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A voz do Pastor

O arcebispo da arquidiocese de 
Belo Horizonte (MG) e presidente 
da CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil), Dom 
Walmor Oliveira de Azevedo, 
participou na segunda (18/01), 
do lançamento da campanha 
“Abrace a Vacina”, promovida 
pelo "Direitos Já!" Fórum pela 
Democracia e Frente pela Vida, da 
qual a CNBB participa.

O objetivo da iniciativa é 
incentivar a população a se vacinar 
contra a Covid-19. A campanha 
reúne cerca de 200 importantes 
organizações da sociedade civil e 
especialistas em saúde pública do 
Brasil, além da adesão de muitas 
personalidades brasileiras.

O presidente da CNBB destacou 
que a ameaça do coronavírus tornou-
se mais grave no Brasil com a 
disseminação generalizada de fake 
news e pediu que a população não se 
deixe enganar por quem desmerece a 
vacina e tenta minimizar a Covid-19 
e seus impactos na vida de muitas 
famílias, marcadas pela dor e pelo 
luto. “A vacina, fruto da dedicação de 
muitos pesquisadores, é a esperança 
para livrar o mundo da Covid-19”.

Segundo Dom Walmor, com o 
início da vacinação, cada pessoa 
precisa fazer a sua parte. “Vacinar 
é um ato de amor à sua vida e ao 
próximo”, disse. O presidente 
da CNBB disse que todos têm 
direito ao acesso à vacina e que é 
necessário que os cidadãos exijam 
um adequado plano de imunização 
de seus representantes políticos em 
todos os níveis.

“A vacina é a 
esperança para livrar 
o mundo da covid-19”

“O coração da missão da Igreja é a oração”

O mês de fevereiro é o menor de todos. Nos 
traz, porém, alguns momentos importantes 
para nossa vida de fé. Fé que nos dá coragem 

e perseverança!
O primeiro destes momentos celebrativos é a festa da 

apresentação do Senhor. Festa da oferta, do encontro e 
da luz. Jesus é apresentado no templo, como as vítimas 
eram apresentadas para o sacrifício, eram ofertadas no 
altar onde o fogo iluminava e as consumia. Hoje tudo isso 
está simbolizado na vela que se consome como vítima, 
ofertando-se e iluminando. Maria e José oferecem o 
menino-luz, oferecem a Deus Pai, mas também a nós 
para que sejamos luz. Para que sejamos filhos e filhas 
da luz, transformados no fogo divino desta luz, a qual 
preanuncia a luz pascal que jamais se apagará.

O segundo momento celebrativo é a memória de 
Nossa Senhora de Lourdes. A mãe de Jesus que aparece 
convidando à oração, penitência e conversão, mas, 
sobretudo, Maria, em Lourdes, chama a atenção para os 
doentes. A fonte que começou a jorrar aos pés da gruta 
em Lourdes simboliza a água viva, Jesus, que Maria 
deseja mostrar ao mundo. Esta fonte capaz de saciar a 
sede de vida da humanidade. Neste tempo de pandemia, 
em que os doentes se multiplicam, Maria nos entrega 
Jesus. Ele é nossa saúde, mas, muito mais, é nossa cura 
e nossa paz.

O terceiro momento celebrativo é a quarta-feira 
de cinzas, início da quaresma. Neste dia, a Igreja nos 
orienta para que não deixemos passar em vão a graça 
de Deus em nossa vida. É o tempo favorável para a 

conversão através da oração, esmola (partilha) e o 
jejum. É um tempo de adquirir a verdadeira humildade 
que nos faz livres. A humildade que nos liga ao Pai do 
Céu que nos vê, ama e espera no segredo do coração.

Peço a Deus por toda nossa Igreja Diocesana. Que 
nesta quaresma possamos descobrir a riqueza da Palavra 
de Deus e lançar um “olhar contemplativo” para toda 
a existência e acontecimentos que se desenvolvem 
ao nosso redor. Na vida espiritual, na vida de oração, 
podemos encontrar a paz mesmo entre os espinhos, e 
assim não perder a serenidade interior que nos une a 
Deus.

Bom início de quaresma a todos, com minha bênção 
de pai e pastor que a todos ama com afeto, no Senhor!

Fevereiro: Três Momentos
Dom Pedro Carlos Cipollini

Bispo Diocesano de Santo André

Intitulada “Vem e verás”, a mensagem do 
Papa Francisco para o Dia Mundial das 
Comunicações deste ano - que será celebrado 

em 16 de maio -  reflete sobre alguns princípios 
do jornalismo. Extraído do Evangelho de João, 
capítulo 1, versículo 46, o tema tem como subtítulo 

“Comunicar encontrando as pessoas 
onde estão e como são”.

O Pontífice recorda que “vem 
e verás” foi a forma como a fé 
cristã se comunicou, começando 

pelos primeiros encontros nas 
margens do 
rio Jordão 
e do lago 

da Galileia. 
Aos primeiros 

discípulos que 

o quiseram conhecer, depois do seu batismo no rio 
Jordão, Jesus respondeu: «Vinde e vereis» (Jo 1, 39), 
convidando-os a viver em relação com ele. O mesmo 
diz Filipe a Natanael.

A fé cristã começa desta forma e assim é 
comunicada: “com um conhecimento direto, nascido 
da experiência, e não por ouvir dizer”, diz o Papa.

O Papa também agradece aos muitos jornalistas 
que arriscam a própria vida. Se hoje se conhece a 
difícil condição das minorias perseguidas, os muitos 
abusos e injustiças contra os pobres e contra a criação 
e a tantas guerras esquecidas, é porque alguém sentiu 
a curiosidade, ou melhor, a paixão de noticiar essas 
realidades. “Seria uma perda, não só para a informação, 
mas para toda a sociedade e para a democracia se 
faltassem essas vozes: um empobrecimento para a nossa 
humanidade”, defende o Papa. Clique aqui e assista o 
vídeo com a mensagem do Papa Francisco.

http://bit.ly/3qPUIb1
http://bit.ly/3qPUIb1
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Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021
Um convite à conversão para a cultura do amor e da paz

A Campanha da Fraternidade 
tradicionalmente começa na Quarta-
feira de Cinzas, simultaneamente ao 

início do tempo litúrgico da quaresma.
“A Quaresma é um tempo muito importante 

para todos nós católicos, pois é um tempo de 
introspecção e de um encontro com a Palavra de 
Deus. Tempo de mudança e de conversão! Por isso, 
a CF é um tempo forte de reflexão sobre assuntos 
pertinentes ao momento em que vivemos”, 
explica o assessor diocesano da Campanha da 
Fraternidade, Pe. Geraldo dos Santos.

Durante a pandemia da Covid-19, o sacerdote 
reitera também a importância da Coleta da 
Solidariedade, que ocorrerá no Domingo de 
Ramos (28 de março).

“Alguns perderam seu emprego e o sustento da 
sua família. Então, essa ação nos propõe um olhar 
misericordioso para com aqueles que passam por 
necessidades”, salienta. 

■ Fortalecer a convivência ecumênica
Em 2021, a Campanha da Fraternidade 

Ecumênica apresenta o tema: “Fraternidade e 
Diálogo: Compromisso de Amor”, que convida 
os cristãos, de modo ecumênico, a atuarem nas 
denúncias das violências, encorajar a justiça 
para restauração da dignidade das pessoas, 
promover a conversão para a cultura do amor e 
paz e, por meio do diálogo, fortalecer e celebrar a 
convivência ecumênica e inter-religiosa. (Texto 
Base da CF/2021).

“É um tempo que exige esforço para rezar 
e dedicar mais tempo à Palavra de Deus, 
despertando o compromisso com a caridade, 
estando assim, de acordo com Jesus Cristo”, 

afirma Lúcia Adriana, que é membro da Comissão 
Diocesana da CF e participa da Pastoral de Rua 
da Paróquia Jesus Bom Pastor (Mauá).

■ Buscar a unidade e superar os conflitos
Do lema da CFE 2021: “Cristo é a nossa paz: 

do que era dividido, fez uma unidade” (Ef 2,14) 
é possível destacar algumas palavras-chave: 
comunhão, dons, carismas, diálogo, pontes 
e muros. A unidade é o Senhor Deus para a 
humanidade, por isso Seu Filho, Jesus de Nazaré, 
passou pelo mundo ensinando e vivendo práticas 
de “Fraternidade e Diálogo” como expressões do 
compromisso de amor de Deus pela Humanidade.

“Jesus é a comunhão que gera a paz, mas para 
isso o lema da CFE nos convida em comunhão 
a respeitar e dialogar mediante as diversidades 
de dons e carismas que servem à edificação do 
Reino de Deus. Esse exercício de fraternidade 
e de buscar unir o que estava dividido demanda 
a coragem de dialogar por meio da construção 
de pontes e assim superar os diversos muros 
que nos dividem”, elucida o professor Jerry 
Adriano, que também é membro da Comissão 
para a Campanha da Fraternidade e da Comissão 
Teológica Diocesana.

O lema da CFE, então nos lança a aprender 
a lidar com tempos de conflitos, violência, 
racismos, xenofobias e outras práticas de ódio 
no sentido de buscar anunciar Jesus Cristo, o 
príncipe da Paz. Cabe lembrar que esse caminho 
é circular e deve acolher a todas e a todos na 
superação das polarizações e das violências 
que marcam o mundo atual.
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Curso do SAV
O Curso de Capacitação de 

Agentes do Serviço de Animação 
Vocacional é realizado através 
de encontros formativos online 
a todos os interessados com o 
objetivo de formar equipes de 
animação vocacional paroquial. 
Fique de olho no site da diocese 
para novas datas! Saiba mais aqui.

Hora Santa Regional
Esta iniciativa ocorrerá ao 

longo do primeiro trimestre de 
2021, com o objetivo de rezar e 
pedir ao Senhor da Messe por 
mais vocações, principalmente as 
sacerdotais e religiosas. Uma Hora 
Santa Vocacional Diocesana está 
prevista para acontecer até o mês 

de março. Saiba mais aqui.

Peregrinação do ícone
 Uma das ações marcantes 

é a peregrinação do ícone do 
Bom Pastor pelas 106 paróquias 
da diocese. A iniciativa foi 
retomada em setembro de 2020 
e percorrerá as regiões pastorais 
até o dia 28 de março, data em 
que celebramos o Domingo de 

Ramos. Saiba mais. 

Conheça as ações do Ano Vocacional:
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O SAV (Serviço de Animação Vocacional) 
da Diocese de Santo André reforça 
a mobilização das paróquias para 

participarem das atividades do Ano Vocacional 
Diocesano neste primeiro trimestre de 2021. O 
encerramento acontecerá no dia 1º de abril, na 
Missa dos Santos Óleos (Quinta-feira Santa).

 Membros de pastorais, movimentos, padres, 
religiosos e leigos são convidados e motivados 
a continuarem a rezar e a pedir pelas vocações 
em nossa diocese, durante a peregrinação 
do ícone, com os subsídios mensais no site 
da diocese, nos encontros vocacionais e nas 
missas. Saiba mais aqui.

Adquira o ícone do Bom Pastor!
Vale lembrar que os ícones pequenos

do Bom Pastor estão à venda no
Centro Diocesano de Pastoral. 

Garanta o seu pelo WhatsApp 
99981-1233 ou pelo telefone: 4469-2077

http://bit.ly/2WnyD6I
http://bit.ly/2EBp66b
http://bit.ly/3n0v6pA
https://www.diocesesa.org.br/2014/10/subsidio-liturgico-folheto-dominical/
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"Vamos nos unir a todos 
os religiosos da diocese e do 
mundo todo para agradecer a 
Deus, o dom do Alto, a vocação 

deles para viver a mística da 
consagração total a Deus. Nada 
deve impedir a vida religiosa de 
realizar isso. Os religiosos e as 

religiosas quando vivem a sua 
vocação são a memória de Jesus 
para a Igreja.”, encoraja Dom 
Pedro. Leia a matéria completa.

“Sejamos luz e 
memória de Jesus 

para a Igreja”
Dom Pedro Carlos Cipollini

“Quero ser um diácono permanente 
segundo o Coração de Jesus"

Renan Evangelista Silva

O Diácono Renan Evangelista Silva foi  
ordenado Diácono Permanente em 27 de 
dezembro de 2020. No mesmo dia, 15  membros 
da Escola Diaconal foram admitidos entre 
os candidatos às ordens sacras. Em janeiro, 
o Diácono Renan foi enviado para servir na 
Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe - Leste.

ANO VOCACIONAL

Três vocacionados 
foram aprovados para 
a entrada no Seminário 
Propedêutico em 2021. 
São eles: Jefferson Silva 
de Oliveira, Leonardo 
Valeriano Bricks e Isaac 
José da Silva. Leia mais.

O início da caminhada

O padre Cleidson 
Pedroso Souza é o novo 
reitor do Seminário 
Propedêutico. Clique 
aqui e leia mais. Padre 
Rudnei Sertorio assumiu 
a reitoria do Seminário 
de Teologia.Leia mais.

Novos Reitores

Seis seminaristas da casa de  
formação teológica avançaram 
uma nova etapa da formação: 
Cauê Ribeiro Fogaça, Jorge 
Luís Gomes Bonfim, Douglas 
Colácio, Gustavo Laureano 
Pinto, William Maia e Diego 
das Dores Gonzaga. Leia mais.

Passos importantes ao rumo sacerdócio

"Continuem para assumirem um dia, o 
diaconato permanente em nossa Igreja”

Dom Pedro Carlos Cipollini

Clique aqui
e leia mais

“Eis-me aqui, envia-me!”- Is 6,8

http://bit.ly/3pKSRUU
http://bit.ly/2L8DPsy
http://bit.ly/39CFSzs
http://bit.ly/39CFSzs
http://bit.ly/38RFlHM 
http://bit.ly/39P6M7f 
http://bit.ly/2Mil46V


Padre Jacob Bordin
40 anos de serviço ao povo de Deus 

Veja o mapa e clique em cada foto para conhecê-los.
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Dez padres aceitaram o chamado para novas 
missões, ao serem empossados pelo bispo 
diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini nos 

meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, em paróquias 
localizadas em Santo André, São Bernardo e Mauá.
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Da Congregação dos 
Missionários de São 
Carlos, Pe. Jacob 

Bordin, 92 anos, retornou 
ao estado do Rio Grande do 
Sul, mais precisamente na 
cidade de Passo Fundo, no 

último trimestre de 2020. Na 
Diocese de Santo André, o 
sacerdote scalabriniano prestou 
serviços ao povo de Deus por 
aproximadamente 40 anos, nas 
igrejas matrizes de Santo André 
e de São Bernardo. Saiba mais.

Povo de 
Deus acolhe 

missionários da 
palavra e da 

caridade

ACONTECE NAS REGIÕES

20 anos  Paróquia Nossa Senhora AparecidaMauá • 1 de fevereiro

55 anos 
Paróquia São Bento

São Caetano do Sul  • 15 de fevereiro

Jubileus Paroquiais
No mês de fevereiro, duas 

paróquias de nossa diocese 
celebram seus jubileus. 
Nos alegremos e rezemos

por essas comunidades de fé!

Clique aqui
e leia mais

Em breve em

nossas mídias

http://bit.ly/2KGP4J3
http://bit.ly/37iM0eL
http://bit.ly/3bVKHVU
http://bit.ly/3tcIRpP
http://bit.ly/3alYrXv
http://bit.ly/3iKTr2l
http://bit.ly/39RRzT0
http://bit.ly/3oZk9q8
http://bit.ly/39iM4fo
http://bit.ly/2LzVU3F
http://bit.ly/3mXHxTX
https://www.diocesesa.org.br/2021/02/paroquia-nossa-senhora-aparecida-celebra-20-anos-de-caminhada-em-maua/
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8º Plano de Pastoral 
e Diretrizes da Ação 

Evangelizadora: sintonia 
por uma Igreja acolhedora 

e missionária

A ligação entre o 8º Plano Diocesano de 
Pastoral (2018 – 2022) e as Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora da 

Igreja no Brasil (2019 – 2023) reforça a unidade 
e a sintonia da Diocese de Santo André com os 
rumos da Igreja Católica no país, ao destacar 
as características similares do acolhimento 
e missionariedade presentes em ambos os 
documentos.

O vigário episcopal para a Pastoral, Pe. Joel 
Nery, enfatiza, sobretudo, a comunhão entre a 
Constituição Sinodal Diocesana, que completará 
três anos de seu lançamento no próximo dia 6 de 
abril, e as Diretrizes da Igreja no Brasil, aprovadas 
durante a 57ª Assembleia Geral da CNBB 
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), 
realizada em maio de 2019, em Aparecida (SP).

 O sacerdote confidencia que foi uma grata 
alegria evidenciar que a grande tônica das 

Diretrizes Gerais, que tem como grande 
objetivo evangelizar, traz também dois grandes 
eixos similares às prioridades frutos do Sínodo 
Diocesano – realizado em 2016 e 2017: a 
vivência em comunidade e a ação missionária.

“Nosso Plano Diocesano de Pastoral está 
claramente estruturado ao redor da ideia 
da acolhida e da missão. E as Diretrizes se 
estruturam a partir da comunidade eclesial 
missionária. Essa casa que deve ser a Igreja 
sustentada por quatro pilares: a palavra, o pão, 
a caridade e a ação missionária. E todas as 
ações evangelizadoras propostas nas Diretrizes 
estão organizadas nestes quatro grandes pilares. 
Muitas das coisas propostas do 8º Plano estão 
contidas nas Diretrizes, constata.

 Clique aqui e leia 
a matéria completa.

Em razão da pandemia da 
Covid-19, a Semana Bíblico-
Catequética Diocesana 2021, 

que acontecerá entre os dias 22 e 26 de 
fevereiro, com transmissão pelas mídias 
diocesanas. Os cinco dias de formação 
são direcionados a todos catequistas que 
atuam em nossa diocese.

http://bit.ly/3ilICU7
http://bit.ly/3ilICU7


Conheça os cinco projetos 
prioritários para 2021:

Bispo Diocesano
incentiva luta pela

inclusão social

Dom Pedro e secretário executivo do 
Consórcio pregam união em prol do 

bem comum do Grande ABC
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Meio Ambiente: conscientização sobre a 
reciclagem de materiais, o não desperdício de 
alimentos e o respeito pela natureza;
Ética e Cidadania: trabalhar a coletividade 
e os valores das crianças como cidadãos que 
construirão um futuro melhor;
Leitura e Informática: desenvolvimento da 
capacidade cognitiva, de aprendizagem, de 
assimilação e interpretação;

Na celebração da primeira missa de 2021, 
o bispo da Diocese de Santo André, 
Dom Pedro Carlos Cipollini, enfatizou 

a necessidade da promoção de políticas públicas, 
principalmente aos mais carentes da sociedade, a 
partir dos prefeitos e vereadores eleitos e reeleitos 
para os próximos quatro anos nas sete cidades do 
Grande ABC. Clique aqui e leia mais. O bispo diocesano recebeu no dia 20 de 

janeiro,  a visita do secretário executivo do 
Consórcio Intermunicipal Grande ABC, 

Acácio Miranda da Silva Filho. Durante o encontro, 
Dom Pedro destacou a importância do diálogo entre 
a Igreja Católica e a entidade regional para o bem 
comum da população das sete cidades da região.
Clique aqui e confira como foi essa visita.

NOTÍCIAS DA DIOCESE

Artes: peças de teatro, aulas de dança, 
música e poesia que transmitam sentimentos 
e sonhos que se tornarão realidade;
Jogos e Brincadeiras: desenvolver o 
lúdico e a capacidade criativa das crianças

Primeira e mais antiga entidade diocesana 
desde a fundação da Diocese de Santo 
André, a Associação Lar Menino Jesus, 

criada pelo primeiro bispo diocesano Dom Jorge 
Marcos de Oliveira (1915-1989), comemora 65 
anos de fundação no dia 28 de fevereiro. Nesta data, 
a Missa em Ação de Graças ocorrerá  online. Fique 
atento no site da diocese para mais informações. 

Muito se fez no decorrer deste tempo. No 
início dos anos 1970, o Centro Comunitário Dom 
Jorge foi inaugurado. Até hoje, neste espaço é 
oferecido diariamente alimentação, atividades 
socioeducativas e culturais para crianças e 
adolescentes de 6 a 15 anos, com ações que 
complementam o trabalho social com a família e 
asseguram o direito à convivência comunitária.

“Diria que o trabalho do Lar Menino Jesus envolve a capacidade de sensibilizar e de amar.
 A criança nos emociona, porque tudo para ela é uma descoberta” 

Pe. Cláudio Pereira dos Santos - Presidente da associação

65 anos de trabalho envolvendo a 
sensibilidade de amar

Clique aqui e leia mais sobre o
Lar Menino Jesus

http://bit.ly/3nadcAN
http://bit.ly/3oY0x5T
http://bit.ly/31waMEJ
http://bit.ly/31waMEJ
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O bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, divulgou na quinta, 21/01, um vídeo reforçando 
o apoio da Igreja Católica no Grande ABC em relação ao 
acesso à vacinação para todos para superar a pandemia da 
Covid-19 no país. “Venho a público para dizer do apoio da 
nossa Igreja Diocesana de Santo André para a vacinação. É 
necessário que todos se vacinem”, reitera.

Um guia para entender a importância das vacinas

A Diocese de Santo André apresenta uma 
página especial dedicada às mensagens 
e importância do Plano Nacional de 

Imunização contra o novo coronavírus (Covid-19) 
com o objetivo de conscientizar a população 
sobre a importância das vacinas para o controle 
e superação da pandemia em breve, sem deixar 
de continuar com as medidas de prevenção, com o 
distanciamento social, uso de máscaras e álcool em 
gel, e ficando em casa no maior tempo possível.

Nesta matéria especial 
ressaltamos o quanto se 
tornou fundamental a 
descoberta das vacinas para 
controle e erradicação de 
pandemias e epidemias na 
história da humanidade, ao 
destacarmos a credibilidade 
dos cientistas e instituições 

brasileiras como o Instituto 
Butantan, na produção da 
CoronaVac/Sinovac, e da 
Fiocruz (Fundação Oswaldo 
Cruz), que produzirá a Oxford/
Astrazeneca, ambas eficazes no 
combate a Covid-19, segundo 
análises de especialistas na 
área. Confira a Matéria.

Vacinar é um ato de amor à sua 
vida e ao próximo

Com o início da vacinação, segundo o presidente da CNBB, Dom 
Walmor Oliveira de Azevedo, cada pessoa precisa fazer a sua 
parte. “Vacinar é um ato de amor à sua vida e ao próximo”, 
disse. O presidente da CNBB disse que todos têm direito 
ao acesso à vacina e que é necessário que os cidadãos 
exijam um adequado plano de imunização de seus 
representantes políticos em todos os níveis.

“Eu creio que 
eticamente todos 
devem tomar a 

vacina. Não é uma 
opção, é uma ação 

ética. Porque está em 
risco a sua saúde, a 

sua vida, mas também 
a vida dos outros”

Papa Francisco
Assista o vídeo.

“Vacinar-se é cuidar de você e do outro. É necessário”

http://bit.ly/2LRQ3GH
http://bit.ly/2LRQ3GH
https://www.youtube.com/watch?v=QjVk6lkQym4
https://www.youtube.com/watch?v=IugmRKgtcDI
https://www.youtube.com/watch?v=iSEcFdfN1BM&t=8s


https://www.facebook.com/DioceseDeSantoAndre
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Levamos ao conhecimento de todos os diocesanos que o bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, assinou os seguintes documentos em dezembro/2020 e janeiro/2021:
■ Decreto estabelece segundo as normas dos cânones 265, 267 e 693 
do CDC que, a partir da data subscrita, o Pe. José Osvaldo de Araújo 
fica doravante incardinado absoluta e definitivamente à Diocese de 
Santo André, fazendo parte de seu Presbitério;
■ Comunicado sobre a suspensão do Uso de Ordem do Pe. Ailton 
Brito Alves, ISch, a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2021.
■ Nomeação do Pe. Rudnei Sertorio para o ofício de Reitor da casa 
de Formação Teológica da Diocese de Santo André;
■ Atestado de ordenação Diaconal – Em Solene Celebração Eucarística, 
em conformidade com o Código de Direito Canônico (cân. 1053 § 
2), na Paróquia Santo Antônio (Vila Alpina – Santo André), presidida 
pelo bispo diocesano, foi ordenado diácono permanente Renan 
Evangelista Silva, na presença do presbitério e fiéis leigos, tendo sido 
respeitadas as normas diocesanas e as orientações das Autoridades de 
saúde; Pela referida ordenação diaconal, o mesmo se tornou clérigo e 
ficará incardinado à Igreja Particular de Santo André;
■ Uso de Ordem na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Jardim 
Riviera, em Santo André – SP, ao diácono permanente Renan 
Evangelista Silva;
■ Decreto destitui ao teor do CDC câns. 1740/1741, nn. 1.3-5; 1742 
§1, o Pe. Odelardo Lourenço Pinto Junior, presbítero incardinado 
de nossa Diocese, como Administrador Paroquial da Quase-Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima (Ribeirão Pires);
■ Nomeação do Pe. Clemilson Pereira Teodoro para ofício de Diretor 
Espiritual da Casa de Formação Teológica – Seminário Diocesano de 
Santo André;
■ Nomeação do Pe. Décio Rocco Gruppi como Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima (Bairro Santa Maria – Santo André);
■ Nomeação do Pe. Jean Rafael Eugênio Barros como Pároco da 
Paróquia São José (Bairro Baeta Neves – São Bernardo do Campo);
■ Nomeação do Pe. Rudnei Sertorio como Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora das Graças (Vila Humaitá – Santo André);
■ Nomeação do Pe. Geraldo dos Santos como Pároco da Paróquia 
Santa Luzia Virgem e Mártir (Jardim Thelma – São Bernardo do 
Campo);
■ Nomeação do Pe. José Aparecido Cassiano como Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora das Vitórias (Vila Vitória – Mauá);
■ Nomeação do Pe. Frei Márcio Damião Pontes Alves, O. de M., 
religioso-presbítero da Ordem das Mercês e “ad experimentum” em 

nossa Diocese, como Administrador Paroquial da Paróquia Santa 
Luzia e Santo Expedito (Jardim Atlântico – São Bernardo do Campo),
■ Uso de Ordem na Paróquia Sagrada Família (São Bernardo do 
Campo), ao diácono permanente José Antonio Grassi;
■ Uso de Ordem na Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Santo 
André), ao diácono permanente Laércio Carlos de Oliveira;
■ Uso de Ordem na Paróquia Jesus de Nazaré (São Bernardo do 
Campo), ao diácono permanente Wagner Innarelli;
■ Nomeação do Pe. Eliano Bispo dos Santos, mipk, religioso-
presbítero da Associação Pública de Fiéis de Direito Diocesano 
“Missionários da Imaculada – Padre Kolbe”, como Assistente 
Eclesiástico da Congregação Mariana Paroquial de Nossa 
Senhora do Rosário e São João Paulo II, da Paróquia São Judas 
Tadeu (Ribeirão Pires);
■ Decreto de Emeritude aceita a renúncia de ofício eclesiástico 
de Diácono Permanente, exercido na Paróquia Cristo Operário – 
Vila Linda, em Santo André – SP, de José Maria Neto, diácono 
permanente incardinado de nossa Diocese;
■ Nomeação do Pe. José Ferreira para o ofício de Administrador 
Paroquial (cf. CDC 539-540) da Paróquia São Paulo Apóstolo 
(Mauá);
■ Provisão do CAEP da Paróquia São Pedro Apóstolo – Bairro 
Taboão, em São Bernardo do Campo – SP, pelo período de até 25 de 
julho de 2021;
■ Provisão do CAEP da Paróquia São Francisco de Assis – Bairro 
Santa Maria, em São Caetano do Sul – SP, pelo período de três anos;
■ Nomeação da Comissão de Construção do Futuro Centro 
de Pastoral da Paróquia Jesus Bom Pastor (Santo André), pelo 
período de três anos, que será composta por Pe. Vinícius Ferreira 
Afonso (presidente); Edson del Rey (coordenador); Mário Lúcio 
Silva (secretário); Agnaldo Zampieri (Vice-secretário); Marcos 
Henrique Secolo (representante do CAEP); Luiz Fiorelli dos Santos 
(assessor jurídico); Orlando Natal Junior (assessor contábil); Leandro 
Specian Gomes (representante da Comissão Paroquial de Eventos); 
José Renato Piotto (assessor para Questões de Segurança); e Everson 
de Sousa (suplente);
■ Uso de Ordem na Paróquia Jesus Bom Pastor (Jardim Itapark – 
Mauá), ao diácono permanente Aparecido Batista dos Santos;
■ Nomeação do Pe. Guillermo Daniel Micheletti como Vigário 

Padres missionários partem para a Casa do Pai

NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS

A Diocese de Santo André expressa gratidão e a certeza da 
ressurreição em Cristo, dos padres José Antônio Roldan 
Aranaz (1925-2020) e Sante Collina (1939-2021), que 

partiram para a Casa do Pai nos dias 11/12 e 14/01, respectivamente. 
O espanhol Pe. José Roldan havia completado 70 anos de ordenação 
presbiteral no ano passado, dos quais mais de 50 vividos com o povo 
de Deus no ABC. Já o italiano Pe. Sante atuou ao longo de quatro 
décadas em nossa região, fruto do Projeto Igrejas Irmãs (Santo André 
– Ímola). Recorde a trajetória de ambos: Pe. Roldan  e Pe. Sante.

Pe. Sante
Collina

Pe. José Antônio Roldan

http://bit.ly/379UQLG
http://bit.ly/2KdmbDY


EDITAL
Prot. N.R. 13.19/20

O vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André cita SIMONE APARECIDA 
DOS SANTOS, nascida em Capitão Enéias/MG, aos 21 de novembro de 1968, filha 
de Maria Inácia dos Santos, de endereço desconhecido para comparecer neste Tribuna, 
de terça a sexta feira, das 13h30 às 16h30, para tratar de assunto do seu interesse. Se 
alguém conhecer a pessoa supracitada, e souber onde reside, queira nos fornecer o 
endereço ou então avisar a pessoa que está sendo intimada.Tel (11) 4469-2077.

Pe. Dr. Jean Rafael Eugênio Barros 
Vigário Judicial e Presidente do TESA
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Paroquial da Paróquia Santíssima Virgem (Jardim do Mar – São 
Bernardo do Campo);
■ Nomeação do Pe. Júlio Miguel, CSsR, religioso-presbítero da 
Congregação do Santíssimo Redentor e “ad experimentum” em nossa 
Diocese, como Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida (Bairro Alves Dias, em São Bernardo do Campo); 
■ Nomeação do Pe. Fernando Valladares da Silva como Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima  (Bairro Ferrazópolis 
– São Bernardo do Campo);
■ Nomeação do Pe. Claudio Pereira Santos como Administrador 
Paroquial da Paróquia São João Batista (Parque João Ramalho – 
Santo André);
■ Nomeação do Pe. Odair Gonçalves Bezerra como 
Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Bom 
Parto (Vila Clarice – Santo André) 
■ Fazemos saber que, diante da solicitação apresentada pelo Pe. 
Alexandre Cruz da Silva, presbítero incardinado de nossa Diocese, 
Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, Vila Clarice, no 
município de Santo André, e da necessidade de afastamento para 
tratamento de saúde e o bem-estar do referido presbítero, concedemos 
a licença necessária pelo período de um ano, de 10 de fevereiro de 2021 
até 10 de fevereiro de 2022, para o respectivo restabelecimento (cf. 
CDC c. 283 §1; Prot. 2420/35, Lei Particular acerca do entendimento 
de tempo notável do Cân. 283 §1, de 20 de novembro de 2020);
■ Nomeação do Pe. Joaquim de Souza como Vigário Paroquial da 
Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Vila Luzita – Santo André);
■ Nomeação do Pe. Jailson José dos Santos, FC, religioso-presbítero da 
Congregação dos Filhos da Caridade e “ad experimentum”  em nossa 
Diocese, como Administrador Paroquial da Paróquia Menino Jesus 
(Jardim Marilene – Diadema);
■ Nomeação do Pe. Sidcley Alves Machado como Pároco da 
Paróquia São Felipe Apóstolo (Parque das Américas – Mauá);
■ Nomeação do Pe. Francisco de Jesus dos Santos, CSsR, religioso-
presbítero da Congregação do Santíssimo Redentor, como Vigário 
Paroquial da Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Jardim Zaíra – Mauá);
■ Nomeação do Pe. Ademir Gonçalves, CSsR, religioso-presbítero 
da Congregação do Santíssimo Redentor, como Vigário Paroquial da 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Jardim Zaíra – Mauá);
■ Nomeação do Pe. Antônio Carlos Barreiro, CSsR, religioso-
presbítero da Congregação do Santíssimo Redentor, como Pároco da 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Jardim Zaíra – Mauá);
■ Fazemos saber que, após cuidadosa análise do relatório sobre a 
Comunidade São José Operário (Vila Capuava – Mauá) apresentado 
pelo Pároco da Paróquia São Vicente de Paulo, em Mauá – SP, bem 
como ter ouvido os pareceres de representantes dos Setores Jurídico 
Imobiliário e Recursos Humanos da Mitra Diocesana de Santo André, 
além do Coordenador do CAEP da referida Paróquia, concluímos 
pela impossibilidade do funcionamento da referida Capela, dado o 
despovoamento da área; portanto, conforme os cânones 1212 e 1222 
do CDC, reduzimos a uso profano não-sórdido o Templo (Capela) 
da Comunidade São José Operário, Rua Waldemar Delbone, n. 192, 
Vila Capuava, em Mauá – SP, revogando-se qualquer disposição 
em contrário, inclusive o Prot. 1643/8, de 4 de fevereiro de 1965 
(Provisão da referida Capela), e Prot. 0647/35, de 5 de novembro de 
2010 (Licença para a Constituição de Capela).
■ Provisão do CAEP da Paróquia Santo André – Vila Assunção, em 
Santo André – SP, pelo período de três anos.
■ Provisão do CAEP da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes 
– Eldorado, em Diadema – SP, pelo período de três anos.

■ Provisão do CAEP da Paróquia São Geraldo Magella – Vila 
Guaraciaba, em Santo André – SP, pelo período de três anos.
■ Tabela de Espórtulas e Taxas, a vigorar a partir do dia 1º de 
fevereiro de 2021.
■ Tendo o Pároco da Paróquia Santo Antônio, em São Caetano do Sul, 
o Pe. Adenízio Leonardo Miranda, apresentado pessoalmente, em 
diálogo com o Bispo Diocesano, a renúncia ao ofício de Pároco, por 
escrito em 17/12/2020 e tendo sido a mesma aceita em 23/12/2020. 
Havendo necessidade de se conhecer melhor a realidade e circunstâncias 
que motivaram a renúncia do Pároco, além daquelas apresentadas por ele, 
sendo que isso se faz necessário encontrar e ouvir os fiéis. Designamos 
para realizar, em nosso nome, uma Visita Pastoral à referida Paróquia, 
o Pe. Ademir Santos de Oliveira – Vigário Geral, nos dias 8, 9 e 10 de 
janeiro de 2021, e outros dias mais que julgar necessário, a fim de produzir 
um relatório a ser entregue após o término desta visita. Sendo ainda que, 
enquanto não se nomear novo Pároco ficam responsáveis: a) pela pastoral 
paroquial o Pe. Luis Carlos Francisco, Coordenador Regional; b) pela 
administração paroquial o Pe. Alex Sandro Camilo, Ecônomo Diocesano.
■ Declaração de Irreperibilidade: Tendo enviado correspondências 
de múltiplos teores ao Padre Odelardo Lourenço Pinto Junior, 
endereçadas ao local que este indicou que estaria em sua ausência 
do território diocesano (casa da senhora sua mãe), sem que 
nenhuma destas tivesse o recibo de recebimento por ele assinado 
ou qualquer resposta, o Bispo diocesano de Santo André, através de 
Declaração protocolada na chancelaria diocesana declara o referido 
presbítero em condição de “Irreperibilidade”. A decorrer da data 
deste ato administrativo (31/1/2021), doravante as comunicações 
dirigidas à sua pessoa serão deixadas na Chancelaria Diocesana 
e/ou publicadas em editais nos meios Oficiais de Comunicação 
Diocesana. Clique aqui para acessar o documento na íntegra.
■ Decreto de Suspensão de Ordem: Segundo o que determina o 
cân. 1333 § 1, o Pe. Odelardo Loureço Pinto Junior fica privado 
do “Uso de Ordens” enquanto não mandarmos o contrário e, não 
tem jurisdição para presidir ou administrar qualquer sacramento 
ou sacramental. É-lhe vedado, pois, o exercício do ministério 
presbiteral e quaisquer outros encargos eclesiásticos exceto o que 
está regulamentado, previsto nos cânones 976 e 986 § 2. A presente 
proibição inclui os meios midiáticos (cf. cân. 976 e 1335). Que 
a Santíssima Virgem Maria, Mãe dos sacerdotes, possa ajudar o 
Clérigo a receber, a presente correção penal, ao teor do cân. 1341, 
como recurso para restabelecer a justiça, corrigir-se e oportunidade 
para reorientar sua vocação. Este decreto, lavrado em (4) vias, entra 
em vigor imediato. Leia aqui o documento na íntegra.

AGENDA DIOCESANA
■ Acompanhe as redes sociais e o site 

https://www.diocesesa.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Declara%C3%A7%C3%A3o-de-Irreperibilidade.pdf
https://www.diocesesa.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Decreto-de-Suspens%C3%A3o-de-Ordem.pdf
https://www.diocesesa.org.br/2014/10/calendario-diocesano/

