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A voz do Pastor

A 58ª Assembleia 
Geral da Conferência 
Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB) foi adiada 
em 2020 e, neste ano, ocorrerá 
de forma virtual, de 12 a 16 de 
abril. No contexto de pandemia, 
a Presidência da CNBB buscou 
alternativas para a realização do 
encontro anual do episcopado 
brasileiro e encontrou como 
melhor opção a forma on-
line, por videoconferência, 
assim como outros encontros já 
realizados desde 2020.

O tema central da Assembleia 
diz respeito ao Pilar da Palavra 
proposto pelas Diretrizes 
Gerais da Ação Evangelizadora 
da Igreja no Brasil (DGAE 
2019-2023). Mesmo sem a 
possibilidade de votação de um 
documento, será debatido o tema 
“Casas da Palavra – Animação 
bíblica da vida e da pastoral 
nas comunidades eclesiais 
missionárias”.

A 58ª Assembleia Geral da 
CNBB também vai tratar da 
análise de conjuntura; do Ano 
Vocacional previsto para 2023; 
dos anos temáticos de São José 
e Família Amoris Laetitia, 
convocados pelo Papa Francisco; 
do Colégio Pio Brasileiro, 
das Comissões, organismos 
e Regionais; da criação do 
Regional Leste 3, das Edições 
CNBB, do Fundo Nacional 
de Solidariedade (FNS); e da 
pandemia do novo coronavírus.

Os bispos ainda aprovarão 
mensagens ao Papa Francisco, à 
Congregação para o Clero e ao 
povo brasileiro. Há um momento 
de espiritualidade dos bispos, 
na quinta (15/04), cujo retiro 
será conduzido pelo arcebispo 
de Boston, nos Estados Unidos, 
cardeal Seán Patrick O’Malley.

58ª Assembleia Geral da 
CNBB será realizada de 
forma virtual em abril

Peregrino da paz no Iraque: 
a viagem histórica de Francisco ao país

Neste mês celebramos o “Mistério Pascal”, 
centro de nossa fé. Nada melhor que 
refletirmos sobre Jesus Cristo Nosso 

Senhor. Quem é Jesus Cristo para você? Para 
muitos pairam dúvidas sobre Jesus, como no seu 
tempo: “Que sabedoria é esta que lhe foi dada? 
Não é este o carpinteiro, o filho de Maria...?” (Mc 
6,3). Certa vez Jesus perguntou aos apóstolos: “...
quem dizem os homens ser o Filho do Homem?” 
(Mt 16,13), as respostas foram múltiplas. Somente 
Pedro, deu a resposta correta: “Tu és o Cristo, o 
Filho do Deus vivo que veio a este mundo para nos 
salvar”(cf. Mt 16,16).

A pergunta que Jesus faz aos apóstolos, continua 
sendo muito atual hoje, tanto entre os que professam 
a fé nele, como os que não são cristãos. Isto porque 
Jesus não pertence só ao cristianismo, mas é um 
“patrimônio comum” da Humanidade. A ele pode 
ter acesso todas as pessoas. Para nos aproximarmos 
de Jesus é necessário, como São Pedro, reconhecer 
que Jesus é o Filho de Deus que se fez homem e, 
portanto, é humano-divino. É preciso considerar 
a humanidade e a divindade de Jesus para nos 
abeirarmos ao mistério de sua pessoa. E também 
considerar que Ele nos remete a duas realidades 
para as quais ele viveu: o Pai e o Reino. Ele nos 
direciona para a união com o Pai e entre nós em seu 
Reino que, iniciando aqui, não terá fim.

Somente no mistério da Encarnação do Verbo se 
esclarece o mistério do ser humano e se descobre 
sua vocação sublime, diz o Vaticano II (cf. GS 22). 
Que todos possamos passar este mês refletindo 
sobre o mistério de Cristo. Ele é o Caminho, a 

Verdade e a Vida. Não podemos nos distanciar 
dele e nem perdê-lo de vista. Com Cristo tudo 
ganhamos, sem Ele tudo perdemos. Que nos ajude 
nesta tarefa, as palavras de São João Paulo II:

“O bem tem a sua origem na Sabedoria e no 
Amor. Em Jesus Cristo, o mundo visível, criado 
por Deus para o homem – aquele mundo que, 
entrando nele o pecado foi submetido à caducidade 
– readquire novamente o vínculo originário com a 
mesma fonte divina da Sabedoria e do Amor. Com 
efeito, Deus amou tanto o mundo que lhe deu o 
seu Filho unigênito. Assim como no homem-Adão 
este vínculo foi quebrado, assim no homem-Jesus 
Cristo foi de novo reatado” (RH 8).

Façamos de nossos corações, nossas famílias, 
comunidades e paróquias, de toda nossa Diocese 
a “Casa da Palavra”, da Palavra que se fez carne 
e habitou entre nós: Jesus! Feliz Páscoa a Todos!

Por Cristo, com Cristo e em Cristo!

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

De 5 a 8 de março, a 33ª Viagem Apostólica 
do pontificado foi uma viagem histórica e 
verdadeiramente missionária. Na missão de 

estar próximo de quem tanto tem sofrido e ansiava pela 
presença do Papa há tanto tempo, Francisco insistiu e, 
não obstante as dificuldades da pandemia e o perigo do 

terrorismo, foi o primeiro pontífice a 
visitar o Iraque. O Papa esteve na terra 
natal de Abraão onde o cristianismo 
está presente desde o século I.

Era preciso fazer pontes de diálogo 
in te r- re l ig ioso 
e enxugar as 
lágrimas de tantos 

cristãos que têm 
vivido o martírio 

da guerra e do terror. 

Francisco, peregrino da paz, foi ao encontro de um povo 
sofrido que desde a Guerra do Golfo, em 2003, perdeu 
mais de um milhão de cristãos. “Sois todos irmãos”, foi 
o lema da Visita.
O primeiro discurso do Papa Francisco no Iraque foi às 
autoridades, à sociedade civil e ao Corpo Diplomático, 
em que recordou o flagelo da guerra, a responsabilidade 
dos políticos e pediu o fim da violência:
“Venho como penitente que pede perdão ao Céu e aos 
irmãos por tanta destruição e crueldade. Venho como 
peregrino de paz, em nome de Cristo, Príncipe da 
Paz. Quanto rezamos ao longo destes anos pela paz 
no Iraque! S. João Paulo II não poupou iniciativas, e 
sobretudo ofereceu súplicas e sofrimentos por isso. E 
Deus escuta sempre! Cabe a nós ouvi-Lo. Calem-se as 
armas! Limite-se a sua difusão, aqui e em toda a parte!”. 
Clique aqui e leia mais.

https://www.diocesesa.org.br/2021/03/papa-francisco-peregrino-da-paz-no-iraque/
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Na abertura do Ano “Família Amoris Laetitia” realizada na 
Solenidade de São José, no dia 19 de março de 2021, o Papa 
Francisco destacou em sua mensagem, que a franqueza do 

anúncio evangélico e a ternura do acompanhamento são os 
dois aspectos coração de toda pastoral familiar. A data de 

lançamento dessa iniciativa coincide com o aniversário de 
5 anos da Exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, 
sobre a beleza e alegria do amor familiar e nos chama a uma 
reflexão sobre o tema até o dia 26 de junho de 2022, quando 
o Ano Família Amoris Laetitia será encerrado durante o  10º 

Encontro Mundial das Famílias, que acontecerá em Roma e 
será presidido pelo Santo Padre.

Não basta reiterar o valor e a importância da doutrina, se não nos 
tornarmos guardiões da beleza da família e cuidar compassivamente 

de sua fragilidade e de suas feridas.

ORAÇÃO À SAGRADA FAMÍLIA
Papa Francisco

Jesus, Maria e José, em Vós contemplamos o esplendor do verdadeiro 
amor, confiantes, a Vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, 
tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de 
oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. 
Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios 

de violência, de fechamento e divisão; e quem tiver sido ferido ou 
escandalizado seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família 

de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado 
e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e 

José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém.

“A principal intenção do Documento é comunicar, em um tempo e cultura 
profundamente mudados, que hoje é necessário um novo olhar sobre a família 
por parte da Igreja”, cita o Papa Francisco.

Em paralelo, também  estamos vivenciando o Ano de São José, onde o Papa 
Francisco foi motivado pela comemoração dos 150 anos em que o santo foi 
declarado padroeiro da Igreja Católica. O anúncio aconteceu a partir da publicação 
da Carta Apostólica Patris Corde, do Papa Francisco. O ano de São José teve seu 
início no dia 8 de dezembro de 2020 (Solenidade da Imaculada Conceição) e seu 
encerramento será em 8 de dezembro de 2021. 

Inspirada pelos Anos de São José e da Família, a Diocese de Santo André promoverá uma série de ações organizadas 
pelo Setor Família (Pastoral Familiar, Equipes de Nossa Senhora, Comissão em Defesa da Vida, Comunidade Famílias 
Novas, Encontro de Casais com Cristo, Movimento Familiar Cristão e Movimento das Famílias – RCC) com o apoio 
do Centro de Pastoral e do Departamento de Comunicação, todo dia 19 de cada mês até junho de 2022, moviando 
as  famílias a rezarem a oração diária à Sagrada Família (também estará no ABC Litúrgico), que está no documento 
Amoris Laetitia, por meio da gravação de vídeos com famílias; terço em louvor à São José; testemunhos de famílias; 
formação online sobre o documento, por meio das orientações do Vaticano e da CNBB; divulgação dos congressos, 
simpósios nos níveis internacional, nacional e diocesano. Todas as atividades serão amplamente divulgadas pelos 
canais de comunicação da Diocese de Santo André. Saiba mais informações no site do Ano “Família Amoris Laetitia”.

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/pt/amoris-laetitia.html
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 Um itinerário de fé para despertar novas vocações!
4

Pe.  Walace Augusto 
Tomazini 

Administrador paroquial da São 
Geraldo Magella - Santo André Leste

Pe. Marcos Vinícius
Wanderlei da Silva

Pároco São Camilo de Léllis 
Santo André Utinga

Pe. Flávio Gomes
 de Alcântara

Pároco Santo Antônio
São Caetano

O Ano Vocacional foi 
inaugurado por Dom Pedro 

Carlos Cipollini, na Catedral 
do Carmo

Paroquianos conheceram 
a história e instalações das 

três casas de formação 
diocesana.

Com a pandemia, as 
atividades presenciais foram 

interrompidas e outras 
prosseguiram no formato 

virtual

No Domingo do Bom 
Pastor, aconteceu a Hora 

Santa realizada online com 
Dom Pedro e os jovens do 

Propedêutico

O ícone do Bom Pastor 
se tornou um símbolo da 
caminhada vocacional, ao 
motivar o surgimento de 

vocações nas paróquias das 
dez regiões pastorais

O mês dedicado às vocações 
também contou com uma 

programação especial, como 
a Hora Santa Diocesana 
e visitas virtuais pelos 

seminários

A série "Vocações em Tempos 
de Pandemia" reuniu diversos 

depoimentos de padres, 
seminaristas, diáconos e 

religiosas

A capacitação de agentes 
para o Serviço de Animação 

Vocacional nas paróquias 
contribuiu para ações na 

formação e discernimento de 
novos vocacionados

DEZEMBRO.2019

FEVEREIRO.2020

MARÇO.2020

MAIO.2020

AGOSTO.2020

MARÇO.2021

NOVEMBRO.2020

ACOLHE TEU CHAMADO!

Mesmo diante da pandemia da Covid-19, o Ano Vocacional Diocesano trouxe muitas 
reflexões e contribuiu para plantar sementes que produzirão frutos no futuro! 

Vamos relembrar esse caminho de oração, ação e perseverança?

Povo de Deus acolhe padres em suas novas missões
No mês de março, três sacerdotes conheceram e já iniciaram os trabalhos nas comunidades paroquiais. Clique e conheça-os!

No dia 20 de Março, Dom Pedro Carlos Cipollini, nosso bispo diocesano suspendeu o encerramento do Ano Vocacional, que seria 
realizado em 1/04, na Missa Crismal. Em breve comunicaremos uma nova data de encerramento.

Que as vocações para a Igreja de Cristo estejam sempre em nossas orações!

O conteúdo vocacional com os 
seminaristas, religiosas, leigos e 
casais está disponível no site, nas 

mídias sociais da diocese e no 
Instagram do SAV @vocacionalsa

As regiões pastorais se 
organizaram para a realização 
da Hora Santa Regional pela 
conclusão da peregrinação do 

ícone do BomPastor

https://www.diocesesa.org.br/2021/03/do-projeto-igrejas-irmas-padre-walace-assume-paroquia-sao-geraldo-magella-em-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2021/03/padre-marcos-vinicius-e-o-novo-paroco-da-paroquia-sao-camilo-de-lellis-em-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2021/03/em-sao-caetano-paroquia-santo-antonio-acolhe-padre-flavio-gomes/
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CELEBRAÇÃO
DO ENCONTRO

CEIA DO SENHOR

PAIXÃO DO SENHOR

VIGÍLIA PASCAL

Num mundo marcado por guerras e 
desigualdades, Dom Pedro reiterou na Sexta-feira 
Santa (02/04), que Cristo passou por todo sofrimento 
para libertar a humanidade do pecado, na defesa de um projeto que 
valorize a paz em comunhão com o amor e suprima a violência.

Celebrando o Sábado Santo (03/04), o bispo disse que a 
ressurreição de Jesus é a causa da nossa esperança por um mundo 
sem injustiças e com mais empatia pelo próximo, na busca da 
retomada da dignidade dos pobres, livres da opressão e da miséria. 

Começando o Tríduo Pascal, o bispo recordou na Quinta-feira Santa (1º/04), 
a instituição da Eucaristia, o mandamento do amor, e o sacerdócio."Porque a 
eucaristia nos potencializa para viver a nossa fé aqui neste mundo. Quem 
come deste pão viverá eternamente”.

Na pandemia, a missão de anunciar o 
Ressuscitado traz esperança ao mundo

“Deus constrói o Seu Reino com 
pessoas que creem na ressurreição [...]. 
O sofrimento é provisório. O definitivo 
é a vida”. Numa homilia cheia de 
esperança (leia aqui), o bispo diocesano, 
Dom Pedro Carlos Cipollini presidiu a 
Missa do Domingo de Páscoa (04/04), 

na Catedral do Carmo, em Santo André. 
 Pelo segundo ano consecutivo, a 

Semana Santa aconteceu de forma online. 
No entanto, a fé no Cristo Ressuscitado 
permanece a mesma e ainda mais forte 
para superar a pandemia da Covid-19. 
Acompanhe um resumo das celebrações:

DOMINGO DE RAMOS
Iniciando a Semana Santa com a Missa do 

Domingo de Ramos (28/03), Dom Pedro citou 
os gestos de amor e de humildade praticados 

por Jesus como a referência para cultivar a esperança e exercer 
a caridade em prol do próximo nestes tempos de Covid-19. 

Clique aqui
e leia mais

Clique aqui
e leia mais

Clique aqui
e leia mais

Clique aqui
e leia mais

Meditando as Sete Dores de Maria e o sofrimento de Jesus, a 
Celebração do Encontro ocorreu na Quarta-feira Santa (31/03), 
presidida pelos padres Jackson e Rogério em intenção especial pelos 
profissionais de saúde e todas as vítimas acometidas pela pandemia. 

Clique aqui
e leia mais

https://www.diocesesa.org.br/2021/04/dom-pedro-na-pascoa-na-pandemia-a-missao-de-anunciar-o-ressuscitado-traz-esperanca-ao-mundo/
https://www.diocesesa.org.br/2021/03/dom-pedro-celebra-domingo-de-ramos-imitemos-o-cristo-humilde-que-vence-o-mal-fazendo-o-bem-por-amor/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/as-sete-dores-de-maria-e-o-sofrimento-de-jesus-caminhos-para-a-conversao-e-a-salvacao-da-humanidade/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/santa-missa-da-ceia-do-senhor-os-dons-valiosos-da-eucaristia-do-amor-e-do-sacerdocio/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/dom-pedro-na-sexta-feira-da-paixao-do-senhor-um-mundo-com-mais-amor-e-sem-violencia/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/vigilia-pascal-cristo-ressuscitado-e-a-causa-de-nossa-esperanca-por-uma-sociedade-justa-e-livre-da-miseria/
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Após o tríduo diocesano em 
louvor a São José, a solenidade do 
patrono da Igreja foi celebrada no 
dia 19 de março, por Dom Pedro, 
que também inaugurou o Ano 
Família Amoris Laetitia.

No dia 12 março de 2021, a 
entidade mantida pelas irmãs 
ursulinas e que realiza trabalho 
socioeducativo com crianças e 
adolescentes completou uma 
década e meia em Santo André. 

“A reunião tratou dos assuntos 
referentes a cada departamento, 
de como os trabalhos estão sendo 
realizados e as prioridades para 
esse ano”, destaca o vigário para a 
Pastoral, Pe. Joel Nery. 

Padres gestores da Cúria 
se reúnem pela primeira 

vez em 2021

São José nos inspira 
a superarmos as 

dificuldades

Instituto Amigos da Beata 
Catarina e Judite Cittadini 

celebra 15 anos

A iniciativa atende ao itinerário 4 do 8º Plano Diocesano de Pastoral e visa 
propagar a reflexão diária da Palavra de Deus.

“O podcast é uma ferramenta moderna, versátil, que dá mobilidade ao 
ouvinte para ouvir no computador ou no celular, e com isso nós esperamos que 
o Programa Verbum, a Palavra de Deus possa alcançar mais corações”, reflete 
o Coord. do Departamento de Comunicação, Pe. Tiago Silva. Clique e acesse:

Pela solidariedade às famílias enlutadas e 
num formato diferente em razão das normas de 
distanciamento social, a edição 2021 aconteceu 
no dia 12 de março, na Catedral do Carmo. Clique 
aqui e leia mais.

Orações pelo fim da pandemia 
marcam “24 Horas Para o Senhor” 

Clique aqui
e leia mais

Clique aqui
e leia mais

Clique aqui
e leia mais

https://www.diocesesa.org.br/2021/03/comunhao-diocesana-pelo-fim-da-pandemia-marca-edicao-das-24-horas-para-o-senhor-em-2021/
https://www.diocesesa.org.br/2021/03/comunhao-diocesana-pelo-fim-da-pandemia-marca-edicao-das-24-horas-para-o-senhor-em-2021/
https://open.spotify.com/show/4eX6UCqznOqtd9cOIVE1HB
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8zOGY3ZjBhYy9wb2RjYXN0L3Jzcw==
https://www.deezer.com/br/show/2401572
https://podcasts.apple.com/us/podcast/verbum-a-palavra-de-deus/id1534215916?uo=4
https://www.diocesesa.org.br/2021/03/instituto-amigos-da-beata-catarina-e-judite-cittadini-celebra-15-anos-em-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2021/03/padres-curiais-se-reunem-pela-primeira-vez-em-2021/
https://www.diocesesa.org.br/2021/03/dom-pedro-sao-jose-nos-inspira-a-superarmos-as-dificuldades-para-sermos-vencedores/
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Vicariato para a Caridade Social apresenta prioridades para 2021
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Articular a distribuição de cestas 
básicas, refeições, itens especiais e 
atendimento às famílias carentes e 
irmãos de rua; 

Mobilizar o trabalho de caridade nas 
regiões pastorais: mutirão ou drive-thru 
de arrecadação nas paróquias;

Realizar visitas nas comunidades para 
conhecer realidades nas regiões mais 
vulneráveis. Clique aqui e leia mais; 

Dialogar e levantar  dados com as 
prefeituras das diversas formas de trabalho 
assistencial, das áreas de ocupação e das 
condições socioeconômicas;

Organizar quatro momentos 
preparatórios de formação (bimestrais) 
para a realização da 1ª Assembleia 
Diocesana do Vicariato Episcopal para a 
Caridade Social, no dia 6 de novembro;

A vacina contra a Covid-19 já é uma realidade! 

Conheça o Plano de Trabalho com as iniciativas para esse ano:

Criar sistema pastoral caritativo 
unificado (em parceria com a Pastoral da 
Criança), um aplicativo diocesano para 
uso dos agentes de pastoral e pessoas 
assistidas de forma interativa; 

Três anos da 
Constituição Sinodal

Conselho Diocesano de Pastoral 

O documento é uma realidade 
fundamental que nos leva a 
ser uma Igreja em saída e 

protagonista na sociedade, por meio 
das prioridades do 8º Plano Diocesano 
de Pastoral: acolhida e missão. Clique 
aqui e leia. Clique aqui e leia.

Realizada no sábado (20/03), a 1ª reunião 
de 2021 destacou as 
adaptações da diocese 

em relação às atividades durante 
a pandemia e projetou ações nos 
Anos de São José e Amoris Laetitia. 
Clique aqui e saiba mais. 

Para cuidar de si e do próximo, muitos de nossos diocesanos, 
padres e nosso bispo emérito já se vacinaram contra o vírus. 
"Fiquei muito contente e feliz. Agradecendo a Deus por eu ter 

tomado a vacina e já estamos a meio caminho andado. Agora, no 
aguardo da segunda dose em abril”, afirma Rosa Marsola Machado, 
de 72 anos,  da pastoral de rua do Santuário N.S. Aparecida. 
"Vacinar-se é necessário", apoia Dom Pedro Carlos Cipollini. 
Fique atento e quando chegar a sua vez, vacine-se!

O Dia Mundial de Conscientização 
do Autismo foi celebrado em 2 de 
abril. A ONU criou a data no dia 

18 de dezembro de 2007 com o 
objetivo de chamar a atenção 
para o ETA (Transtorno do 
Espectro Autista). E o Setor 
Inclusão da Diocese de Santo 
André promoverá uma série 
de atividades neste mês. 
Acompanhe as ações nas 
midias diocesanas.

Setor Inclusão realiza atividades 
online de conscientização

sobre o autismo 

Clique aqui
e leia mais

https://www.diocesesa.org.br/2021/03/pe-ryan-inicia-visitas-para-conhecer-realidades-paroquiais-nas-regioes-mais-vulneraveis/
https://www.diocesesa.org.br/2021/03/vicariato-para-a-caridade-social-apresenta-plano-de-trabalho-com-prioridades-e-iniciativas-para-2021/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/diocese-de-santo-andre-celebra-tres-anos-da-constituicao-sinodal/
https://www.diocesesa.org.br/2021/03/conselho-diocesano-de-pastoral-projeta-iniciativas-para-o-ano-da-familia-e-ano-de-sao-jose/
https://www.diocesesa.org.br/2021/03/fe-e-esperanca-paroquia-como-ponto-de-vacinacao-e-oracao-pelos-imunizados/


8 NOTÍCIAS DA DIOCESEAbril de 2021 - 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 no mês de março/2021:
■ Nomeação do Pe. Edmar Antônio de Jesus como Vigário 
Paroquial da Paróquia Imaculada Conceição – Centro, em Diadema;
■ Fazemos saber que, o Pe. Júlio Rodrigues Neves Junior, ordenado 
presbítero em 8/12/2012, e há seis anos Pároco da Paróquia Maria 
Mãe dos Pobres, Jd. Canhema, município de Diadema, sentindo-se 
esgotado, por diversas e graves comorbidades, as quais, ao longo 
do tempo minaram sua saúde “levando a crises de estafa” (sic); por 
“livre escolha e com sinceridade de coração e consciência” (sic) 
entregou ao bispo diocesano o ofício de pároco e o pedido para 
retirar-se por um ano de qualquer função, a fim de dedicar-se “aos 
cuidados médicos e a regeneração da saúde” (sic); permanecendo na 
Diocese residindo em local próprio. Assim sendo, para tratamento 
de saúde e o bem do clérigo, por este documento deferimos o pedido 
de licença como pede, por um ano (10 de abril de 2021 a 10 de abril 
de 2022), e de comum acordo, com uso de ordem neste período, 
para auxiliar na Paróquia Santa Luzia e São Carlos Borromeu, 
Bairro Príncipe de Gales, em Santo André (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. Alex Sérgio da Silva como Administrador 
Paroquial da Paróquia Maria Mãe dos Pobres – Jardim Canhema, 
em Diadema;
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da 
Paróquia Nossa Senhora das Graças – Bairro Nova Gerty, em São 
Caetano do Sul – SP, pelo período de três anos;
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da 
Paróquia Cristo Rei – Parque Real, em Diadema – SP, pelo período 
de três anos.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da 
Paróquia Cristo Operário – Vila Linda, em Santo André – SP, pelo 
período de três anos;
■ Para prover a administração do “Caixa Comum dos Presbíteros 
Diocesanos da Diocese de Santo André”, este sem personalidade 
jurídica própria, já que integra a personalidade jurídica da Mitra 
Diocesana de Santo André, existindo hierarquia e subordinação a 
esta à qual presta contas (cf. art. 6º e 8º, Estatuto do Caixa Comum dos 
Presbíteros Diocesanos), nomeamos a Comissão Administrativa 
e Conselho Fiscal, pelo período de até 4 de outubro de 2022 (o 
mesmo da Comissão Diocesana de Pastoral Presbiteral, conforme 
seu Estatuto, art. 9º), os Presbíteros Diocesanos, incardinados 
em nossa Diocese, com suas respectivas atribuições: Pe. Romeu 
Leite Izidório (Presidente); Pe. Dayvid da Silva (Tesoureiro); Pe. 
José Herculano Vicente (Secretário), Pe. Adriano Pereira da Silva 
(membro do Conselho fiscal), Pe. Cláudio Tafarelo (membro do 
Conselho fiscal);
■ Constituímos e nomeamos a Comissão Diocesana de Pastoral 
Presbiteral (cf. Art. 9º do Estatuto da Comissão Diocesana de 
Pastoral Presbiteral) composta pelos seguintes membros: Pe. Romeu 
Leite Izidório (Coordenador); Pe. José Pedro Teixeira de Jesus 
(membro); Pe. José Aparecido Cassiano (membro), presbíteros 

incardinados de nossa Diocese, pelo período de até 4 de outubro de 
2022;
■ Nomeação do Pe. Walace Augusto Tomazini, presbítero 
incardinado na Diocese de São Carlos e missionário conveniado no 
projeto Igrejas Irmãs, como Administrador Paroquial da Paróquia 
São Geraldo Magella – Vila Guaraciaba, em Santo André;
■ Nomeação do Pe. Marcos Vinicius Wanderlei da Silva como 
Pároco da Paróquia São Camilo de Léllis – Vila Camilópolis, em 
Santo André – SP;
■ Nomeação do Pe. Flávio Gomes de Alcântara como Pároco da 
Paróquia Santo Antônio – Jardim Santo Antônio, em São Caetano 
do Sul – SP;
■ Fazemos saber que: Tendo sido transferido o Pe. Edmar Antonio 
de Jesus, que serviu como Pároco na Paróquia Santa Luzia e São 
Carlos Borromeu em Santo André por sete anos; Tendo sido indicado 
pelo Ordinário para assumir a Paróquia, o Pe. Júlio Rodrigues 
Neves Junior, declarando-se, porém, o mesmo, impossibilitado de 
tal, devido a tratamento de saúde em curso, pelo que o dispensamos 
de assumir o ofício. Ficou, porém, o referido padre como colaborador 
na Paróquia em questão (cf. Prot. 2486/35 de 10/3/2021), tarefa 
da qual também agora o dispensamos, para o melhor êxito de seu 
tratamento, em função do qual pediu licença por um ano; Visando o 
bem dos fiéis desta Paróquia, em conformidade com o CDC cân 543 
§1, enquanto não se provisionar o novo Pároco e nem ordenarmos 
o contrário, nomeamos “pro tempore”, os seguintes clérigos: como 
Administrador Paroquial e Coordenador da Paróquia Santa 
Luzia e São Carlos Borromeu, em Santo André, o Pe. Ademir 
Santos de Oliveira, Vigário Geral da Diocese de Santo André, 
coadjuvando-o como responsável pela parte econômico-
administrativa o Pe. Alex Sandro Camilo, Ecônomo Diocesano 
e Procurador da Mitra Diocesana de Santo André (cf. CDC 
cân. 1278), e ainda, indicamos para ajudar o Administrador 
da referida Paróquia, o Pe. Fabiano Felício da Silva, sacerdote 
incardinado na Diocese (Eparquia) Nossa Senhora do Líbano 
dos Maronitas em São Paulo, com uso de ordem em nossa 
Diocese na qual reside; indicamos ainda como colaborador 
nesta mesma Paróquia, dentro de suas possibilidades, o Sr. 
Diácono emérito Francesco Franco Chippari.
■ Uso de Ordem ao Pe. Fabiano Felício da Silva, presbítero 
incardinado na Eparquia de Nossa Senhora do Líbano dos 
Maronitas do Brasil, para que possa celebrar no Rito Romano, 
administrar solenemente Santo Batismo, inclusive Matrimônio 
“servatis servandis”, pregar a Palavra de Deus, enquanto não 
ordenarmos o contrário, conforme o Direito, em comunhão com o 
Bispo Diocesano e as orientações pastorais diocesanas.
■ Comunicado sobre o adiamento da Missa Crismal:  Clique aqui 
para ler o documento

NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS

AGENDA DIOCESANA
■ Acompanhe as redes sociais e o site 

Nascido na Itália, Pe. Francesco Tolve faleceu aos 75 anos no dia 3 de março, em 
decorrência de complicações da Covid-19. Era sacerdote da Ordem dos Clérigos 
Regulares de Somasca e ao longo de 43 anos de vida presbiteral cumpriu duas 
passagens pela Diocese de Santo André. Leia mais.

Pe. Francesco Tolve: legado de simplicidade, 
talento musical e disponibilidade apostólica

https://www.diocesesa.org.br/2021/03/comunicado-de-20-03-2021-missa-crismal/
https://www.diocesesa.org.br/2021/03/comunicado-de-20-03-2021-missa-crismal/
https://www.diocesesa.org.br/2014/10/calendario-diocesano/
https://www.diocesesa.org.br/2021/03/pe-francesco-tolve-legado-de-simplicidade-talento-musical-e-disponibilidade-apostolica/

