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A voz do Pastor

A CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos 
do Brasil), por meio do 

Conselho Permanente, dirige ao 
povo brasileiro, uma mensagem de 
esperança, coragem e chamamento 
à participação responsável no 
processo eleitoral de 2020.

Para os católicos que disputam 
as eleições, é importante recordar 
que “a política não é mera busca 
de eficácia, estratégia e ação 
organizada. A política é vocação de 
serviço” (Papa Francisco, Discurso 
a jovens líderes da América Latina, 
4 de março de 2019). A Igreja louva 
e aprecia o trabalho de quantos se 
dedicam ao bem da nação e tomam 
sobre si o peso de tal cargo, em 
serviço de todas as pessoas (cf. 
Gaudium et Spes, 75).

Muito preocupa na disputa 
eleitoral o uso de notícias falsas. 
Elas contaminam o debate, 
desviam a atenção dos eleitores de 
temas importantes e desvirtuam 
o resultado do pleito. Pessoas 
comprometidas com a verdade, a 
ética, a paz e a justiça não podem 
compartilhar notícias espetaculosas 
e de fontes desconhecidas, 
notadamente as que ajudam na 
difusão da mentira e do ódio.

Em tempos de crescente 
desvalorização da política, o 
povo brasileiro precisa fazer das 
Eleições 2020 uma verdadeira 
festa da democracia, de forma 
que se concretize “a política 
melhor, a política colocada 
ao serviço do verdadeiro bem 
comum” (Fratelli Tutti, 154). 
Que Nossa Senhora Aparecida 
interceda pelo povo brasileiro!

Clique aqui e leia a mensagem por 
ocasião das eleições municipais.

Mensagem da CNBB 
por ocasião das eleições 

municipais 2020

Indulgências Plenárias prorrogadas 
para todo o mês de novembro

Neste mês teremos eleições. Nossa Diocese 
através da distribuição da “Cartilha de 
Orientação Política”, quer mostrar que a 

boa política está a serviço da vida e da paz, por isso 
devemos participar.

Por muitos anos se repetiu que o lugar da Igreja é na 
sacristia. Que a Igreja não deve se meter em política. 
Estas premissas supõem que a fé não tem nada a ver 
com a vida, ou seja, vivo minha fé desligada dos 
embates cotidianos da vida. Este é um erro apontado 
pelo Papa Pio XII que chamava de “heresia” de nosso 
tempo, a separação entre a fé e a vida. Acreditar em 
uma coisa e viver outra é hipocrisia. Na verdade, não 
existe fé verdadeira que não incida na prática.

A Igreja não faz política partidária, porém, sua 
missão evangelizadora exige que ela propague os 
princípios do Evangelho e seus valores fundamentais: 
Verdade, Liberdade e Justiça. O ensinamento social 
da Igreja não é intromissão no governo, mas é uma 
chamada à consciência, para cada fiel que, a partir de 
sua fé em Jesus Cristo e no projeto do Reino de Deus 
por Ele instaurado, deseja viver de forma coerente.

Qual é o sonho de Deus? A salvação e a 
felicidade dos seres humanos. Por isso, Jesus nos 
transmite a vontade de Deus que é vida plena para 
todos (cf. Jo 10, 10). Isto se traduz em buscas 
e realizações concretas, quais sejam: um país 
próspero, democrático, sem corrupção, socialmente 
igualitário, economicamente justo; onde se busca o 
bem comum, saúde, moradia, educação e emprego 
para todos. Quem de nós não deseja o fim da 
violência, da discriminação e das mentiras?

Para conseguir isto, somente temos duas armas: 
o canhão, ou seja, a força bruta que se impõe pela 

violência de uma ditadura; e o voto, ou seja, a 
livre escolha dos governantes por parte do povo, 
em um regime democrático. Daí a importância da 
Política. Neste mês, somos chamados a fazer uso 
do voto. Devemos tomar a sério a política e o dever 
de votar bem, com responsabilidade e consciência. 
O Papa São Paulo VI escreveu: “A política é uma 
forma exigente, se bem que não seja a única, de 
viver o compromisso cristão, a serviço dos outros” 
(Octogesima Adveniens,46).

O Papa Francisco faz um apelo: “Peço a todos que 
tem responsabilidade política que não se esqueçam 
de duas coisas: a dignidade humana e o bem comum” 
(Twitter, 1/1/2014). O papa deixa a entender que um 
bom católico interfere na política, oferecendo seu 
melhor para que o governante possa governar bem. 
A política bem feita é eminente forma de caridade, 
porque busca o bem comum.

Devemos escolher quem está comprometido com 
a promoção da dignidade humana e com o 
bem comum.

Que Deus abençoe a todos, com a 
bênção da saúde, paz e alegria!

Igreja e Política
Dom Pedro Carlos Cipollini

Bispo Diocesano de Santo André

“Este ano, nas atuais contingências devido à pandemia 
da Covid-19, as Indulgências Plenárias para os fiéis 
defuntos serão prorrogadas para todo o mês de novembro, 

adequando as obras e condições a fim 
de garantir a incolumidade dos fiéis.”

É o que afirma o Decreto da 
Penitenciaria Apostólica sobre as 

Indulgências Plenárias publicado 
na sexta-
feira (23/10), 
assinado pelo 

peni tencie i ro-
mor, cardeal Mauro 

Piacenza, e pelo 
regente do dicastério, 

mons. Krzysztof Nykiel, 

válido para todo o mês de novembro, dedicado as almas do 
purgatório. O documento responde às súplicas dos bispos 
que, por causa do coronavírus, pediram para “comutar as 
obras piedosas a fim de alcançar as Indulgências Plenárias 
aplicadas às almas do Purgatório, de acordo com o Manual 
de Indulgências”.

O organismo vaticano, por mandato especial do 
Papa Francisco, estabeleceu e decidiu que, este ano, para 
evitar aglomerações onde forem proibidas, a Indulgência 
Plenária para aqueles que visitam um cemitério e rezam 
pelos defuntos, ainda que apenas mentalmente, de norma 
estabelecida apenas de 1° a 8 de novembro, pode ser 
transferida para outros dias do mesmo mês até seu término. 
Tais dias, escolhidos livremente pelo fiel, também podem 
ser separados uns dos outros. Leia na íntegra, o texto da 
Penitenciária Apostólica.

https://www.diocesesa.org.br/2020/10/mensagem-da-cnbb-por-ocasiao-das-eleicoes-municipais-2020/
https://www.diocesesa.org.br/2020/10/mensagem-da-cnbb-por-ocasiao-das-eleicoes-municipais-2020/
https://bit.ly/2HsBdnR
https://bit.ly/2HsBdnR
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Há quase um ano, no dia 
30 de novembro de 2019, 
na festa de Santo André, 

nasceu uma nova realidade em nossa Diocese, o 
Vicariato Episcopal para a Caridade Social. Os 
primeiros dias eram como se fosse uma criança 
aprendendo a caminhar, a se comunicar, a conhecer 
o entorno e sua realidade. No entanto, a pandemia 
fez com que esta criança logo precisasse se tornar 
jovem, que assumisse responsabilidade e o seu papel 
na comunidade diocesana. 

Gosto muito de pensar o vicariato como um jovem, 
porque a juventude tem um coração especialmente 
sensível aos apelos de Deus, sobretudo na voz e no rosto 
dos mais pobres e excluídos. Nosso jovem também foi 
conhecendo várias realidades e sentindo a voz de Deus 
no coração diante de tantas vidas. 

Andando pelos centros de nossas cidades, via prédios 
grandes e bonitos, ruas quase vazias 
pela pandemia, mas não vazias de tudo. 
Levou um choque quando encontrou 

pessoas, até famílias, que 
não tem onde morar e 
que estavam dormindo na 
própria rua. Andando até os 
lugares mais afastados, via 
uma multidão de casas, os 
bairros mais populosos de 
nossas cidades. No entanto,  
estranhou em ver muita 

diferença – muitas comunidades sem 
saneamento básico, com dificuldades 
no fornecimento até de água potável.

Nestes lugares onde moram tantas 
pessoas, não encontrava parques, 
nem lugares agradáveis de se 
sentar. Batendo de porta em porta, 
encontrou muitas famílias passando 
necessidade de alimento, de gás, 
de roupas de frio e tantas outras 
coisas. Via muitas jovens felizes, 
esperando a chegada de um filho 

ou uma filha querida, mas que não tinham nada para 
poder acolher esta criança. Viu muitas famílias com 
dificuldade de garantir a qualidade de estudo 
dos filhos que deviam ficar 
dentro de casa, e que nem 
sempre tinham o necessário 
para isso. 

Andando pelas cidades e 
bairros, ficou impressionado de 
ver que até as Igrejas pareciam 
estar fechadas. Mas ao ver 
mais de perto, descobriu uma 
coisa maravilhosa! Seguindo uma 
pessoa que morava na rua, pois queria saber onde iria, 
descobriu que tinha um oásis naquele deserto – o coração 
de muitos cristãos e cristãs, que não se fechou diante do 
próximo. Nosso jovem foi conhecendo tantas pessoas que 
acolheram o chamado de ser as mãos, os pés e o coração 
amoroso de Deus para com aqueles que precisassem, 
levando alimento para quem tem fome, provendo abrigo 
para quem está desabrigado, enxoval para as jovens mães, 
apoio para as famílias. 

Foi aí que nosso jovem começou a trabalhar e muito! 
Ajudando os grupos a se comunicarem, a chegar mais 
longe. Foi criando um trabalho em rede para ninguém ficar 
para trás e todos se ajudarem mutuamente. Descobriu que 
o dom que Deus derramou no coração de cada um, fica 
ainda mais bonito quando está unido a tantos outros que 
estão presentes em nossa família diocesana. Percebeu que 
nosso caminho ainda está no início. 

Hoje, este jovem pode ser também você – quando 
tem olhos para ver o sofrimento e as necessidades 

do próximo, quando doa seu tempo, seus 
recursos, seus talentos para somar 

forças com muitos irmãos e irmãs 
que estão a serviço.

O Vicariato Episcopal para a 
Caridade Social é a comunhão 

na caridade. As portas estão 
abertas, o campo de trabalho 
é imenso, e estamos apenas 

começando!

Pe. Ryan Holke
Vigário Episcopal para a Caridade Social.
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Padroeiro da Diocese de Santo André 
é celebrado no dia 30 de novembro

Novas missões, 
compromissos renovados!

Jubileu 
paroquial  

A Solenidade  de Santo 
André Apóstolo 
acontece na segunda 

(30/11), às 19h30, na Igreja 
Matriz de Santo André 
localizada na Praça Presidente 
Vargas, na Vila Assunção, na 
cidade andreense. 

A celebração em 
comemoração ao padroeiro 
da diocese será presidida 
pelo bispo diocesano Dom 
Pedro Carlos Cipollini. A 
missa solene, que expressa 
a comunhão diocesana entre 
o clero e os fiéis de todas as 
dez regiões pastorais, será 

diferente neste ano de 2020.
Com a pandemia, a 

celebração seguirá todas as 
normas orientadas pelo decreto 
diocesano do dia 31 de maio de 
2020 (leia aqui), em sintonia 
com os órgãos de saúde, que 
prevê a utilização de máscaras 
e álcool gel, distanciamento 
social e ocupação até 30% da 
capacidade da igreja.

Desde o ano passado, a 
festa do padroeiro da Diocese 
de Santo André, que também  
é  padroeiro do município, 
integra o calendário oficial 
da cidade.

No mês missionário, dois padres foram empossados  párocos 
pelo bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini: no dia 
25 de outubro, Pe. Márcio Rodrigues Pontes assumiu a 

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Região Santo André – Utinga); 
e no dia 31 de outubro, Pe. João Ruiz Asahi tomou posse na Paróquia 
Santa Cruz (Região Santo André – Leste).

AParóquia Santa Luzia e 
São Carlos Borromeu 
(Região Santo André 

- Centro) celebrou o Jubileu de 
Diamante (60 anos de fundação da 
igreja) em 4 de novembro de 2020.

Pe. Márcio Rodrigues Pontes Pe. João Ruiz Asahi 
Paróquia Santa Luzia e São Carlos Borromeu

60 anos - 4 de novembro

https://www.diocesesa.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Normas-e-orienta%C3%A7%C3%B5es.pdf
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Sinodalidade e a nova evangelização

Acolhida
é fundamental

Em encontro online na terça (06/10), o 
bispo Dom Pedro e padres coordenadores 
das regiões pastorais destacaram uma 

das principais prioridades do 8º Plano Diocesano 
de Pastoral: a acolhida, como essencial para 
superar os desafios da Covid-19 e levar a Boa 
Nova a todos os cristãos e fiéis. Leia mais.

Padroeira do Brasil abençoa Dom Pedro pelos 
10 anos de ordenação episcopal

O bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, completou 10 anos de ordenação episcopal na 
segunda (12/10). A data foi celebrada durante a Santa Missa 

em louvor a Nossa Senhora Aparecida, na Catedral do Carmo.
“Um sentimento de gratidão! Desde que cheguei aqui (na 

diocese),  tenho encontrado muita receptividade por parte do 
clero e do povo generoso em todos os trabalhos pastorais”, 
revela Dom Pedro, sobre a avaliação do serviço à Igreja e à 
sociedade como bispo.

Ele também destacou que nos tempos de pandemia e de muitos desafios, a reflexão se baseia no 
sentido de buscar a solidariedade.

“De forma que o grande dever que nós temos, neste momento como humanidade,  é promover a 
fraternidade universal e a partilha dos bens. E Maria, como boa mãe, quer que seus filhos tenham 
liberdade, igualdade, mas também a fraternidade”, completa. Leia a cobertura completa.

Novembro de 2020 - A BOA NOTÍCIA

O Conselho Diocesano de Presbíteros 
se reuniu com o bispo Dom Pedro 
na quinta (22/10), a fim de avaliar 

a caminhada em tempos de pandemia neste 
ano de 2020. Entre os assuntos, o dia a dia nas 
comunidades, a avaliação dos retiros regionais, 
o projeto de gestão eclesial e o calendário para 
2021. Clique aqui e leia mais.

https://bit.ly/2T3ip0I
https://bit.ly/2SPXBcW
https://bit.ly/3ooq6go
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Diocese exalta trabalho de pastorais
e movimentos durante a pandemia

6

Apresentando a retrospectiva das ações 
e projetando a nova fase do 8º Plano 
Diocesano de Pastoral, o CDPA 

(Conselho Diocesano de Pastoral Ampliado) 
realizou no sábado (03/10), a segunda 
reunião de 2020 no formato online, diante da 

impossibilidade de encontros presenciais em 
razão da pandemia.

No dia 6 de outubro de 2020, a Constituição 
Sinodal completou dois anos e meio de seu 
lançamento, colocando em prática os oito 
itinerários frutos dos debates do 1º Sínodo 
Diocesano (2016-2017). 

Participaram do encontro  o bispo diocesano 
Dom Pedro; o vigário para a Pastoral, Pe. Joel; 
o vigário para a Caridade Social, Pe. Ryan; o 
assessor da Pastoral Vocacional, Pe. Everton; 
representantes dos Conselhos Regionais 
de Pastoral (CRP), coordenadores e padres 
assessores de pastorais, movimentos e grupos 
da Igreja Católica no ABC. Leia a matéria.

CDPA promove balanço e projeta nova 
etapa do 8º Plano de Pastoral

Pastorais, grupos e 
movimentos da Diocese 
de Santo André se 

tornaram peças fundamentais na 
continuidade da evangelização 
e na promoção de iniciativas 
caritativas nestes tempos de 
pandemia da Covid-19. Em oito 
meses de quarentena e isolamento 
social, a solução foi se reinventar 
com criatividade para não deixar 
de praticar o carisma acolhedor 
e missionário, prioridades do 8º 
Plano de Pastoral.

Registramos tudo isso em mais 
de 60 reportagens que estão 
disponíveis no site. Clique aqui e 
confira o balanço.

“Parabéns a você, diocesano. Que Deus abençoe 
muito e faça crescer a sua fé, o seu amor e, 

sobretudo, o sentido de ser Igreja acolhedora e 
missionária. Jesus, caminho, verdade e vida é o 

motivo da nossa labuta, do nosso trabalho."
Dom Pedro Carlos Cipollini

https://bit.ly/36EaZt5
https://bit.ly/2YlsJEk
https://bit.ly/2YlsJEk
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Dom Pedro 
realiza ordenação
 de dois diáconos

em Diadema

Ano Vocacional Diocesano:
prorrogado até abril de 2021 

Escola Diaconal anuncia retorno com formação online

Futuro diácono permanente, Renan 
recebe ministérios de leitor e acólito

Um momento especial para 
Renan Evangelista Silva, 
que deu um grande passo 

rumo ao diaconato permanente, ao 
receber os ministérios de acólito e 
leitor durante missa presidida pelo 
bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, 
no domingo (11/10), na Catedral 
Nossa Senhora do Carmo.

É a última etapa da ordenação 
diaconal, que deve ocorrer no 
primeiro semestre de 2021. Para 
Renan, que também é coordenador 
diocesano da Pastoral da Educação, 
é um dia de grande júbilo, em pleno 
Ano Vocacional Diocesano.

“A vocação de um diácono é 
servir a comunidade. Então, a 
minha família, minha esposa, 
minhas duas filhas que 

Mais um grande passo decisivo foi 
concretizado na vida de dois jovens 
rumo ao sacerdócio e missionariedade. 

Pela imposição das mãos do bispo Dom Pedro, os 
candidatos Ilídio Sapalo Epalanga e Marco Antonio 
de Miranda foram ordenados para o ministério 
diaconal na Congregação dos Missionários do 
Verbo Divino, no sábado (03/10), em celebração 
eucarística realizada na Paróquia Santo Arnaldo 
Janssen, em Diadema. Leia mais.

Em razão da pandemia da Covid-19, o Ano 
Vocacional Diocesano foi prorrogado e o 
encerramento, que aconteceria no dia 22 

de novembro deste ano, será celebrado no dia 1º 
de abril, na Quinta-feira Santa de 2021. Atividades 
como a peregrinação do ícone do Bom Pastor, 
Curso de Capacitação de Agentes do SAV e Hora 
Santa Vocacional serão realizadas até o primeiro 
trimestre de 2021. Saiba mais.

A Escola Diaconal Diocesana Santo Efrém Diácono 
anunciou a retomada da formação dos 16 candidatos ao 
diaconato permanente, no formato online. Os encontros 

semanais acontecem sempre às terças. Leia mais.

sempre me apoiaram são muito importantes nesta missão”, 
afirmou Renan, ao pedir oração de todos os diocesanos. Clique 
aqui e leia mais.

https://bit.ly/30CpOZd
https://www.diocesesa.org.br/2020/11/ano-vocacional-diocesano-prorrogado-ate-abril-de-2021/
https://www.diocesesa.org.br/2020/09/escola-diaconal-anuncia-retorno-com-formacao-online-todas-as-tercas/
https://bit.ly/34Vdswz
https://bit.ly/34Vdswz
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Imagem de São Mateus Moreira
simboliza a comunhão diocesana

Superação dos desafios e inovação na pandemia

Com a tarefa de proteger, cuidar e 
promover a misericórdia e a justiça, 
a comissão atua junto ao Tribunal 

Eclesiástico Diocesano, desde o dia 3 de 
novembro, funcionando às terças e quintas, das 
14h às 16h, na Praça do Carmo, 48 – 3º andar, 
Centro de Santo André.

Informações pelo telefone: 4469-2077 (ramal 
6) ou pelos e-mails: tribunal@diocesesa.org.br 
e tribsandre@gmail.com.

Constituída em dezembro de 2019, a comissão 
receberá reclamações e outras informações 
sobre possíveis abusos sexuais cometidos por 
clérigos. Clique e saiba mais.

A Diocese de Santo 
André acaba de 
ganhar uma imagem 

do protomártir brasileiro São 
Mateus Moreira (canonizado no 
dia 15 de outubro de 2017) que 
simboliza o legado da pregação 
do evangelho, a fidelidade a 
Cristo e a defesa do projeto de 
Deus para a humanidade, diante 

dos desafios e da intolerância 
religiosa no mundo.

“A unidade entre os ministros 
das dez regiões pastorais foi 
fundamental para que o sonho 
se tornasse realidade”, afirma o 
casal coordenador da Comissão 
dos Ministérios Extraordinários, 
Maria da Penha e Cláudio 
Pestana. Saiba mais.

No dia 22 de novembro celebramos 
Santa Cecília, a padroeira dos músicos. 
Atuantes nas paróquias das regiões 

pastorais, os ministérios de música também 

adaptaram as atividades durante a retomada 
gradual das missas em tempos de pandemia.

“Para nós tem sido um momento de grande 
emoção, mesmo com a distância dos outros 
irmãos de grupo”, conta a coordenadora na 
Região SBC – Anchieta, Amanda Carapina. 
“Fizemos encontros, formações e até um 
congresso online para aproximar ainda mais a 
comunidade”, recorda a coordenadora em Mauá, 
Elisângela Souza. “Adotamos os cuidados 
necessários e revezamento entre os membros”, 
frisa Solange Real (Paróquia São Jorge – SA).  
Clique aqui e leia mais.

https://bit.ly/3ohjKiS
https://www.diocesesa.org.br/2020/10/imagem-de-sao-mateus-moreira-simboliza-a-comunhao-diocesana/
https://www.diocesesa.org.br/2020/10/setor-musica-superacao-de-desafios-e-adaptacoes-durante-a-pandemia/
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"A nossa missão é trabalhar 
pelo Reino de Cristo, no 
qual a moeda é o amor. É 
construir o seu reino de 
justiça, de paz e de partilha". 
A declaração de Dom Pedro 
Carlos Cipollini, durante a 
missa do domingo (18/10), 
resume o aprendizado 
do mês missionário e os 
trabalhos organizados pelo 
COMIDI, inspirados pela 
recém-lançada encíclica 
Fratelli Tutti, do Santo 
Padre, o Papa Francisco.

Realizada de forma virtual, a vigília do 
DNJ (Dia Nacional da Juventude) 
no sábado (17/10) mostrou como os 

jovens podem utilizar os meios tecnológicos 
para propagar a Boa Nova, a evangelização e 
incentivar a conversão. “Temos o exemplo do atual 
beato Carlo Acutis, que nos mostra que a santidade pode 
ser vivida de maneira singela e jovem”, afirma Juliana 
Aparecida da Silva, 23 anos. Leia mais.

Uma das profissões 
mais relevantes em nossa 
sociedade teve merecido 
reconhecimento durante a 
Santa Missa celebrada pelo 
bispo diocesano Dom Pedro, 
no domingo (11/10), na 
Catedral do Carmo. “Quem 
exerce o seu chamado com 
amor é convidado a santificar 
a sua vida e a daqueles que 
estão ao seu redor”, disse a 
professora Ednalva Ferreira, 
50 anos, que representou os 
professores diocesanos. 

A Missa de Encerramento 
dos 100 anos de Canonização 
de Santa Margarida Maria  
Alacquoque ocorreu na sexta 
(16/10) e reuniu membros da 
Rede Mundial de Oração do 
Papa, na Catedral do Carmo. 
“Recordamos o exemplo de 
Santa Margarida, que tem 
uma relevante contribuição 
para a Igreja, porque nos 
recorda a mensagem do amor 
de Deus”, sintetiza o diretor 
espiritual do movimento, Pe. 
Vinícius Ferreira Afonso.

 Trabalhar pela fraternidade 
no mundo

Inspiração do Beato Carlo Acutis 
para a juventude

Fazer da vocação, um 
sinal de esperança 

A devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus

Leia mais Leia mais Leia mais

Dia dos Professores Santa Margarida MariaDia Mundial das Missões

https://bit.ly/3dGlnC0
https://bit.ly/3jahvdv
https://bit.ly/3oovobX
https://bit.ly/2FIUAbJ
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Fratelli Tutti, a nova encíclica 
do Papa Francisco, foi publicada 
no início de outubro, no dia 
da memória de São Francisco 
de Assis, e traz um olhar 
incisivo sobre a construção da 
fraternidade para uma sociedade 
mais justa.

Em artigo recente, o bispo 
Dom Pedro Cipollini disse que 
“a ciência e a fé convergem 
quanto ao tema da fraternidade 
universal capaz de salvar a 
humanidade e a natureza. Temos 
o conhecimento e a tecnologia 
para executar iniciativas 
concretas para mudar o destino 

da humanidade para 
melhor. Teremos a fé, 
o bom senso e a vontade 
política que faltam para 
isso?”. Leia o artigo completo.

O Vigário Episcopal para 
a Caridade Social, Pe. Ryan 
Holke assinou uma mensagem 
do Vicariato em que afirma: “a 
reflexão não se limita a fazer um 
diagnóstico da atual situação 
do mundo, mas é também 
propositiva, sugerindo um 
novo caminho de convivência 
humana”. Leia mais.

Por fim, o professor da 
Faculdade de Teologia (PUC-

SP), Pe. Felipe Cosme, 
menciona em artigo que “não 
é facultativo o ensinamento 
recebido da encíclica [...] Faz 
sairmos da superficialidade da 
fé, justificada em modelos que 
não correspondem mais, para 
uma Igreja em saída, que tem 
a missão de plantar e cultivar 
profetismo e esperança”. Clique 
aqui e veja.

Novembro de 2020 - A BOA NOTÍCIA IGREJA E AÇÃO SOCIAL

Instituído pelo Papa Francisco, o Dia Mundial dos 
Pobres será realizado em sua quarta edição na Diocese 
de Santo André, ao longo de três finais de semana de 

novembro de 2020. A reflexão deste ano foca num dos livros do 
Antigo Testamento. Desde as primeiras páginas, Ben-Sirá propõe 
os seus conselhos sobre muitas situações concretas da vida, sendo a 

pobreza uma delas. Leia a mensagem.
Em tempos de pandemia, atividades como o “drive-thru” nas 

regiões pastorais seguirão os cuidados de higiene, como 
uso de máscaras, álcool gel e distanciamento 

social.  Veja a programação.

https://bit.ly/36fSbjq
https://bit.ly/2HWFLmt
https://bit.ly/3lnEcMW
https://bit.ly/3lnEcMW
https://bit.ly/3e10FNe
https://www.diocesesa.org.br/2020/11/iv-dia-mundial-dos-pobres-confira-a-programacao-em-novembro-na-diocese/


http://www.diocesesa.org.br
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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. Frei Sebastião Benito Quaglio, 
OFM Conv., Superior Responsável pelo Oratório 
Imaculada Conceição e São Maximiliano Maria 
Kolbe, em São Bernardo do Campo, destinado ao 
culto divino em favor da Associação Pública de Fiéis 
de Direito Pontifício “Milícia da Imaculada”, pelo 
período de três anos, a partir da data desta nomeação, 
ou enquanto não ordenarmos o contrário, conforme 
o Direito. De acordo com o decreto de criação 
do Oratório (cf. Prot. 2390/35), outros fiéis, não 
pertencentes à supramencionada Associação, podem 
ter acesso ao Oratório mediante o consentimento do 
Superior Responsável.
■ Por este Decreto, mediante solicitação formal do 
Conselho Gestor da Milícia da Imaculada (Prot. 
026/2020), erigimos, conforme os cânones 1223, 
1224 e 1225 o Oratório Imaculada Conceição e 
São Maximiliano Maria Kolbe, destinado ao culto 
divino em favor da Associação Pública de Fiéis 
de Direito Pontifício “Milícia da Imaculada”, 
tendo acesso a ele outros fiéis, com o consentimento 
do Superior Responsável, conforme cân. 1223. No 
referido Oratório, subordinado à Paróquia São João 
Batista (Riacho Grande, em São Bernardo do Campo) 
podem ser realizadas todas as celebrações litúrgicas 
públicas dos sacramentos e sacramentais que não sejam 
excetuadas pelo Direito ou por prescrição do Ordinário 
local, devendo os respectivos registros serem anotados 
nos livros da citada Paróquia. Damos ainda a devida 
licença para que aí se conserve a Santíssima Eucaristia, 
conforme cân. 934 § 2, salvaguardado o necessário 
decoro e segurança. Ficam revogadas as determinações 
em contrário, mormente o teor do decreto protocolado 
sob nº 1023/35, de 25 de março de 2014.
■ Comunicado sobre os encontros de pastorais, 
movimentos e grupos (de oração e outros).  Levando 
em conta as Normas e Orientações para a retomada 
gradual das celebrações de 31 de maio de 2020, 
informamos que, a partir de 1 º de novembro, podem 
ser gradualmente retomadas as atividades pastorais 
que forem julgadas estritamente necessárias em cada 
pastoral/movimento/associação (reuniões, encontros, 
grupos), de forma que sejam atendidas as orientações 
sanitárias de higienização e o distanciamento social. 
Qualquer atividade, deve levar em conta a limitação 
de 30% da capacidade do local onde será realizada, e o 
tempo de duração não seja muito superior a 1 hora.

NOMEAÇÕES, USO DE ORDEM E PROVISÃO

AGENDA DIOCESANA

■ Acompanhe as redes sociais e o site 

Como é preparado o ABC Litúrgico que você 
usa nas missas das paróquias da Diocese de Santo 
André? Em 40 anos de existência e mais de 2,4 
mil edições, a produção do folheto pela Comissão 
Diocesana de Liturgia e voluntários passa por 
algumas etapas, como a redação dos textos, 
correções, ilustrações, desenhos, diagramação, 
revisão final, impressão, distribuição nas igrejas e 
divulgação no site. 

Quer conhecer os detalhes? Clique aqui!

Pe. Eduardo Antônio 
Calandro é o novo 
coordenador da Região 
Pastoral Santo André 
– Utinga. O período da 
coordenação vigora até 
o dia 20 de dezembro de 
2021. Leia a entrevista.Novo Coordenador

Santo André - Utinga

https://www.diocesesa.org.br/2014/10/calendario-diocesano/
https://www.diocesesa.org.br/2020/10/conheca-as-etapas-de-producao-do-abc-liturgico-na-diocese-de-santo-andre/
https://bit.ly/3jDIoHM
https://forms.gle/65R283RLCxLZMEgy7

