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Ao iniciar o novo ano, 
recordamos o que passou. 
Agradecemos a Deus por 

chegarmos até aqui. Foi um ano 
terrível, mas o Senhor nos amparou.

A crise provocada pela pandemia 
se transformou num fenômeno 
global, agravando  outras crises 
inter-relacionadas como a climática, 
alimentar, econômica e migratória, 
e provocando grandes sofrimentos 
e incômodos.

O pensamento do Papa na sua 
mensagem pelo Dia da Paz, neste 
1º de janeiro, foi às pessoas que 
perderam um familiar ou uma 
pessoa querida ou a quem ficou 
sem emprego. Um agradecimento a 
quem trabalha em hospitais. 

É sobre este ponto que desejo 
chamar sua atenção: o cuidado, o 
cuidar do outro, do meio ambiente, 
da vida. A pandemia ressaltou o 
papel do cuidador. Deles os enfermos 
receberam atenção e cuidado, 

salvando-se milhares de vidas.
Na Bíblia temos logo no início, no 

livro do Gênesis, um episódio trágico: 
Caim mata seu irmão Abel. Deus 
lhe pergunta onde está seu irmão? 
Ele disfarça seu crime respondendo: 
Acaso sou guarda de meu irmão?

 Sim, no projeto de Deus, somos 
feitos guardiões do planeta Terra 
e cuidadores uns dos outros. Jesus 
encarna o ápice da revelação do amor 
do Pai que cuida da humanidade e 
diante do qual somos todos irmãos. 

São Pedro vai escrever este trecho 
alentador: “Coloquem-se debaixo 
da poderosa mão de Deus, para que 
no momento certo Ele vos levante. 
Confiem em Deus toda vossa 
preocupação, pois é Ele quem cuida 
de vocês” (1Pr 5,6-7). Como é bom ter 
esta fé em um Deus que é Pai amoroso 
que tem cuidado de nós!

A “cultura do cuidado”, que brota 
do Evangelho, se aprimorou na Igreja 
com as obras de misericórdia corporal 

e espiritual. Elas se tornaram visíveis 
em hospitais, albergues para os pobres, 
orfanatos, lares para crianças e abrigos 
para forasteiros fundados pela Igreja.

Em nossa Diocese, temos o Vicariato 
da Caridade Social que ajuda a cuidar 
dos pobres e famintos. É um sinal da 
Igreja samaritana e cuidadora.

 Somos convidados a nos tornar 
profetas e testemunhas da cultura do 
cuidado, a fim de preencher tantas 
desigualdades sociais através da 
partilha do pão. 

Todos ganham com a paz. Não 
poderá haver paz sem a cultura do 
cuidado. Ela é  o contrário da cultura 
do lucro e da exploração, esta, uma das 
causas da pandemia que enfrentamos.

Deus Pai de bondade cuida de 
nós! Que Ele nos abençoe a todos 
neste novo ano. Coragem e vamos 
em frente!



RETROSPECTIVA Janeiro de 2021  - A BOA NOTÍCIA 3
O ano de 2020 foi um ano desafiador que nos mostrou que mesmo em meio as dificuldades sempre existirá 

A Boa Notícia a ser anunciada. O Departamento de Comunicação Diocesano trabalhou incansavelmente 
em conjunto com as pastorais diocesanas para que Ela chegasse até você e sua comunidade!

O ano de 2020 começou com uma data marcante que recordou 
a história de 40 anos do ABC Litúrgico, utilizado nas missas 
realizadas nas paróquias dos sete municípios. Clique aqui 

para conhecer todas as etapas de produção; e para celebrar essa trajetória, 
duas iniciativas inéditas inclusivas foram criadas: a versão do folheto 

litúrgico em braille e o arquivo digital para celebração em casa.

No fim de 
janeiro, destaque 
para a Missão dos 

Seminaristas realizada 
em Mauá, com o objetivo 
de colocar em prática os 
itinerários do 8º Plano e 

fortalecer a vocação.Ano Vocacional:  um despertar 
para seguir os passos do Bom Pastor

Pela primeira vez vivido em nossa diocese, 
o Ano Vocacional apresentou uma 
programação de atividades para incentivar 

o despertar de novas vocações para a Igreja. Entre as 
ações, a peregrinação do ícone do Bom Pastor pelas 
paróquias das dez regiões pastorais; os subsídios para 
Hora Santa Vocacional e as visitas aos seminários.

Ainda em fevereiro, a Pascom 
também promoveu uma atividade 
que reuniu momentos de aprendizado, 
fé, música e adoração. E Dom Pedro 
rezou o terço em latim com os fiéis 
que participam da Missa Tridentina, 
na Paróquia Sagrado Coração de Jesus 
na região Santo André – Centro.

http://bit.ly/2HRXH1r
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A chegada da pandemia da Covid-19 alterou a rotina em todo o mundo. 
Igrejas fechadas, reuniões canceladas, famílias isoladas em casa... 
Entretanto, diante do sentimento de medo e cenário de incertezas,

a luz da esperança jamais se apagou!

Com o início da quarentena, a realização da 
Semana Santa, período mais importante 
para a Igreja que retrata a Paixão, Morte 

e Ressurreição de Cristo, se tornaria uma incógnita: 
como organizar a programação sem a presença do 
povo? Através da perseverança e da criatividade que 
fizeram Jesus renascer em cada um de nós, por meio 
das missas online, das carreatas com o Santíssimo, do 

projeto das Lives Diocesanas e da versão digital do 
Jornal A Boa Notícia tudo aconteceu.

Diante das dificuldades financeiras durante a 
pandemia, ações de solidariedade encabeçadas pelo 
Vicariato para a Caridade culminaram na criação do 
drive-thru para a arrecadação de alimentos, produtos 
de higiene e de limpeza, bem como a inédita live 
musical “Cantando a Esperança”. 

Covid-19: do medo à superação 
para combater o vírus

O Papa Francisco concedeu 
as indulgências plenárias, num 
gesto de humildade, grandeza 
e compaixão. 

Dom Pedro e padres da 
diocese trouxeram conforto 
aos corações de cada pessoa 
durante adoração.

No dia 19 de março de 2020,  
celebramos 20 anos do seminário 
diocesano de iniciação dos estudos 
dos candidatos ao sacerdócio.
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Privilegiando sempre o cuidado 
com a vida, a Igreja Católica no 
Grande ABC reabriu algumas 

paróquias que seguiram todos os protocolos 
sanitários dos órgãos de saúde, como o 
distanciamento de dois metros, utilização 
de máscara e disponibilidade de álcool 
em gel na entrada dos templos, bem como 
capacidade limitada a 30% de fiéis em 
cada espaço religioso. Neste mesmo mês, a 
diocese iniciou uma série com histórias de 
pessoas que venceram o novo coronavírus.

Conhecido pelas homensagens a Nossa Senhora, o mês de maio foi 
repleto de pedidos de intercessão a Mãe de Deus. Séries especiais 
e homenagens as mamães também aconteceram durante  todo  

mês. Na Catedral do Carmo, uma transmissão ao vivo mobilizou os 
diocesanos, de suas próprias casas, numa grande união para vencer o 

vírus que acometia milhões de pessoas em todo o mundo. 

Prevenção é o melhor remédio! O Vicariato da Caridade  
organizou duas campanhas: uma para ajudar as pessoas em 
situação de vulnerabilidade social que não tinham condições 
de comprar máscaras, ao doar cerca de 20 mil unidades em 
toda a diocese; e outra em parceria com o Setor Inclusão, 
na produção de máscaras inclusivas para surdos. 
Neste mês aconteceu a retomada do curso de 
Nulidade Matrimonial e Pastoral Judiciária online.

Em 30 de maio, Dom Pedro 
convocou uma live, a fim 
de explicar o novo decreto 

diocesano com as 60 
normas e orientações 
para a reabertura gradual 
das igrejas para visitas e 

celebrações a partir de junho.

Com certeza, a solidariedade foi um dos pontos altos diante dos 
desafios sociais, econômicos e sanitários impostos pela pandemia. 
Campanhas para arrecadação de agasalhos, do varal solidário (espaço 
que disponibiliza peças de vestuário e calçados) da geladeira solidária 
(local que oferece alimentos e distribuição de marmitex) foram algumas 
das ações apoiadas pelo Vicariato da Caridade. Com o 
sucesso da primeira edição, o evento 
Cantando a Esperança trouxe mais 
uma vez alegria e novo repertório 
com o objetivo de arrecadar doações 
para famílias carentes.
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26 de julho de 2020. Essa data é especial para os diocesanos e para o pastor da 
Igreja Católica no Grande ABC. Dom Pedro Carlos Cipollini celebrou cinco anos 
de atuação na Diocese de Santo André. Uma série especial com cinco capítulos 
relembrou momentos do seu pastoreio e realizações, como a iniciativa do 1º Sínodo 
Diocesano, as visitas pastorais, a criação do Vicariato Episcopal para a Caridade 
Social e a implementação do Ano Vocacional. Clique abaixo e confira:

Aconteceu a Santa Missa pelas 
100 mil vítimas da Covid-19, 

presidida por Dom Pedro; a Missa 
dos Santos Óleos, que ocorreria na Quinta-feira 
Santa, mas em razão da pandemia foi transferida 
para o dia 28 de agosto (apenas com a presença 
de sacerdotes, diáconos e seminaristas).

Ainda nesse mês foi erigida  a Casa 
Fratérnitas São Lourenço, em Mauá, 
através de decreto diocesano e também 
a nomeação do novo coordenador da 
Pastoral Presbiteral, Pe. 
Romeu Leite Izidório. 

O 8º Plano Diocesano de Pastoral também completou 
metade de sua vigência (2018-2022) num ano completamente 
atípico, onde a maioria das atividades foram realizadas de 
forma online. A prática dos oito itinerários exigiu mais  

criatividade para evangelizar, desenhos com mensagens de 
esperança elaborados pelas crianças da catequese, frases  
nas marmitas entregues às pessoas em situação de rua 
e muitos simples gestos.

Como parte das 
atividades do Ano 
Vocacional, o Mês Vocacional 

trouxe uma programação  que 
valorizou as diversas vocações 

(sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos 
e leigos), através de testemunhos, visitas virtuais aos 
seminários, hora santa diocesana, além de uma série 

sobre o Dia dos Pais que abordou as 
paternidades de Deus, dos padres e 
dos pais de família.

https://bit.ly/3eKuDUv
https://bit.ly/2ZPd6Gu
https://bit.ly/39kwfmG
https://bit.ly/3jxYpzq
https://bit.ly/2WNZrO7


7RETROSPECTIVA Janeiro de 2021 - A BOA NOTÍCIA

O Mês da Bíblia reforçou a necessidade da evangelização e da prática da Palavra de Deus em 
tempos de pandemia. As atividades foram realizadas virtualmente. O Retiro do Clero, que 
estava agendado para acontecer no Mosteiro de Itaici (Indaiatuba), ocorreu em cada uma das 

dez regiões pastorais, a fim de evitar aglomerações.

Em sintonia com o encontro convocado 
pelo Papa Francisco para uma 
nova forma de economia mais 

justa e solidária na sociedade, o Núcleo 
da Economia de Francisco e Clara no 
ABC foi criado no dia 19 de setembro.

Dois novos coordenadores regionais iniciaram 
os trabalhos em setembro: Pe. Renato Fernandez, 
na Região Santo André – Leste, e Pe. Eduardo 
Calandro, na Região Santo André – Utinga.

OMês Missionário teve que sofrer diversas adaptações em relação às 
atividades, como a realização da Novena, do Terço Missionário, a 
Santa Missa pelo Dia Mundial das Missões online, Coleta Missionária 

e ações de caridade com apoio do vicariato.
No dia da Padroeira do Brasil, 12 de outubro, 

Dom Pedro Carlos Cipollini celebrou 10 anos de 
ordenação episcopal.

No mesmo mês, o bispo diocesano ordenou 
dois diáconos transitórios da Congregação 
do Verbo Divino.
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Visando contribuir com a democracia, a diocese lançou o E-book das Eleições 2020, 
que reuniu materiais informativos sobre o pleito deste ano como o editorial “Igreja 
e Política” assinado por Dom Pedro; mensagem da CNBB sobre as Eleições 2020 

e a Cartilha de Orientação Política organizada pelo Regional Sul 2; explicações sobre cada 
etapa do processo eleitoral; além de artigos sobre Políticas Públicas, o Voto Consciente, o 
Combate às Fake News, o Serviço do Mesário e o Padroeiro dos Políticos.

Também celebramos a Solenidade de Santo 
André Apóstolo, padroeiro diocesano e da cidade 
andreense, e o aniversário de 1 ano do Vicariato 
para a Caridade; a benção da imagem de São 
Mateus Moreira, construída com a colaboração 
dos ministros extraordinários, e a Reunião Geral 

do Clero, que ocorreu pela primeira vez online. 
Em sintonia com a Igreja no Brasil, a diocese 
participou da campanha “É Tempo de Cuidar da 
Evangelização”, destacando o gesto concreto: 
a Coleta do Bem (que unificou a Campanha da 
Fraternidade e da Evangelização).

No último mês do ano, a diocese realizou  a Novena 
Diocesana de Natal online, como preparação 
para a chegada do Menino Jesus. Padres foram 

convidados para conduzirem a oração em cada um dos 
nove dias. As paróquias também vivenciaram um Natal 
diferente atendendo aos protocolos sanitários, mas com 
toda fé e esperança de dias melhores em 2021.

 Por fim, na Festa da Sagrada Família, Renan Evangelista Silva expressou 
em palavras, a gratidão e compromisso com a missão ao ser ordenado diácono 
permanente. Na mesma celebração, 15 candidatos da Escola Diaconal foram 
admitidos às ordens sacras do diaconato permanente na diocese.

No dia 5, Pe. Cleidson Pedroso 
de Souza assumiu como reitor do 
Seminário Propedêutico, e no dia 
27, Pe. Rudnei Sertorio foi nomeado 
como novo reitor do Seminário de 
Teologia, que assumirá a função 
em janeiro de 2021.



https://wa.me/message/FNXWJV7DIITNL1
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Sendo Marta e Maria ao mesmo tempo, a 
missão do comunicador católico, nesse 
momento de crise que passamos, é 

sustentar a esperança, pois essa situação inédita 
nos tornou o caminho para que os fiéis sejam e 
façam a igreja doméstica.

Fomos pegos de surpresas, antes dentro de 
nossas limitações de conhecimentos, pois somos 
leigos à serviço da comunicação católica e com 
formação muitas vezes acadêmicas longe de ser 
comunicação, e o anseio de continuar levando a 
Boa Nova de Jesus, nos fez aprimorar o nosso 
servir e evangelizar com qualidade. 

Cada celebração transmitida tem o mesmo 
zelo e cuidado das missas que, até então, eram 
presenciais. Quem está em casa precisa sentir 
que está celebrando a Eucaristia junto ao Padre, 
cada cuidado, cada olhar é sempre uma forma 

de anunciar o Verbo como Maria fez.
Estamos sujeitos às tecnologias 

desenvolvidas pelo homem e que por muitas 
vezes falham e acabamos sempre buscando 
uma forma melhor de nos conectar a você que 
está em casa.

Agradecemos a cada família que se mantém 
unida a nós através de nossas mídias sociais, 
pois nos alegra saber que assim como Maria 
Madalena, ouvimos a voz do Cristo Ressuscitado 
e saímos para anunciá-lo. Esta é uma das missões 
da Pastoral da Comunicação.

Queremos agradecer a todos os agentes da 
Pascom de nossa Diocese que tanto fizeram 
e fazem para que o Anúncio não deixe de ser 
proclamado.




