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A voz do Pastor

Pouco mais de 147,9 
milhões de eleitores 
estarão aptos a 

comparecer às urnas nos próximos 
dia 15 (primeiro turno) e 29 
(segundo turno) de novembro para 
escolher 5.568 prefeitos, 5.568 
vice-prefeitos e 57.942 vereadores 
em todo o Brasil, segundo 
informações da Corregedoria do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
O Tribunal também estima que 750 
mil candidatos disputarão as vagas 
de prefeito e vereador — não há 
eleições municipais no Distrito 
Federal.

Foi pensando neste período 
eleitoral que as Igrejas Particulares 
estão oferecendo cartilhas com 
orientações políticas para os 
cristãos católicos. O regional 
Sul 2 da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), 
que abrange o Estado do Paraná, 
costumeiramente elabora o 
material. Este ano a produção 
contou com a participação e 
colaboração da Assessoria Política 
da CNBB Nacional, a pedido da 
presidência da entidade.

O subsídio é destinado a eleitores 
e candidatos, grupos de reflexão, 
paróquias e comunidades. Com o 
título “Os cristãos e as eleições”, 
a cartilha tem como tema “A boa 
política está a serviço da vida e da 
paz”. “O objetivo do subsídio é 
contribuir para a formação de uma 
sadia consciência política, motivá-
las à participação no processo 
político e fornecer critérios 
para orientá-las nas eleições 
municipais”, informa o Regional 
Sul 2 da CNBB.

Clique aqui e confira 
outros vídeos produzidos pelo 
regional Sul 2.

Eleições 2020: Subsídios 
contribuem na 

preparação dos cristãos 
para o processo eleitoral

“Fratelli tutti”: Em Assis, Papa assina 
nova encíclica em outubro

A Você que está lendo nosso 
querido Boa Notícia, minha 
saudação. Estamos iniciando 

o mês de outubro e comumente na 
pauta está o tema das Missões ou do 
Rosário, dado que comemoramos 
Nossa Senhora do Rosário dia sete.

Neste mês, comemoramos também 
Santa Teresinha do Menino Jesus dia 
primeiro e São Francisco de Assis dia 
quatro, São João XXIII dia onze, Santa 
Teresa de Jesus dia quinze e São João 
Paulo II dia vinte e dois, e tantos outros 
santos, nossos companheiros de viagem 
rumo ao céu, onde se encontram, 
intercedendo por nós.

Este grupo de santos de outubro, 
foram missionários, cada um a seu 
modo, e todos devotos de Maria 
Santíssima e seu Rosário. Porém, o que 
tiveram em comum, e como podem nos 
ajudar a nos assemelharmos a Jesus? 
Como eles se assemelharam?

Usarei uma parábola para responder 
a estas perguntas e provocar uma 
reflexão. Conta-se que um lápis estava 
muito triste, sentia-se imperfeito, de 
pouca serventia. Certo dia, um sábio o 
tomou nas mãos para escrever. O sábio 
recebeu a queixa do lápis que se sentia 

inútil. Então, o sábio lhe disse: há cinco 
coisas que você precisa recordar, então 
verás o imenso valor que você tem.

São elas: Primeira: você pode 
realizar grandes coisas, projetos e 
escrever livros, mas apenas quando 
for conduzido pelas mãos de alguém. 
Segunda: de tempos em tempos vai 
precisar ser afiado, apontado, isto é 
doloroso, mas necessário para servir 
melhor. Terceira: Se por acaso algum 
dia você errar, o erro pode ser apagado, 
e reescrever. Quarta: sua parte mais 
importante, o grafite, estará em seu 
interior. Quinta: por difícil que seja a 
situação, continue a escrever, persevere 
e deixarás o mundo melhor, quando 
você se acabar. O lápis então reconheceu 
seu imenso valor.

Os cinco pontos fundamentais para 
o lápis, podem ser adaptados para cada 
um de nós, no caminho da santidade 
no qual somos seguidores de Jesus e 
missionários do Reino. Recordando-
nos destes cinco pontos jamais nos 
deixaremos abater ou deprimir.

É Deus que nos conduz, deixemo-nos 
conduzir por sua vontade, abandonando-
nos em suas mãos; assim, realizamos 
grandes obras; as dificuldades servirão 

para nos fortalecer e fazer crescer; nada 
na vida é definitivo, o erro pode ser 
corrigido; vivamos intensamente, só o 
amor não passa, e é vivendo nele que 
deixaremos nossa marca positiva neste 
mundo.

Que você, como um bom lápis de 
Deus, escreva com sua vida uma página 
luminosa da História da Salvação. 
Sendo bom cristão (ã) e membro da 
Igreja de Jesus Cristo, missionária do 
Reino de Deus. Sejam abençoados 
com a bênção da saúde e da paz. 
Fraternalmente abraço a todos.

O valor de cada um

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

O documento tem o 
subtítulo “Sobre a 
fraternidade e a amizade 

social” e será assinado no dia 3 de 
outubro, após a missa que o Papa 
celebrará na Basílica franciscana, 
em Assis, na Itália. Sobre o túmulo 
do Santo que viu a fraternidade em 
cada criatura de Deus e a transformou 
em um canto sem tempo.

Depois da “Lumen fidei” (2013) 
e “Laudato si’” (2015) – que ecoa 
no título o início do Cântico das 
Criaturas – desta vez é a cidade do 
Pobrezinho que batizará a terceira 
Encíclica “Fratelli tutti” (Todos 
irmãos), uma celebração ainda 
condicionada pela pandemia, já 
que a Prefeitura da Casa Pontifícia 

menciona em uma declaração o 
desejo de Francisco de que a visita 
“se realize de forma privada, sem 
qualquer participação dos fiéis [...]
por causa da situação de saúde”.

O título do último documento 
se refere a um valor central do 
Magistério de Francisco, que na 
noite de sua eleição, 13 de março de 
2013, se apresentou ao mundo com 
a palavra “irmãos”. 

Irmãos são os invisíveis que 
ele abraça em Lampedusa, os 
imigrantes, em sua primeira 
saída como Pontífice. Também 
Shimon Peres e Abu Mazen que 
apertam juntos a mão com o 
Papa em 2014 são um exemplo 
dessa fraternidade que tem a 

paz como meta. Até a Declaração de 
Abu Dhabi do ano passado, também 
neste caso um documento sobre a 
“fraternidade humana” que, disse 
Francisco, “nasce da fé 
em Deus que é Pai de 
todos e Pai da paz”.

https://cnbbs2.org.br/produtos/cartilha-de-orientacao-politica-2020/videos/
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Maria é a primeira a dar o seu sim para que o projeto de Deus aconteça na 
humanidade. Nestes tempos de pandemia, a Mãe do Nosso Salvador nos 
ensina que jamais devemos perder a fé diante das adversidades e cultivar a 

esperança por dias melhores.
A missão de Maria pode ser retratada perfeitamente na devoção tricentenária a Nossa 

Senhora Aparecida, expressão profunda do amor da mãezinha querida por nós, surgida 
no Brasil a partir do encontro de sua imagem por pescadores no Rio Paraíba, em 1717. 
Uma devoção que cresce a cada ano, a cada década, a cada século...

Ser a intercessora mais próxima do Pai, converter corações e mentes para Cristo, 
socorrer os doentes e os mais pobres das injustiças... São várias as missões de 
Maria e pedidos de graças de seus devotos que peregrinam todos os anos, de 
vários lugares do Brasil e de outros países ao Santuário Nacional de Aparecida. 
Entretanto, em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, a romaria e as 
celebrações serão virtuais.

Em nossa diocese, atividades como procissões e caminhadas, bem como 
a tradicional cavalgada em São Caetano, também não ocorrerão este ano. 
Os fiéis participarão das missas virtuais ou comparecendo às igrejas, que 
adotarão as normas de distanciamento social, disponibilização de álcool 
gel e capacidade limitada até 30% do espaço em cada celebração.

1 ano de caminhada

No dia 5 de outubro de 2019, 
missa presidida por Dom Pedro 
instalava oficialmente a Paróquia 
Imaculada Conceição Aparecida,

na Região São Bernardo-Centro

• Reze a novena de Nossa Senhora Aparecida com sua família e 
paróquia pelas mídias sociais;

• Motive a organização de atividades temáticas sobre Maria, como 
palestras, momentos de espiritualidade e terço mariano;

• Faça preces coletivas pelo fim da pandemia, pela paz mundial, pela 
cura dos enfermos, pelo auxílio aos excluídos e desamparados, 
pela responsabilidade de os gestores governarem para todos;

• Acompanhe a Missa da Padroeira do Brasil pelas mídias 
diocesanas, pela TV ou Rádio;

• Recorde momentos de fé. Envie fotos das romarias, procissões, 
missas dos anos anteriores pelas mídias diocesanas.
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Os Centros de Promoção 
Humana integram as 
iniciativas do Vicariato 

Episcopal para a Caridade Social da Diocese 
de Santo André. Você pode ajudá-los com doações 

ou trabalho voluntário entrando em contato com 
cada um deles. Clique aqui e leia a matéria completa.

Faça parte das ações de amor ao próximo!

Conheça todos os Centros de Promoção 
Humana na Diocese de Santo André

De acordo com o Anuário Diocesano de 2020, a Diocese de Santo André conta 
com 21 Centros de Promoção Humana, muitos deles com mais de quatro 
décadas de existência e outros que iniciaram os trabalhos neste século. 

Clique nas cidades do mapa para conhecer cada um deles!

https://bit.ly/2Su3tc1
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-sao-caetano-do-sul/
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-diadema/
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-maua/
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-maua/
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-maua/
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-maua/
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-maua/
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-maua/
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-rio-grande-da-serra/
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-sao-bernardo-do-campo/
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-sao-bernardo-do-campo/
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-sao-bernardo-do-campo/
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-sao-bernardo-do-campo/
https://www.diocesesa.org.br/2018/10/promocao-humana-sao-bernardo-do-campo/
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Desde 2015 na Diocese de Santo André, Dom Pedro 
Carlos Cipollini foi ordenado bispo no dia 12 
de outubro de 2010, na Catedral Metropolitana 

de Campinas. Antes de chegar ao Grande ABC, exerceu 
o episcopado na Diocese de Amparo, no interior paulista. 
Acompanhe o bate-papo:

1 - Antes ou durante o sacerdócio, ser bispo fazia parte do seu pensamento, objetivo ou foi 
algo surpreendente para ti, quando recebeu o chamado para essa missão?

Dom Pedro: Ser padre foi meu objetivo, a fim de responder o chamado de Deus que sentia no 
meu íntimo, mas ser bispo aconteceu. Eu sempre pensei que seria impossível para mim.

2 - Quais as principais diferenças que poderia destacar da época em que atuava como 
presbítero e da última década como bispo?

Dom Pedro: Como presbítero o horizonte é mais restrito e a repercussão do que você faz é 
menor. Como bispo, a responsabilidade é muito maior e também as exigências.

3 - Após completar meia década na Diocese de Santo André, como projeta a sua atuação 
e a Igreja Católica no Grande ABC nos próximos anos?

Dom Pedro: Não projeto nada de especial, mas somente fazer o que Deus pede. Atender como 
posso às demandas com a consciência de que não sou sozinho, tem o Presbitério junto comigo. 
Meu projeto é simples: servir aIgreja que me foi confiada da melhor maneira possível.

4 - Como presidente da Comissão para a Doutrina da Fé da CNBB, quais os desafios para 
promover a cultura do encontro com Jesus Cristo e atitudes cristãs na sociedade atual?

Dom Pedro: Os desafios são muitos, mas eu ressalto a cultura do individualismo, a insensibilidade 
para com os pobres por parte da maioria de nossa população. Nós nos acostumamos com as 
injustiças. Nãopodemos nos acomodar.

5 - Defina o que é ser bispo em uma frase.
Dom Pedro: Ser bispo é agir em nome de Jesus, com Temor e Tremor!
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Núcleo da Economia de Francisco e Clara 
é criado no ABC

6

A Pastoral Vocacional 
e o SAV (Serviço 
de Animação 

Vocacional) da Diocese de 
Santo André anunciaram a 

retomada da peregrinação do ícone do Bom 
Pastor passando por todas as paróquias das 
dez regiões pastorais. A decisão aconteceu em 
reunião realizada no sábado (26/9).

Nesse encontro, também ficou definido que o 

encerramento do Ano Vocacional Diocesano será 
postergado para o primeiro semestre de 2021. 
O assessor diocesano da Pastoral Vocacional, 
Pe. Everton Gonçalves Costa, comunicará os 
detalhes em breve, por meio de nota oficial que 
será divulgada para toda a Diocese. 

Vale lembrar que estão à venda no Centro de 
Pastoral os ícones com medidas de 21cm de 
altura e 12cm de largura. Garanta o seu entrando 
em contato com o WhatsApp 99981-1233.

Retomada da peregrinação do ícone do Bom Pastor

Com participação do Vicariato 
Episcopal para a Caridade Social, 
a criação do Núcleo da Economia 

de Francisco e Clara no ABC aconteceu no 
sábado (19/09), por meio de reunião online 
com a presença de 23 participantes de setores 
sociais, eclesiais, organizações e pastorais.

“Cuidar da Casa Comum é uma urgência! 
Temos que perceber os sinais que Deus está 
colocando em nosso caminho e realizarmos uma 
verdadeira conversão para Deus, ao próximo 
e a nossa Casa Comum”, reforça o vigário 
episcopal para a Caridade Social, Pe. Ryan 

Holke, em sintonia 
com a proposta do 
Papa Francisco e 
com os itinerários de 
formação para a missão 
do 8º Plano de Pastoral.

A atividade também contou com o membro 
da Articulação Nacional pela Economia de 
Francisco e Clara no Brasil, Frei Marcelo 
Toyansk Guimarães. A  participação é aberta 
para toda a sociedade. 

Mais informações pelo WhatsApp do Centro 
de Pastoral: 99981-1233.

Augusto Mota de Amorim, 18 anos
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O assessor diocesano da Pastoral Vocacional, Pe. 
Everton Gonçalves Costa, explica os trabalhos 
realizados pelo SAV (Serviço de Animação 

Vocacional) e indica os caminhos para as pessoas iniciarem 
o processo de discernimento. Leia a matéria completa.

Já pensou em ser padre?
Saiba os caminhos para discernir sua vocação

Ao sentir o chamado, a 
pessoa deve comunicar ao 
padre de sua paróquia ou 
igreja mais próxima de sua 
casa para encaminhamento 
à diocese, a fim de um 
melhor acompanhamento da 
motivação vocacional.

“O discernimento em 
pleno Ano Vocacional é uma 
experiência de profundidade e 

intimidade com Cristo, que nos 
sustenta a cada dia”

Já acolheu o seu chamado?

“A pandemia nos leva a uma 
realidade totalmente diferente 
do normal, adequando a nossa 

disponibilidade para 
a vontade de Deus”

A caminhada para 
aprofundamento da vocação 
e aspectos da vida consagrada 
pode durar até dois anos. A 
pessoa é acompanhada pelo 
Pe. Everton, por psicólogos e 
posteriormente pelo Conselho 
Diocesano de Formadores, 
caso o jovem esteja preparado 
para entrar no seminário.

Os formadores, junto ao 
bispo, vão acompanhar os 
jovens ao longo de 8 a 9 anos 
(Seminários Propedêutico, 
Filosofia e Teologia), para 
saberem se aquela vocação 
é autêntica, um desejo de 
Deus para a felicidade da 
pessoa e também para o 
crescimento da Igreja.

Promoção vocacional

■ Primeiro passo ■ Processo de discernimento ■ Período de formação

Quem sentir o chamado ao sacerdócio contate o Centro de Pastoral pelo telefone: 4469-2077; WhatsApp: 
99981-1233, ou pessoalmente no Edifício Santo André Apóstolo da Cúria Diocesana, localizado na 
Praça do Carmo, 36 – 3º andar – Centro de Santo André.

■ Contatos

Pedro Henrique Motta, 17 anos

Você

Augusto Mota de Amorim, 18 anos

“A escassez dos encontros e 
eventos, por sua vez, fez com que 

valorizássemos mais os momentos 
comunitários e fraternos”

Isaac José da Silva, 30 anos

Deve ser feita em todas as pastorais e movimentos na 
vida paroquial, sobretudo, entre os coroinhas, as crianças 
da catequese e os jovens.

https://bit.ly/3hEwV90 
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Com o tema “Vida e Missão”, e o lema: 
“Eis-me aqui, envia-me! ” (Is 6,8), a 
Campanha Missionária 2020 acontece 

no mês de outubro em todo o Brasil, por meio das 
Pontifícias Obras Missionárias, com o objetivo 
de promover a animação e cooperação com os 
territórios de missão nos cinco continentes. 

E a Diocese de Santo André participará ativamente 
dessa iniciativa. “Embora as circunstâncias sejam 
desafiantes, devemos ter os devidos cuidados durante 

essa pandemia e continuaremos sendo missionários que 
trabalham por um mundo melhor, a fim de que o Evangelho 

chegue aos corações de todas as pessoas”, afirma o assessor do 
COMIDI (Conselho Missionário Diocesano), Pe. Osvy Guilarte.

1 - Missa de abertura do Mês Missionário
• Celebrar a abertura do Mês Missionário nas 

paróquias no dia 1º de outubro, memória de 
Santa Teresinha, padroeira das missões

• Transmissão online da missa promovida pelas 
Pontifícias Obras Missionárias, a nível nacional

2 - Novena Missionária Diocesana
• Missa de abertura – Dia 18 de outubro, às 11h, 

na Catedral do Carmo
• Novena online de 19 a 27 de outubro, cada dia 

celebrada por um padre diocesano
• Os livrinhos para acompanhamento da Novena 

estarão disponíveis em sua paróquia ou no Centro 
de Pastoral. Mais informações pelo telefone: 
4469-2077 ou pelo WhatsApp: 99981-1233 

3 - Terço e Vigília Missionária
• Terço online, todos os sábados, às 14h, pela 

página do COMIDI no Facebook
• As paróquias também podem organizar a sua 

própria programação, como Vigília de Oração 
pelas missões

4 - Ação solidária
• Durante o mês, paróquias, pastorais e 

movimentos que integram o Vicariato para 
a Caridade Social se mobilizarão para ações 
solidárias e de evangelização, com doações 
de alimentos, produtos de higiene e limpeza 
e acolhimento

5 - Coleta Missionária
• Realizada nos dias 17 e 18 de outubro, em todas 

as paróquias, como uma expressão fraterna de 
todo o povo, através da oração e da colaboração 
ao Fundo Universal de Caridade

6 - Registro das atividades paroquiais e regionais
• As regiões e paróquias podem registrar as 

atividades realizadas no Mês Missionário, 
que serão publicadas na página do COMIDI, 
no Facebook

7 - Formações online 
• Durante o mês, o COMIDI realizará orientação 

sobre a fé missionária em tempos de pandemia, 
por meio de vídeos e lives

Veja a programação que temos para você:

Um mês dedicado às missões 
por um mundo melhor!
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Desde 1950 no Brasil, a Campanha 
da Mãe Peregrina existe há quase 
quatro décadas na Diocese de 

Santo André, o Movimento Apostólico de 
Schoenstatt começou a ser disseminado com 
mais força na região a partir dos anos 1980. 
São mais de 4 milhões de famílias no Brasil 
que recebem mensalmente a capelinha em casa. 
Conheça algumas histórias de missionárias 
e coordenadoras que, com muito amor e fé, 
fazem visitas diárias às famílias, levando 
consigo uma imagem de Nossa Senhora com 
Cristo em seus braços. Clique aqui e leia mais.

Rezando pela comunhão diocesana, pelo 
Ano Vocacional e, principalmente 
pelo fim da pandemia, a 14ª edição 

da Concentração Diocesana do Apostolado da 
Oração foi marcada pela iniciativa inédita no 
domingo (06/09) que online, reuniu inúmeros 
membros e fiéis do movimento das dez regiões 
pastorais. O encontro contou com a Santa 
Missa presidida pelo bispo Dom Pedro e a 
Adoração ao Santíssimo Sacramento com o 
diretor espiritual do Apostolado da Oração, 
Pe. Vinícius Ferreira Afonso. Clique aqui 
e leia mais.

Campanha da 
Mãe Peregrina: 
visitas levam 
esperança e 
graças às 
famílias

Apostolado da Oração celebra 
unidade e reza pelo fim da pandemia

Festival 
Bíblico-Catequético

inova com 
evangelização online

Em razão da pandemia da Covid-19, que limita a realização 
de eventos presenciais, o Festival Bíblico-Catequético 
na Diocese de Santo André aconteceu no formato online 

em 2020. Regiões pastorais se organizaram para promover o 
evento simultaneamente no sábado (26/9) pelas mídias sociais e 
aplicativos de reunião como Google Meet e Zoom. A atividade 
integrou o Mês da Bíblia, celebrado na diocese e que reuniu 
gincana, reza do rosário e estudo sobre o livro do Deuteronômio. 

https://bit.ly/3iA4DxX
https://bit.ly/3bClde0
https://bit.ly/3bClde0
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Em razão da pandemia da Covid-19, o Retiro Anual do Clero Diocesano, que normalmente reúne 
todos os presbíteros num único local para momentos de espiritualidade, reflexões da palavra 
e crescimento na fé, ocorreu entre os dias 22 e 25 de setembro, pela primeira vez nas regiões 

pastorais da diocese.  Clique aqui, acesse a matéria e a galeria de fotos.

A Comissão Diocesana 
da Pastoral 
Presbiteral conta 

com um novo coordenador: 
Pe. Romeu Leite Izidório. 
Ele foi nomeado em agosto, a 
partir do decreto assinado pelo 
bispo Dom Pedro. Segundo 
o sacerdote, os objetivos da 
pastoral são: zelar pelo bem 
estar, vida espiritual e material 
do presbítero, bem como 
humanizar o padre para que 
possa crescer enquanto pessoa 
representante de Jesus Cristo. 

A Missa em Ação de 
Graças da Pastoral da 
Criança na Diocese 

de Santo André promoveu o 
envio da nova coordenadora 
diocesana do organismo 
de ação social, Maria Alice 
Lucchini, no domingo (13/09), 
em celebração presidida pelo 
bispo Dom Pedro, na Catedral 
do Carmo. Ela ressalta que 
pretende dar continuidade às três 
ações básicas com ampliação e 
adaptação de novas ferramentas 
em campanhas permanentes. 

A nova coordenadora 
diocesana da Pastoral 
da Acolhida, Rizomar 

Lopes de Matos Silva, que 
assumiu a missão em setembro, 
destacou três prioridades neste 
último quadrimestre de 2020 e 
durante o ano de 2021: promover 
a unidade de atuação entre os 
coordenadores regionais e os 
CRPs (Conselhos Regionais 
de Pastoral); intensificar a 
espiritualidade diocesana; e 
adequar as atividades para o 
período pós-pandemia. 

Outubro de 2020 - A BOA NOTÍCIA NOTÍCIAS DA DIOCESE

Retiro Anual do Clero 
aconteceu pela primeira vez nas regiões pastorais

Pastoral da Acolhida: 
prioridades nos
 tempos atuais

Leia mais Leia mais

Pastoral da Criança: 
continuidade e ampliação 

das açõesPrincipais desafios e objetivos

Novas coordenações

Leia mais

https://www.diocesesa.org.br/2020/09/retiros-regionais-fortalecem-padres-no-servico-a-deus-e-aos-irmaos/
https://bit.ly/3b2Mo0W
https://bit.ly/2EcH3rY
https://bit.ly/3mntA1W


https://wa.me/message/FNXWJV7DIITNL1
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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:
■ Nomeação do Pe. Márcio Rodrigues Pontes, como 
Pároco da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Parque 
Capuava, em Santo André.
■ Nomeação do Pe. João Ruiz Asahi, como Pároco da 
Paróquia Santa Cruz – Bairro Silveira, em Santo André.
■ Uso de Ordem na Paróquia Santo Arnaldo Janssen, 
Jardim São Judas Tadeu, em Diadema, ao Pe. José Dillon, 
SVD, religioso-presbítero da Congregação dos Missionários 
do Verbo Divino, para que possa administrar solenemente o 
Santo Batismo, assistir os Matrimônios “servatis servandis”, 
pregar a Palavra de Deus e servir a comunidade.
■ Nomeação do Pe. Joaquim de Souza, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Vigário Paroquial 
da Paróquia São Felipe Apóstolo –Parque das Américas, 
em Mauá. Ficando legitimamente dispensado do ofício de 
Pároco (cf. CDC cân. 1740; cân. 1741 § 2º) por motivo de 
saúde, conforme atestado de 28 de agosto de 2020, e para o 
seu próprio bem e recuperação.
■ Nomeação do Pe. Renato da Silva Fernandez, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, para o ofício de Coordenador 
da Região Pastoral Santo André – Leste, pelo período da 
presente data até 20 de dezembro de 2021, ou enquanto não 
ordenarmos o contrário, conforme o Direito (cf. Estatuto dos 
Coordenadores de Região Pastoral, Art. 21-23).
■ Nomeação do  Pe. Cleidson Pedroso Souza, 
presbítero incardinado de nossa Diocese, para o ofício 
de Vice-reitor da Casa de Formação do Propedêutico da 
Diocese de Santo André.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) 
da Paróquia São João Batista – Riacho Grande, em São 
Bernardo do Campo.
■ Nomeação do Pe. Eduardo Antônio Calandro, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, para o ofício de Coordenador 
da Região Pastoral Santo André – Utinga, pelo período da 
presente data até 20 de dezembro de 2021, ou enquanto não 
ordenarmos o contrário, conforme o Direito (cf. Estatuto dos 
Coordenadores de Região Pastoral, Art. 21-23).
■ Comunicamos que: Conforme Estatuto da FRATER 
SANTO ANDRÉ (FSA), a Comunidade Católica 
Peregrinos do Amor – que conta como únicos membros 
a responsável, Sra. Célia e o Sr. Fábio – não tendo atingido 
o número mínimo requerido de doze membros para a 
legítima continuidade (FSA art. 22º §1º), por disposição do 
Bispo Diocesano, a referida Comunidade fica desligada do 
rol de Novas Comunidades Católicas presentes na Diocese 
de Santo André, desfazendo-se qualquer vínculo com esta, 
a partir da data consignada no Comunicado.

NOMEAÇÕES, USO DE ORDEM E PROVISÃO

AGENDA DIOCESANA

■ Acompanhe as redes sociais e o site 

Origem e o 
significado 

do Brasão da 
Diocese de 

Santo André

“A representação do brasão é para mostrar que 
a Diocese está presente no Grande ABC. Tem na 
sua raiz a história com Nossa Senhora do Carmo e, 
simultaneamente, todo esse histórico de pessoas que 
estiveram envolvidas no processo de industrialização 
e que compuseram, desde o início, a formação da 
nossa Diocese (em 1954)”, explica Pe. Fernando 
Rocha Sapaterro, responsável pelo processo criativo 
do símbolo nos anos 2000.  Saiba mais.

Pe. Renato da Silva 
Fernandez é o novo 
coordenador da Região 
Pastoral Santo André-
Leste. O período da 
coordenação vigora até 
o dia 20 de dezembro de 
2021. Leia a entrevista.Novo Coordenador

Santo André - Leste

https://www.diocesesa.org.br/2014/10/calendario-diocesano/
https://bit.ly/3kZNvU1
https://bit.ly/2RMcIDY

