz – Paróquia São José de Ribeirão Pires.

Bruna Bertolo, 30 anos, pedagoga e paroquiana da 
Paróquia São João Batista – SBC – Rudge Ramos
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Papa nomeia Dom Giambattista Diquattro como
 novo núncio apostólico para o Brasil

Papa saúda Dom Pedro por 
livro sobre a responsabilidade 

dos bispos

Conheça a história do 
Hino da Campanha 

da Fraternidade 
Ecumênica 2021 

O Papa Francisco anunciou no sábado (29/08), o nome do novo núncio apostólico para o Brasil: trata-
se de Dom Giambattista Diquattro, arcebispo italiano titular de Giromonte. Ele entrou para o Serviço 
Diplomático da Santa Sé, em 1985. Atuou como núncio apostólico no Panamá, de 2005 a 2007; na Bolívia, 
entre 2008 e 2016; e na Índia e no Nepal, desde 2017, até a sua nomeação para o Brasil. Saiba mais.

Núncio Apostólico do Brasil durante oito anos e meio, Dom Giovanni D’Aniello desempenhará a 
mesma função na Rússia. Relembre sua visita na Diocese de Santo André, em 2014. Acesse a matéria.

No primeiro semestre de 2020, o Papa 
Francisco recebeu um exemplar do livro 
da Edições CNBB (Coleção Sendas – 

Volume 14), “A Responsabilidade dos Pastores 
(Bispos) no Motu Próprio Vos Estis Lux Mundi” 
(2019), de autoria do bispo da Diocese de Santo 
André, Dom Pedro Carlos Cipollini.

Na carta  endereçada ao pastor da Igreja Católica 
no ABC, assinada pelo substituto para Assuntos 
Gerais da Secretaria de Estado do Vaticano, o 
arcebispo venezuelano Edgar Peña Parra, o Santo 
Padre agradece a publicação – baseada em sua 
Carta Apostólica – e concede a bênção apostólica 
a Dom Pedro e a toda a Diocese. 

Clique aqui para ler o conteúdo da carta.
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Você conhece o Hino Oficial da 
Campanha da Fraternidade Ecumênica 
2021? Sabe quem é o compositor? Sua 

vida e as inspirações para a composição baseada 
no tema Fraternidade e diálogo: compromisso de 
amor; e no lema “Cristo é a nossa paz: do que era 
dividido fez uma unidade” (Ef 2, 14ª)?

Essas respostas você saberá com o autor da 
composição, Fr. Pe. Telles Ramon do Nascimento, 
36 anos, que atuou na Diocese de Santo André. 

Ele nos conta sobre sua paixão 
pela música, o processo criativo do 
hino e dicas para quem pretende 
iniciar no mundo das composições 
litúrgicas.

Leia mais

https://bit.ly/3gDXw5S
https://bit.ly/2P8ikXB
https://bit.ly/3gg5AdE
https://www.diocesesa.org.br/2014/10/calendario-diocesano/
https://bit.ly/3gzp3pH


https://twitter.com/diocesesa
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Levamos ao conhecimento de todos os diocesanos, que Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo 
André, assinou os seguintes documentos:
■ Decreto erige a Casa Fratérnitas São Lourenço, da 
Associação Pública de Fiéis de Direito Diocesano “Fraternidade 
dos Pobres de Jesus Cristo” (Rua Miguel Vicente Ferreira, n. 
4, Vila Real, Mauá), com a finalidade de ser uma comunidade 
terapêutica para acolhimento dos irmãos que desejam sair da 
dependência química e reconstruir suas vidas.
■ Decreto estabelece que o Pe. José Carlos da Silva fica 
incardinado à Diocese de Santo André, estando doravante 
absoluta e definitivamente incorporado à mesma, fazendo 
parte de seu Presbitério.
■ Nomeação do Pe. Romeu Leite Izidório, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Coordenador da Comissão 
Diocesana de Pastoral Presbiteral e Presidente do Caixa Comum 
dos Presbíteros Diocesanos da Diocese de Santo André.
■ Uso de Ordem ao Diác. Thomas Maryo Tae, CS, 
religioso-diácono da Congregação dos Missionários de São 
Carlos, para que possa administrar solenemente o Santo 
Batismo, assistir os Matrimônios, pregar a Palavra de Deus 
e servir a comunidade, na Paróquia Nossa Senhora da Boa 
Viagem (Basílica Menor), em São Bernardo.
■ Uso de Ordem ao Diác. Joseph Nguyen Van Tien, CS, 
religioso-diácono da Congregação dos Missionários de São 
Carlos, para que possa administrar solenemente o Santo 
Batismo, assistir os Matrimônios, pregar a Palavra de Deus e 
servir a comunidade, na Paróquia São José, em Ribeirão Pires.
■ Nomeação do Pe. Guilherme de Melo Sanches, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Vigário Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário, Vila Luzita, em Santo André.
■ Nomeação do Pe. Cícero Soares da Silva, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Administrador Paroquial da 
Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Vila Luzita, em Santo André.
■ Nomeação do Pe. Alex Sandro Camilo, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Ecônomo Diocesano e 
Procurador da Mitra Diocesana de Santo André.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) 
da Paróquia Santa Teresinha – Bairro Santa Teresinha, 
em São Bernardo.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da 

Paróquia Santa Maria – Bairro Demarchi, em São Bernardo. 
■ Comunicamos que, o Pe. Frei Telles Ramon do 
Nascimento, religioso da Ordem de Nossa Senhora das 
Mercês (mercedário), cumprindo um ano de experiência em 
nossa Diocese, com a devida licença de seu superior, tem por 
encerrada esta experiência, liberando o religioso para o retorno 
à sua Ordem. Também, em comum acordo com o Superior 
Provincial, fica suspenso o Uso de Ordem na Diocese, do 
referido religioso, por motivo do término de sua experiência.
■ Nomeação do Pe. Dr. José Aparecido de Souza para o cargo 
de Promotor de Justiça “Ad Hoc” para as causas de Dispensa das 
Ordens Sacras, no Tribunal Eclesiástico Diocesano de Santo André.
■ Nomeação para o cargo de Notária, a Ilma. Srta. 
Ingrid Maciel de Oliveira, no Tribunal Eclesiástico 
Diocesano de Santo André.
■ Nomeação do Pe. Romeu Leite Izidório, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, Pároco da Paróquia Santa 
Teresinha, em São Bernardo do Campo, sem prejuízo desta 
sua função, como Administrador Paroquial “pro tempore” da 
Paróquia Nossa Senhora da Salete, Vila Helena, em Santo André 
– SP, enquanto seu pároco, Sr. Pe. Nelson Rosselli Filho, estiver 
em tratamento para os cuidados de sua saúde.
■ Suspensão do Uso de Ordem ao Pe. Fernando Figueiredo 
de Souza, MIPK, presbítero incardinado na Diocese de Santo 
André e  membro da Associação Pública de Fiéis de Direito 
Diocesano “Missionários da Imaculada – Padre Kolbe”, que, 
por livre decisão de pedir afastamento do ministério sacerdotal a 
partir de 7 de agosto de 2013 até 5 de julho de 2014, não voltou 
a dar qualquer satisfação aos seus superiores e ordinário. Deverá 
seguir as determinações do Código de Direito Canônico. Que esta 
disciplina seja observada fielmente em toda a nossa Diocese, para 
o bem pastoral e a realização da missão da nossa Igreja Particular. 
■ Uso de Ordem na Paróquia Menino Jesus, Jardim 
Marilene, em Diadema – SP, ao Pe. Francisco de Jesus 
dos Santos, CSsR, religioso-presbítero da Congregação 
do Santíssimo Redentor, para celebrar, pregar e administrar 
os Sacramentos, inclusive os Matrimônios “servatis 
servandis”, em plena comunhão com o Pároco local. 

Homens de Deus rumo à Casa do Pai

NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS

A Diocese de Santo André manifesta pesar e expressa 
solidariedade aos familiares e amigos dos diáconos permanentes 
Mauro Ramazzini dos Santos e Vicente do Nascimento Moreira, 
que partiram respectivamente para a Casa do Pai, nos dias 21 e 26 
de agosto. Durante 15 anos como diácono, Mauro serviu na Igreja 
Matriz, em Diadema, e Paróquia São Benedito, em São Bernardo, 
além de atuar como assessor da Pastoral da Pessoa Idosa. Ordenado 
em 2008, Vicente atuou nas paróquias Jesus de Nazaré e São Pedro 
Apóstolo, em São Bernardo. Que Deus os acolha no Paraíso!

Diác. Mauro Ramazzini

dos Santos 
Diác. Vicente do Nascimento 

Moreira


