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A voz do Pastor

A CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos do 
Brasil) emitiu, como 

resultado da reunião realizada na 
quarta (25/11), uma Mensagem 
ao Povo Brasileiro em tempo 
de pandemia. O documento foi 
referendado pelos mais de 200 
bispos, compreendendo assessores 
das comissões episcopais e 
representantes de pastorais e 
organismos vinculados à CNBB que 
participaram da reunião.

A mensagem busca refletir sobre 
a presença e missão da Igreja na 
realidade brasileira e expressar 
uma mensagem de esperança e 
proximidade no contexto do novo 
Coronavírus. O documento destaca 
ainda que a Igreja no Brasil é 
impelida a perseverar na caridade, 
dando continuidade, nas paróquias, 
comunidades eclesiais missionárias 
e instituições religiosas de todo 
país, das redes de solidariedade em 
defesa da vida que se multiplicaram-
se neste ano em razão da pandemia.

“Como discípulos missionários, 
queremos crescer nesse tempo 
difícil, empenhados em remover as 
desigualdades e sanar a injustiça. A 
humanidade aguarda uma vacina 
que, distribuída com equidade, 
possa ajudar a garantir a vida e a 
saúde para todos”, diz um trecho do 
documento.

“O Advento é um tempo 
de renovar nossa esperança. 
Confiantes, afirmamos que a fé em 
Cristo nunca se limitou a olhar só 
para trás nem só para o alto, mas 
olhou sempre também para a frente 
(Spe Salvi, 41). Não desanimemos, 
não estamos sozinhos: o Senhor 
está conosco”, conclui. Clique e 
confira a íntegra da mensagem. 

Esperança, caridade 
e missão da Igreja no 
Brasil na pandemia

“O coração da missão
da Igreja é a oração”

Terminando mais um ano, o difícil ano de 2020. 
Jamais será esquecido, pois foi o “ano da 
Covid-19”. Dizia um filósofo que qualquer adeus 

tem sabor de morte (A. Schopenhauer). Mais que qualquer 
outro, este que passamos, o tem não só por estar terminando, 
mas pelas mortes acontecidas devido à pandemia.  

Despedir-se deste ano que termina, nos faz pensar que 
nossa existência é cheia de despedidas. E neste sentido, 
precisamos aprender a despedir-se. Em 12 de fevereiro de 
2018, o Papa Francisco, em uma Carta Apostólica em forma 
de Motu Proprio, convidou todos os bispos e titulares da 
Cúria Romana de nomeação pontifícia, a refletir sobre a 
importância de “aprender a se despedir”.  

O Papa inicia recordando o texto dos Atos dos Apóstolos 
(cf. At 20, 17-27) no qual São Paulo, ao despedir-se dos 
presbíteros de Éfeso, dá um belo testemunho de vida cristã. 
Ele reflete sobre a atitude interior da renúncia, que deve ser 
primeiro uma atitude interior.

Ele escreve: “Quem se prepara para apresentar a renúncia 
precisa se preparar adequadamente diante de Deus, despir-
se dos desejos de poder e da pretensão de ser indispensável. 
Isto permitirá atravessar com paz e confiança tal momento, 
que poderia ser doloroso e de conflito. Ao mesmo tempo, 
quem assume na verdade esta necessidade de despedir-se, 
deve discernir na oração como viver a etapa que está por 
iniciar, elaborando um novo projeto de vida, marcado por 
quanto seja possível de austeridade, humildade, oração de 
intercessão, tempo dedicado a leitura e disponibilidade a 
fornecer simples serviços pastorais.”

Para todos na Igreja, aprender a despedir-se é importante 
para não causarmos sofrimento a nós e aos outros. 
Apegamo-nos a cargos, ministérios e outras tarefas que 
nos foram confiadas, assim não queremos deixá-los. Isto 
porque, ao ocupar determinado cargo ou melhor serviço, 

nos colocamos no centro. Quando devemos deixar o 
serviço não somos mais o centro, e aí chega a tristeza, raiva, 
despeito, inveja, sentimento de ser abandonado etc. É aí que 
devemos aprender a nos despedir, segundo o conselho do 
próprio Jesus: “Assim também vós; quando tiverdes feito 
tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, 
fizemos o que devíamos fazer” (Lc 17, 10).

O não saber se despedir faz sofrer aos outros também. 
Vemos, hoje, o triste espetáculo do presidente dos EUA, 
que, ao perder a eleição não a reconhece. Nega dispor-se a 
deixar o cargo: não aprendeu a se despedir! O apego nunca 
pode tornar a pessoa feliz. Só o desapego nos torna livres, 
vivendo a alegria do dever cumprido e ajudando os que 
ficam em nosso lugar. A alternância nos cargos é benfazeja 
para todos.

Maria de Nazaré é exemplo de discípula que soube se 
despedir: de Jesus, quando partiu de Nazaré para a missão; 
quando o viu morrer na cruz. Quando discretamente 
acompanhou o ministério dos apóstolos, desaparecendo 
após Pentecostes, para deixar o Espírito de J e s u s 
ser protagonista.

Adeus ano velho. Feliz ano novo, 
desafiador e abençoado!

Aprender a despedir-se
Dom Pedro Carlos Cipollini

Bispo Diocesano de Santo André

Na intenção de oração para este mês, o Santo 
Padre recorda que, por meio de uma vida de 
oração, nutrimos o nosso relacionamento 

com Jesus Cristo. “O nosso coração 
muda quando reza”, diz Francisco.

Foi divulgada na terça-feira 
(1°/12), a videomensagem do Papa 
Francisco com a intenção de oração 

para dezembro, último mês de 2020, 
ano marcado 
pela pandemia 
da Covid-19. 

O Santo Padre 
confia a intenção 

de oração a toda 
Igreja por meio da 

Rede Mundial de Oração do Papa.
“O coração da missão da Igreja é a oração. A oração 

é a chave para podermos entrar em diálogo com o 
Pai. Cada vez que lemos uma pequena passagem do 
Evangelho escutamos Jesus que nos fala. Conversamos 
com Jesus. Escutamos Jesus e respondemos. E isto é 
a oração. Rezando, mudamos a realidade. E mudamos 
nossos corações. O nosso coração muda quando reza. 
Podemos fazer muitas coisas, mas sem oração não 
funciona. Rezemos para que nossa relação com Jesus 
Cristo se alimente da Palavra de Deus e de uma vida 
de oração. Em silêncio, cada um reze com o coração.”

Clique aqui e assista o vídeo 
com a mensagem do Papa Francisco.

https://www.cnbb.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Mensagem-ao-Povo-Brasileiro-em-tempo-de-pandemia-1.pdf
https://www.cnbb.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Mensagem-ao-Povo-Brasileiro-em-tempo-de-pandemia-1.pdf
https://bit.ly/2VuJmvy
https://bit.ly/2VuJmvy
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Fiéis das 106 paróquias da Diocese de 
Santo André são convidados a participar 
de uma iniciativa inédita como preparação 

ao nascimento de Jesus: a Novena Diocesana de 
Natal. Em 2020 ela será realizada pela primeira 
vez de forma online, com transmissão ao vivo 
dos nove dias de oração e meditação pelas mídias 
diocesanas Facebook e YouTube.

Com o tema “Jesus nos faz família. Vós 
sois todos irmãos” (Mt 23,8) e produzida pela 
Comissão Teológica Diocesana, a novena 
acontecerá de 15 a 23 de dezembro. Os livrinhos 
com os encontros podem ser adquiridos na 
paróquia mais próxima de sua casa. Participe 
desse itinerário de fé e viva bem o Tempo do 
Advento, através de uma profunda experiência 
reflexiva às familias em seus lares.

Na apresentação, o bispo diocesano Dom 
Pedro Carlos Cipollini destaca que neste 
momento de vivência da Igreja Doméstica, 
em pequenos grupos de família, amigos, 
vizinhos, poderemos sentir como Jesus nos 
torna família, unidos na fé e esperança que nos 
une. Assim nos potencializamos para viver no 
amor, a força divina que o Filho de Deus traz 
à humanidade: a alegria.

“Esse texto da Novena, ao ser rezado, 
cantado e vivido fará certamente despertar 
em nós, alegria que Jesus veio trazer à terra: 
“Não temais! Vos anuncio uma grande alegria 
que será para todo o povo” (Lc 2, 10). Jesus 
nasceu! Ele veio devolver às pessoas a alegria 
de viver. Acolhamos Jesus e a alegria que vem 
da Trindade”, conclama Dom Pedro. 

“Eis que a Virgem ficará gravida e dará a luz um filho" - Mt 1,28

Clique e acesse o material online

Dezembro de 2020  - A Boa Notícia

https://bit.ly/35YfmwA
https://bit.ly/2zHgOqU
https://www.diocesesa.org.br/novenadenatal2020/
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“Sermos pontes entre 
Deus e a humanidade, 
sermos traços de união 
entre as pessoas assim 
como foi Santo André, 
levando as pessoas até 
Jesus e levando Jesus 

às pessoas”
Dom Pedro Carlos Cipollini

Presidida pelo bispo 
diocesano Dom Pedro 
Carlos Cipollini, a 

Solenidade de Santo André 
Apóstolo, padroeiro da 

Diocese e da cidade 
andreense, aconteceu 
na noite de segunda 
(30/11), na Igreja 

Matriz do município, na 
Vila Assunção.
“A Palavra de Deus fará 
de André, um homem 
ponte, como um traço de 
união entre as pessoas, 
entre acontecimentos e 
circunstâncias da vida, é 
assim que ele será um homem 
acolhedor e missionário”, 
afirma o bispo.
Durante a reflexão, 
Dom Pedro explicou 
que o modelo de vida do 
padroeiro diocesano deve 
inspirar o nosso modo 
de agir na sociedade, 
privilegiando a cultura do 

encontro, da solidariedade 
e da justiça, em detrimento 
do egoísmo, da vaidade e 
da desigualdade social.
“A Palavra de Jesus Cristo 
é um remédio para André, 
que encontra esperança 
no Messias consolador; 
a Palavra de Jesus é um 
alimento para André, 
que estava faminto da 
verdade. André ouviu 
a Palavra de Jesus e a 
acolheu em seu coração. 
E por isso se dedicou de 
corpo e alma a anunciar 
essa palavra”, conclui.

A data de 30 de novembro também foi especial para a 
diocese. O Vicariato Episcopal para a Caridade Social 
completou um ano de criação. Conheça um dos trabalhos 
apoiados por esse instrumento de solidariedade e 
inclusão na quarta edição do Dia Mundial dos Pobres. 

Construir pontes entre as 
pessoas e Deus

Clique aqui e 
leia a matéria completa

"Está perto a salvação dos que o temem" - Sl 84,10

https://www.diocesesa.org.br/2020/12/solenidade-de-santo-andre-construir-pontes-entre-as-pessoas-e-deus/
http://Clique aqui e  leia a matéria completa
http://Clique aqui e  leia a matéria completa
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Um legado de solidariedade e justiça social

A quarta edição do Dia Mundial dos 
Pobres na Diocese de Santo André 
promoveu durante novembro e o 

início de dezembro, diversas atividades nas 
regiões pastorais em sintonia com o Vicariato 
Episcopal para a Caridade Social para 

atendimento às famílias carentes e pessoas 
em situação de vulnerabilidade social.
A abertura aconteceu na cidade de Mauá 
com almoço, corte de cabelo e barba, doação 
de roupas e a realização da Santa Missa 
presidida pelo Pe. Ryan Holke.

Em São Bernardo, os prediletos de 
Deus receberam 350 marmitex, além da 
distribuição de kits de higiene e cobertores.
Na cidade de São Caetano, as paróquias 
se uniram para a arrecadação de itens 
alimentícios e produtos de higiene e 
limpeza no sistema drive-thru, mesmo 

procedimento adotado nas regiões de 
Santo André e Diadema.
Em Rio Grande da Serra, as 13 comunidades 
se uniram à Paróquia São Sebastião e 
angariaram 1,7 mil quilos de alimentos.
Já em Ribeirão Pires, missionários saíram às 
ruas para realizar a arrecadação.

“Não havia lugar para eles na hospedaria” - Lc 2,7                                          Dezembro de 2020 - A BOA NOTÍCIA
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Acolhida em tempos 
de pandemia

Em retiro online com 
pastorais, Dom Pedro 

aborda santidade 
dos cristãos

A Pastoral da Acolhida da Diocese 
de Santo André apresentou uma 
pesquisa diocesana em novembro. 

Realizado durante o mês de setembro, o 
levantamento teve a participação de mais de 
120 pessoas que responderam ao questionário 
de 19 perguntas, alcançando 87 das 106 
paróquias das dez regiões pastorais.
Leia a matéria completa aqui e assista a 
apresentação da pesquisa. 

Na manhã do dia 28/11, o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, pregou o retiro 
espiritual online, o primeiro realizado neste formato em razão da pandemia 
da Covid-19, com o tema “Santidade dos Cristãos” que reuniu mais de 120 

representantes e coordenadores leigos de pastorais, movimentos, grupos e padres 
assessores das regiões pastorais do Grande ABC.
Com a organização do Centro de Pastoral, o encontro contou com momento inicial de oração 
com os seminaristas, animação musical entre os intervalos das reflexões, partilha de testemunho, 
meditação do Terço da Misericórdia e adoração ao Santíssimo Sacramento. Leia a matéria.

As iniciativas para 2021 estão baseadas em 
três pilares:
1º: Auxiliar as paróquias na implantação da 
Pastoral da Acolhida;
2º: Articular a pastoral como uma expressão 
de conjunto;
3º: Realizar formações nas regiões pastorais, 
trabalhando o tema da espiritualidade e da cultura 
do acolhimento.
Também está sendo estudada a proposta de 
um retiro diocesano com os coordenadores 
paroquiais e Missa Diocesana de Envio, na 
conclusão do ano de 2022.

https://bit.ly/2K3e0cZ
https://bit.ly/38GPtVs
https://bit.ly/38GPtVs
https://bit.ly/3o8iEoP
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No Ano Vocacional, a Diocese ganha um diácono 
permanente! Após receber os ministérios de acólito e 
leitor em outubro deste ano, Renan Evangelista Silva será 

ordenado no dia 27 de dezembro (domingo), às 16h, na Paróquia 
Santo Antônio da Vila Alpina (Região Santo André – Centro). A 
celebração será presidida pelo bispo Dom Pedro Cipollini. Por 
conta da pandemia, a ordenação será reservada. Acompanhe a 
transmissão pelas mídias diocesanas!

Uma das ações 
marcantes do Ano 

Vocacional, que lida 
com o próprio modo 

de viver e rezar 
pelas  vocações, o 

ícone vocacional do 
Bom Pastor volta 
a peregrinar pelas 
paróquias das dez 

regiões pastorais de 
nossa diocese.

As regiões estão 
sendo incentivadas a 
organizarem a Hora 
Santa Regional, com 
capacidade reduzida 
para os momentos 
de espiritualidade, 
oração e adoração 

ao Santíssimo 
Sacramento, com 
transmissão pelas 

mídias sociais.

A primeira etapa 
da Capacitação de 

Agentes do Serviço 
de Animação 

Vocacional nas 
paróquias das dez 

regiões aconteceu nos 
dias 27 de novembro 

e 4 de dezembro. 
Fique atento ao site 

e mídias para os 
próximos encontros!

Os ícones do Bom 
Pastor estão à venda 

no Centro  de Pastoral. 
Garanta o seu pelo 
WhatsApp: 9981-

1233, pelo telefone: 
4469-2077 ou ainda 
presencialmente na 
Cúria Diocesana. 

Reze pelas vocações 
na sua casa, acolha 

esse chamado!

Curso do Serviço de 

Animação VocacionalHora Santa
nas Regiões

Peregrinação do 
“Bom Pastor”

Como adquirir 
o ícone?
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Reunião Geral do Clero, online, exalta 
protagonismo na Acolhida e Missão

A Diocese de Santo André realizou na quinta (19/11), a última Reunião Geral do Clero de 
2020, com o objetivo de avaliar a caminhada ao longo do ano. Pela primeira vez no formato 

online, o encontro contou com a presença do bispo Dom Pedro, 
diversos padres e diáconos do Grande ABC.
A atividade destacou a prática dos itinerários do 8º Plano Diocesano 
de Pastoral (2018-2022), os eventos do Ano Vocacional Diocesano 
e o incentivo das ações solidárias, por meio do Vicariato Episcopal 
para a Caridade Social, a fim de atender à população carente 
afetada pela crise acentuada pela pandemia. Leia mais.

Caçula da Diocese

A Paróquia Maria 
Imaculada (Santo 
André – Utinga) 
completa 1 ano 
de criação em 
08/12/2020.

A serviço de Deus e do povo!

Padres gestores da Cúria destacam ações 
na pandemia e projetam 2021

Os padres gestores da Cúria Diocesana 
se reuniram presencialmente com 
Dom Pedro na sexta (06/11), a fim de 

avaliar os trabalhos realizados durante 2020 e 
projetar as prioridades para o próximo ano.
“Vale realçar que a reunião acontece sempre 
no espírito de uma igreja sinodal, com 

avaliações por parte dos gestores de cada 
departamento, e também como nós estamos 
enfrentando esse tempo da pandemia, 
sem deixar de corresponder às exigências 
e às responsabilidades pela nossa Igreja 
Diocesana”, enfatiza o vigário geral e 
moderador da Cúria, Pe. Ademir. Leia mais.

Três posses de administradores paroquiais aconteceram no mês 
de novembro: no dia 19, Pe. Alexandre Costa Santos assumiu a 
Paróquia São Judas Tadeu (Região São Bernardo – Rudge Ramos); 
no dia 21, Frei Rafael Gomes da Silva tomou posse na Paróquia 
São João Batista (Região São Bernardo – Anchieta); e no dia 22, 
Pe. José Raphael Júnior foi acolhido na Paróquia Nossa Senhora 
de Guadalupe (Região Santo André – Leste).

https://bit.ly/33hFRgu
https://bit.ly/3eGjNQU
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Missa reforça missão da 
Igreja e da sociedade no 

combate ao racismo

Bênção da imagem de
São Mateus Moreira celebra 

unidade diocesana    

Durante a Solenidade 
de Santo André 
Apóstolo (30/11), 

o bispo da Diocese de 
Santo André, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, anunciou 
o decreto de reorganização 

dos limites paroquiais, 
fruto dos debates do Sínodo 
Diocesano (2016-207), que 
originou os oito itinerários 
do 8º Plano Diocesano de 
Pastoral (2018-2022). O 
levantamento de campo 

e qualitativo iniciado no 
segundo semestre de 2018 
foi realizado pelo reitor 
do Seminário de Filosofia, 
Pe. Hamilton Gomes do 
Nascimento. Clique aqui e 
leia a matéria completa.

“Vidas Negras Importam!”. Essa foi 
uma das frases mais entoadas durante 
a celebração pelo Dia Nacional da 
Consciência Negra realizada na sexta 
(20/11), na Catedral do Carmo, que 
reforçou a luta contra o racismo estrutural 
no país e a defesa de políticas públicas 
em prol da igualdade racial.
“É preciso assumir de fato uma posição, uma 
luta ao lado da comunidade negra contra 
todo tipo de racismo e as suas formas que se 
manifestam”, conclama Pe. Edmar. Leia mais.

Ministros das dez regiões  
participaram da celebração em 
22/11, que foi um momento 

forte de unidade, com a imagem de 
São Mateus Moreira, padroeiro dos 
ministros extraordinários da comunhão, 
protomártir brasileiro, que foi martirizado 
durante a missa em 3 de outubro de 
1645. Teve seu coração arrancado 
pelas costas, mas ainda assim, bradou: 
“Louvado seja o Santíssimo Sacramento!" 
Clique aqui e leia mais.

Reorganização dos limites 
paroquiais é fruto do 
Sínodo Diocesano

https://www.diocesesa.org.br/2020/12/reorganizacao-dos-limites-paroquiais-e-fruto-do-sinodo-diocesano/
https://www.diocesesa.org.br/2020/12/reorganizacao-dos-limites-paroquiais-e-fruto-do-sinodo-diocesano/
https://bit.ly/3nMJX88
https://bit.ly/3pWSC9O
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Eis o Tempo do Advento, que se cria uma 
grande expectativa para a chegada de Jesus e a 
experiência de montar um presépio reproduz 

o conceito de coletividade e partilha em torno de uma 
humanidade mais justa e fraterna. 

A história do presépio começou no século XIII  
com São Francisco de Assis, em 1223, ao montar a 
representação em uma gruta, na Itália, reproduzindo 
assim a cena do nascimento de Jesus aos camponeses.

E o jornal A Boa Notícia presenteia nossos leitores 
com um presépio para colorir e montar! A ação 
tem como objetivo mobilizar as famílias para que 
incentivem as crianças a vivenciar o espírito do Natal 
de uma forma mais lúdica e criativa! Para participar 
desta campanha, basta imprimir essa página, publicar 
as fotos com os presépios coloridos, marcar o perfil da 
diocese no Instagram e no Facebook, usando a hashtag  
#AsCoresdoPresépio. 
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Sugerimos que seja impresso 
em papel grosso



11"Ele será chamado Emanuel, que significa: Deus-conosco"- Mt 1,23 Dezembro de 2020 - A BOA NOTÍCIA

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 Rafael Gomes da Silva, OFM 
Conv., religioso-presbítero da Ordem dos Frades Menores 
Conventuais, como Administrador Paroquial da Paróquia 
São João Batista – Riacho Grande, em São Bernardo do Campo.
■ Concedemos o Uso de Ordem na Paróquia São José, 
Centro Alto, em Ribeirão Pires, ao Pe. Eduardo Gabriel, CS, 
religioso-presbítero da Congregação dos Missionários de São 
Carlos – Scalabrinianos, para celebrar, pregar e administrar os 
Sacramentos, inclusive Matrimônios “servatis servandis”, em 
plena comunhão com o Pároco local;
■ Nomeação do Pe. João Aroldo Campanha, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Pároco da Paróquia 
Santa Teresinha – Bairro Santa Teresinha, em Santo André;
■ Concedemos o Uso de Ordem na Paróquia Nossa 
Senhora de Guadalupe, Jardim das Orquídeas, em São 
Bernardo do Campo, ao Diác. Everson Neves Mendes, 
diácono permanente incardinado em nossa Diocese, para 
que possa administrar solenemente o Santo Batismo, 
assistir os Matrimônios “servatis servandis”, pregar 
a Palavra de Deus e servir a comunidade, em plena 
comunhão com o Pároco local;
■ Nomeação do Pe. Cleidson Pedroso Souza, presbítero 
incardinado em nosso Diocese, para o ofício de Reitor da Casa 
de Formação do Propedêutico da Diocese de Santo André;
■ Concedemos o Uso de Ordem na Paróquia São Geraldo 
Magella, Jardim Petroni, em São Bernardo do Campo, ao Pe. 
Luiz Carlos Toffanelli, FC, religioso-presbítero da Congregação 
dos Filhos da Caridade, para celebrar, pregar e administrar os 
Sacramentos, inclusive Matrimônios “servatis servandis”, em 
plena comunhão com o Administrador Paroquial local;
■ Nomeação do Pe. Márcio Alves Damião, O. de 
M., religioso-presbítero da Ordem das Mercês e “ad 
experimentum” em nossa Diocese, como Vigário 
Paroquial da Paróquia Santa Luzia e Santo Expedito – 
Jardim Atlântico, em São Bernardo do Campo, em plena 
comunhão com o Pároco local;
■ Nomeação do Pe. Cleidson Pedroso Souza, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Pároco da Paróquia 
Santa Maria Goretti – Vila Metalúrgica, em Santo André;
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■ Nomeação do Pe. Gonise Portugal da Rocha, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora de Guadalupe – Jardim das Orquídeas, em São 
Bernardo do Campo;
■ Nomeação do Pe. Vagner Franzini, presbítero incardinado 
de nossa Diocese, como Pároco da Paróquia Santa Maria – 
Bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo;
■ Nomeação do Pe. Cícero Soares da Silva Neto, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário – Vila Luzita, em Santo André;
■ Diante do requerimento de 1º de novembro de 2020 
apresentado pelo diácono, concedemos a licença canônica 
necessária para mudar-se para Diocese de Mogi das Cruzes, 
onde com a devida autorização do Ordinário local, poderá 
exercer seu ministério, o Diác. Nilton de Santana Ferreira, 
diácono permanente incardinado de nossa Diocese;
■ Nomeação do Pe. José Raphael Júnior, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Administrador Paroquial 
da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe – Jardim Riviera, 
em Santo André;
■ Nomeação do Pe. Alexandre Costa Santos, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Administrador 
Paroquial da Paróquia São Judas Tadeu – Bairro Planalto, em 
São Bernardo do Campo;
■ Por este Decreto, estabelecemos segundo as normas dos 
cânones 265, 267 e 693 do CDC que, a partir da data subscrita, o 
Pe. Geraldo dos Santos fica doravante incardinado absoluta 
e definitivamente à Diocese de Santo André, fazendo parte 
de seu Presbitério, com todos os direitos e deveres anexos, 
conforme normas contidas no Código de Direito Canônico e os 
usos e costumes de nossa Diocese, devendo o mesmo exercer o 
ministério em unidade com o Bispo e o Presbitério, observando 
nossa Constituição Sinodal e Plano de Pastoral;
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) 
da Paróquia Santa Rita de Cássia – Vila São José, em Diadema;
■ Por este Decreto, suspendemos o Uso de Ordem, na 
Diocese de Santo André, concedido em 18 de abril de 2019 
para atender as necessidades pastorais do Colégio Imaculado 
Coração de Maria, em São Caetano do Sul – SP (Cf. Prot. 
2160/35), do Pe. Jurandi Avelino Júnior (Pe. Tarcísio do 
Imaculado Coração de Maria), presbítero incardinado na 
Diocese de Marabá (PA). Que esta disciplina seja observada 
fielmente em toda a nossa Diocese, para o bem pastoral e a 
realização da missão da nossa Igreja Particular;
■ Venho através deste comunicado tratar da questão dos 
santuários em nossa diocese de Santo André, fazendo algumas 
ponderações úteis quanto à nossa vida pastoral e organizativa 
neste quesito: “Sob a denominação de santuário, entende-se a 
igreja ou outro lugar sagrado aonde os fiéis em grande número, 
por algum motivo especial de piedade, fazem peregrinações 
com a aprovação do Ordinário Local.”(CDC cân 1230).  Leia 
o comunicado na íntegra, aqui.

Que o Papa 
Francisco erigiu, 
como pessoa jurídica canônica 
e vaticana, a Fundação Rede 
Mundial de Oração do Papa, 

antigo Apostolado da Oração, 
com sede no Estado da Cidade do 
Vaticano? Clique aqui e saiba mais!

https://www.diocesesa.org.br/2014/10/calendario-diocesano/
https://www.diocesesa.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Comunicado-Santu%C3%A1rios-1.pdf
https://www.diocesesa.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Comunicado-Santu%C3%A1rios-1.pdf
https://bit.ly/3g8IR3H



