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A voz do Pastor

A preservação e a conservação dos bens culturais da Igreja 
no Brasil vai ganhar um capítulo inédito com a assinatura 
do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
O acordo prevê a preservação através da promoção do 
conhecimento, salvaguarda do patrimônio material e imaterial 
e da recuperação dos bens culturais de propriedade da Igreja no 
Brasil – detentora de todo esse patrimônio de matriz religiosa 
católica, danificados pelo tempo ou por ação humana.
A assinatura do ACT está prevista para ocorrer ainda neste primeiro 
semestre conforme o cronograma das entidades. Uma identidade 
visual e todo material de divulgação está sendo preparado para 
marcar o lançamento desse acordo histórico entre a CNBB e o 
IPHAN. Clique aqui e leia mais

Preservação dos 
bens culturais da 
Igreja no Brasil 
ganhará acordo

Santuários de todo o mundo se unem em 
oração com o Papa pelo fim da pandemia

Diante de tanto sofrimento 
que passamos devido à 
pandemia, lembrei-me de 

Nossa Senhora, que neste mês de 
maio veneramos de modo especial. 
Ela é solidária conosco e vem em 
nosso socorro. É o que conta esta bela 
história acontecida no território de 
minha última Paróquia em Campinas 
na casa mãe das Irmãs de Jesus 
Crucificado:

A Irmã Amália de Jesus Flagelado, 
pertenceu ao primeiro grupo de 
jovens freiras, cofundadoras deste 
Instituto, fundado em Campinas pelo 
Bispo Dom Francisco Barreto no 
dia 8/12/1927, receberam o hábito 
religioso e fizeram os seus votos 
perpétuos a 8/12/1931. 

Por este tempo um homem 
apareceu no convento. Ele estava em 
grande aflição: sua esposa doente e 
desenganada pelos médicos. Ele não 
sabia o que fazer, recorreu à Irmã 
Amália pedindo orações e indagando: 
"O que vai ser dos meus filhos?".

O coração de Irmã Amália sofreu 
com a aflição desse pai e desejou 
ajudá-lo. Por isso, rezava em seu 
coração e pensava sobre o que 
poderia oferecer a Deus ou fazer. 

Foi quando sentiu um impulso 
interior que a chamava para ir ter 
com Jesus presente no Sacrário. Ela 
foi para a capela, se pôs de joelhos 

diante do altar e, de braços abertos, 
disse a Jesus Sacramentado: "Se já 
não há salvação para a mulher de ‘T.’, 
eu mesma estou disposta a oferecer a 
minha vida pela mãe desta família. 
Que quereis que eu faça?". 

Nesse momento, Jesus apareceu 
e lhe respondeu: "Se deseja obter 
esta graça, peça-a a Mim pelos 
merecimentos das Lágrimas de 
Minha Mãe." 

Perguntou a Irmã Amália: "Como 
devo rezar?"

Foi então que Jesus ensinou as 
seguintes invocações: "Meu Jesus, 
ouvi os nossos rogos, pelas Lágrimas 
de Vossa Mãe Santíssima."

"Vede, ó Jesus, que são as lágrimas 
d'Aquela que mais Vos amou na 
Terra, e que mais Vos ama no Céu." 

Nosso Senhor acrescentou uma 
promessa: "Minha filha: o que os 
homens Me pedem pelas lágrimas 
de Minha Mãe, Eu amorosamente 
concedo”. E acrescentou: “Ela 
mesmo virá entregar a coroa de suas 
lágrimas”.  

 No dia 8/3/1930, a Irmã Amália 
estava  rezando na capela, de joelhos, 
nos degraus do altar, quando, lhe 
apareceu Nossa Senhora, que se 
apresentou com uma túnica violeta, 
um manto azul e um véu branco que 
cobria Seu peito e ombros. Com um 
sorriso se aproximou, segurando 

em Suas mãos um rosário a que Ela 
mesma chamou de "Coroa". As suas 
contas brilhavam e eram brancas.

Entregando-lhe esse rosário, a 
Santíssima Virgem Maria disse:

"Este é o rosário de Minhas 
lágrimas que foi prometido pelo 
Meu Filho ao nosso querido Instituto 
como uma parte de seu legado. Ele 
também já lhe deu as orações. Meu 
Filho quer Me honrar especialmente 
com essas invocações e, além disso, 
Ele concederá todos os favores que 
forem pedidos pelos merecimentos 
de Minhas lágrimas. Este rosário 
alcançará a conversão de muitos 
pecadores, especialmente, dos 
possuídos pelo demônio. Uma 
especial graça está reservada para 
o Instituto de Jesus Crucificado, 
principalmente a conversão de vários 
membros de uma parte dissidente 
da Igreja. Por meio deste rosário o 
demônio será derrotado e o poder 
do inferno destruído. Arme-se para a 
grande batalha". 

Tudo isto está relatado em: 
www.nossasenhoradaslagrimas.com

O Bispo de Campinas 
reconheceu as aparições, 
mas as irmãs do Instituto 
após a morte dele, resolveram 
esquecer este acontecimento e 
silenciar Irmã Amália, que tinha os 
estigmas, enviando-a para longe de 

Campinas, a fim de que não fosse 
reconhecida, e o acontecimento 
também. Lá ela morreu. Mas agora, 
no tempo de Deus, quando já 
terminaram de morrer as irmãs que 
desejavam o esquecimento dos fatos, 
eles retornam, difundidos por uma 
associação internacional.  

Ressurge a memória de Irmã 
Amália e submerge a memória 
das que a reduziram ao exílio e ao 
silêncio. Assim são as coisas de Deus 
que escolhe os fracos para confundir 
os fortes do momento. Isto prova a 
veracidade do fato e a semelhança de 
irmã Amália com Jesus, também foi 
rejeitado pelos seus (cf. Jo 1,11). 

Fica para nós o conforto 
da presença materna de Maria 
partilhando nossas dores com suas 
lágrimas, pelas quais Jesus quer 
aliviar nossos sofrimentos.

As Lágrimas de Maria

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

O Papa Francisco participará pessoalmente dos momentos de oração do 
Terço, no primeiro e no último dia do mês de maio. A iniciativa desejada 
pelo Papa será às 18h (horário de Roma), todos os dias do mês de maio.

Serão 30 santuários representativos de todo o mundo que conduzirão a recitação 
do Terço todos os dias durante o mês de maio em uma maratona de oração com 
o tema: “De toda a Igreja subia incessantemente a oração a Deus”, para invocar 

o fim da pandemia. A iniciativa, nascida do desejo sincero do Papa 
Francisco e promovida pelo Pontifício Conselho para a Nova 
Evangelização, tem como objetivo envolver de modo especial 
todos os outros santuários do mundo, para promoverem a oração 
do Terço junto dos fiéis, das famílias e das comunidades.

A oração foi aberta pelo Papa Francisco em 1º 
de maio e será concluída também por ele em 31 
de maio. A recitação do Terço será transmitida 

ao vivo nos canais oficiais da Santa Sé todos 
os dias, às 18h (horário de Roma). Confira a 

programação na Diocese de Santo André

https://www.diocesesa.org.br/2021/04/a-preservacao-dos-bens-culturais-da-igreja-catolica-no-brasil-ganhara-acordo-historico-entre-a-cnbb-e-iphan/
https://www.diocesesa.org.br/2021/05/unida-ao-papa-e-a-igreja-no-mundo-diocese-realiza-programacao-do-terco-pelo-fim-da-pandemia-em-maio/
https://www.diocesesa.org.br/2021/05/unida-ao-papa-e-a-igreja-no-mundo-diocese-realiza-programacao-do-terco-pelo-fim-da-pandemia-em-maio/
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Como você definiria a importância da mãe em sua vida? A representação do amor? Um exemplo de vocação 
e obediência a Deus? Protetora dos filhos? Pacificadora das famílias? Um símbolo do zelo e do cuidado? 
Nem mesmo tantos adjetivos são capazes de expressar a relevância daquela que, inspirada por Maria, a mãe 

de Jesus, carrega em seu ventre a vida, dom de Deus, que será gerada neste mundo.

“Depois 
de várias 
t e n t a t i v a s 
de engravidar 
sem sucesso, um período de espera de 
cinco anos e toda burocracia, o grande 
desejo de ser mãe nunca me deixou 
desanimar deste sonho”. Com apoio 
do marido Emerson, a administradora 
Rosilda da Silva Mestre, 56 anos, tem 
uma bela história de que a adoção é um 
caminho concreto de felicidade. “Uma 
criança que tinha sérios problemas de 
saúde e que com o amor e carinho da 
nova família, foram solucionados, 
com a graça de Deus”, conta Rosilda, 
sobre o filho Rafael, 9 anos.   

Ser mãe é uma bênção, mas ser 
mãe solteira requer uma habilidade 
pra lá de especial.  É um grande 
desafio para mulheres como a 
autônoma Eliana Aparecida Silva, 44 
anos. Ela cita de onde vem a inspiração. 
“A minha força vem de Deus, assim como 

diz o Apóstolo Paulo: “Eu sei em quem coloquei a minha 
fé, em quem depositei a minha confiança”(2Tim 1,12)”, 
cita a mãe do jovem Jonathan, 23 anos.

A ausência física de Udilson 
Pereira é superada pelo exemplo 
de fé que deixou para os três 

filhos (Gustavo, Gabriel e 
Milena). Uma referência de família 

unida, segundo Elicia Pereira da Silva, 51 anos, que teve 
de assumir a responsabilidade de continuar educando os 
filhos no caminho do bem. “Ser mãe viúva significa 
ser mãe e pai ao mesmo tempo”, atesta a viúva, que 
agradece o apoio da Pastoral Familiar.

A vida pode trazer obstáculos, mas 
nada que abale a determinação da 
nutricionista Ana Deise Gomes, 42 
anos. “Uma mãe solteira não tem folga 
nunca e ainda precisamos trabalhar o 
dobro, pois tudo depende de nós”, 
revela. “A minha mãe é uma fortaleza 
para mim, e sem ela nada seria possível. 
Aos 18 anos eu perdi uma filha com 2 
dias de vida e hoje  olhando a Letícia 
(filha de 3 anos), eu vejo o quão Deus 
é maravilhoso nas suas obras. Ela é 
um presente em nossas vidas e minha 
inspiração”, confidencia. 

Diferentes histórias  que se cruzam numa impressionante sintonia:
 ser mãe é verdadeiramente uma vocação divina, um chamado de Deus!

Após dez tentativas sem sucesso de 
engravidar pela segunda vez, Ellen Karina 
Selicani Prado Caróba, 41 anos, recebeu a 
graça por intercessão de Nossa Senhora. “O 
Heitor (1º filho - 12 anos) estava na catequese 
e foi sorteado para levar a imagem de Nossa 
Senhora para casa. Ele fez o pedido para vir 
um irmãozinho ou irmãzinha do céu. Uma 
semana depois tivemos a notícia de que eu 
estava grávida e era uma menina”, recorda 
Ellen, ao lado do esposo Rogério, 43 anos, que 
não teve dúvidas sobre o nome que colocaria 
na criança. “Nossa Maria (2 anos) chegou pra 
completar nossa família linda.”

Mães que não desistem de seus sonhos, mães que são amorosas, carinhosas, determinadas.
Mães que também sofrem, choram e enfrentam o luto. Mães que lutam, conquistam e vencem!

“A minha força 
vem de Deus”

“Meu esposo deixou 
um legado de amor”

"Adotar é um ato de amor 
incondicional"

"Perseverança tem nome: Maria"

“Ser mãe é 
uma grande 

graça”



4 Maio de 2021 - A BOA NOTÍCIA NOTÍCIAS DA DIOCESE

■ Semeando a Palavra de Deus em terrenos férteis
A abertura da assembleia destacou o Pilar da 

Palavra, proposto pelas Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil (2019-2023) 
como tema central do encontro. Em nossa diocese, o 
8º Plano de Pastoral é um instrumento de prática da 
Palavra de Deus, por meio da Acolhida e da Missão. 
Leia mais.

■ O protagonismo da Igreja na caridade social
A análise de conjuntura social, política, econômica 

e cultural e a 6ª Semana Social Brasileira também 
alertaram para a responsabilidade dos governos 
e o papel dos cristãos no combate à 
pandemia. Em nossa diocese, temos o 
Vicariato Episcopal para a Caridade 
Social que atua em prol dos mais 
carentes. Leia mais.

■Na defesa de políticas públicas 
em prol dos direitos humanos
O balanço de um ano do Pacto 

pela Vida e pelo Brasil chama a 
atenção para a garantia da saúde dos 

brasileiros e a manutenção da estabilidade econômica 
do país. Nossa diocese apoia essa iniciativa. Também 
foram apresentados os objetivos da CF 2022 e o tema: 
“Fraternidade e Educação”. Leia mais.

■ Ações solidárias no combate à fome em 
tempos de pandemia

A Ação Solidária Emergencial “É Tempo de Cuidar” 
iniciou a segunda fase com foco na arrecadação de 
alimentos e distribuição de cestas básicas às famílias 
carentes e pessoas em situação de vulnerabilidade 
social. A Diocese de  Santo André está em sintonia com 

essa iniciativa. Leia mais.
 

■ Subsídios da Comissão para 
a Doutrina da Fé 

Presidente dessa comissão 
na CNBB, Dom Pedro Carlos 
Cipollini apresentou as principais 
atividades com destaque para dois 
subsídios doutrinais elaborados 
recentemente: O Magistério dos 
Bispos e Vida, dom e compromisso 

– fé cristã e aborto. Leia mais.

A Diocese de Santo André realizou uma cobertura especial sobre a 58ª Assembleia Geral da CNBB 
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), que aconteceu entre os dias 12 e 16 de abril de 2021, 

pela primeira vez no formato online. Clique e leia o balanço aqui.

“A nossa fé em Cristo Ressuscitado nos mostra que podemos superar esse momento trágico. Nossa 
esperança nos dá coragem para nos reerguemos. A caridade nos impulsiona a chorar com os que choram 
e a dar a mão, sobretudo aos mais necessitados, para que possam voltar a sorrir”, Papa Francisco, em 
mensagem ao povo brasileiro. Leia mais.

“Que esse apelo da unidade para os bispos possa chegar a todas as comunidades, a fim de 
que tenhamos mais força para superar essa pandemia, com a graça de Deus, e a resposta a essa 

graça, que é essa atitude generosa”, Dom Pedro Carlos Cipollini, em mensagem aos diocesanos. Leia mais.

“Assumamos, com renovado compromisso, iniciativas concretas para a promoção da 
solidariedade e da partilha. A travessia rumo a um novo tempo é desafiadora, contudo, temos a oportunidade 
privilegiada de reconstrução da sociedade brasileira sobre os alicerces da justiça e da paz, trilhando o 
caminho da fraternidade e do diálogo”, trecho da mensagem da CNBB ao povo brasileiro. Leia mais.

Um grande pilar de esperança para iluminar o mundo 

https://www.diocesesa.org.br/2021/04/diocese-na-58a-assembleia-geral-da-cnbb-semeando-a-palavra-de-deus-em-terrenos-ferteis/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/diocese-na-58a-assembleia-geral-da-cnbb-o-protagonismo-da-igreja-na-caridade-social/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/diocese-na-58a-assembleia-geral-da-cnbb-a-defesa-de-politicas-publicas-em-prol-dos-direitos-humanos/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/diocese-na-58a-assembleia-geral-da-cnbb-acoes-solidarias-no-combate-a-fome-em-tempos-de-pandemia/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/dom-pedro-apresenta-subsidios-da-comissao-para-a-doutrina-da-fe-na-58a-assembleia-geral-da-cnbb/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/diocese-na-58a-assembleia-geral-da-cnbb-um-grande-pilar-de-esperanca-para-iluminar-o-mundo/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/58819/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/dom-pedro-58a-assembleia-geral-da-cnbb-faz-apelo-a-unidade-da-igreja-e-sociedade-para-superar-a-pandemia/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/cnbb-divulga-mensagem-ao-povo-brasileiro-aprovada-pelos-bispos-reunidos-em-assembleia/


Dom Pedro é imunizado 
contra a Covid-19

Padre 
Alex Sérgio 

assume 
Paróquia 

Maria Mãe 
dos Pobres

5

Paróquia Santa Cruz
60 anos • 3 de maio

Paróquia Santa Joana D'Arc 
65 anos • 21 de maio
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Em março, a Missão Belém completou uma década 
e meia no Grande ABC. De lá para cá, inúmeras 
graças alcançadas por meio dos trabalhos de 

evangelização e resgate da dignidade das pessoas nos locais 
de formação religiosa e acolhida da comunidade católica. São 
cinco casas (quatro em Rio Grande da Serra e uma em São 
Bernardo), inclusive, uma delas inaugurada recentemente 
com o objetivo de acolher e atuar na formação de 35 jovens. 
Clique aqui e leia entrevista com o Conselheiro Geral para a 
Evangelização da Missão Belém, Pe. Paulinho.

O bispo da 
Diocese de Santo André, 
recebeu no dia 26 de abril, 

a segunda dose da vacina contra a 
Covid-19. Dom Pedro agradeceu 
as profissionais da saúde que o 
atenderam com profissionalismo e 

dedicação, elogiou o SUS, ao dizer 
que é um marco no atendimento 
à população, a administração 
pública e a Prefeitura de Santo 
André. No dia 4 de maio  Dom 
Pedro completou 69 anos de 
idade.  Leia mais.

Em sua reflexão, Dom Pedro disse aos seminaristas e jovens em discernimento vocacional: “Temos que 
adotar a ética do cuidado para os outros. Eu vim para servir, não para ser servido, disse Jesus. Quem não adota 
essa ética do cuidado, não tem condição de ser padre. Vai sofrer muito. Um sofrimento para ele e para o povo. 
No Dia do Bom Pastor, que possamos pedir essa graça.” Leia mais.

A posse do Pe. Alex Sérgio da Silva como 
administrador paroquial aconteceu no 
dia 10 de abril, sem a presença de fiéis. 

Recém-chegado à nova casa, Pe. Alex ressaltou 
que a primeira ação na condução do rebanho 
de Deus será conhecer e escutar cada pastoral 
e movimento da paróquia. “Sem isso, não há 
pastoreio nem missão”. O presbítero ainda citou 
como papel essencial dos meios de comunicação 
nestes tempos de pandemia.

No Domingo do Bom Pastor (25/04), Dom 
Pedro presidiu a “Hora Santa Vocacional” 
como parte da programação do 58º Dia 

Mundial de Oração pelas Vocações, na Capela da 
Casa de Teologia do Seminário Diocesano.

“Ser um bom pastor é adotar a ética 
do cuidado como programa de vida”

Missão 
Belém: nova 
casa e 15 
anos de 

atuação na 
diocese

Jubileus paroquiais
Neste mês de maio, duas igrejas da Região Pastoral Santo 

André Leste celebram jubileus:

Clique aqui
e leia mais

Clique aqui
e leia mais

https://www.diocesesa.org.br/2021/04/dom-pedro-recebe-segunda-dose-da-vacina-contra-a-covid-19/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/dom-pedro-ser-um-bom-pastor-e-adotar-a-etica-do-cuidado-como-programa-de-vida/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/padre-alex-sergio-assume-paroquia-maria-mae-dos-pobres-em-diadema/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/missao-belem-nova-casa-e-15-anos-de-atuacao-na-diocese-de-santo-andre/
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Domingo da Misericórdia: 
paróquias tocam os sinos em 

solidariedade às vítimas da Covid-19

Dois anos de evangelização
pelo WhatsApp

Desde o dia 22 de abril de 2019, o Programa Verbum em formato 
de áudio pelo aplicativo de mensagens e voz é disponibilizado 
para mais de 3 mil pessoas que acolhem a reflexão 

diária do evangelho. Para receber o 
áudio basta enviar mensagem ao 

WhatsApp do Centro de Pastoral: 
(11) 99981-1233 informando 

nome, paróquia e cidade. 

Clique aqui
e leia mais

Promovida pela Pastoral da Comunicação da Diocese de Santo André, a 
abertura acontece no domingo (16/05), às 11h, com a Santa Missa pelos 
Comunicadores, que será presidida pelo bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, 

na Catedral Nossa Senhora do Carmo, e prossegue na terça, quarta e quinta (18 a 20/05) 
com programação online transmitida pelo YouTube. Mais informações em breve no site. 
 A ação integra as celebrações do 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais (16 de maio), 
inspirada na mensagem do Papa Francisco, que tem como tema:

Em comunhão com as 
igrejas no Brasil, paróquias 
da Diocese de Santo André 

badalaram os sinos na tarde do dia 
11 de abril, como uma manifestação 
de esperança e solidariedade, que 

recordou as milhares de 
vítimas da Covid-19 no país. 
A iniciativa também exaltou 
o esforço dos profissionais 

de saúde e o desejo dos brasileiros quanto à 
superação da pandemia.

O gesto de unidade ainda marcou o início 
da 2ª fase da Ação Solidária Emergencial “É 
Tempo de Cuidar”, que promove arrecadação 
de alimentos às famílias carentes, e atendeu 
aos itinerários do 8º Plano de Pastoral, através 
dos momentos de oração e espiritualidade 
transmitidos pelas redes sociais. Leia mais 
sobre a importância dos sinos.

https://www.diocesesa.org.br/2021/04/evangelizacao-sem-fronteiras-programa-verbum-completa-dois-anos-pelo-whatsapp/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/a-sutileza-dos-sinos-no-meio-da-avalanche-da-comunicacao/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/a-sutileza-dos-sinos-no-meio-da-avalanche-da-comunicacao/
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Missa em louvor a
São José Operário no
Dia dos Trabalhadores

Novena 
Diocesana de 
Pentecostes

Como uma das principais iniciativas 
do Ano “Família Amoris Laetitia” em 
sintonia com o Ano de São José, o 

Terço Diocesano para as Famílias acontece no 
dia 19 de maio, às 15h, com transmissão pelas 
mídias da Diocese de Santo André.

Com a missão de propagar a cultura de Pentecostes, 
levando as pessoas a terem um encontro pessoal 
com Cristo pelo poder do Espírito Santo, a RCC 

(Renovação Carismática Católica) da Diocese de Santo 
André promove entre os dias 14 e 22 de maio, a Novena 
Diocesana de Pentecostes. Informações no site em breve.

Terço 
Diocesano para as Famílias

“A Doutrina Social da Igreja Católica mostra a necessidade de 
se reconhecer que o trabalho humano é condição indispensável 
para a promoção da justiça social e da paz civil. Sem trabalho 
não há dignidade para as famílias.”

Numa reflexão alinhada aos desafios da sociedade 
contemporânea, o bispo da Diocese de Santo André, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, celebrou o Dia de São José Operário 
com a Missa dos Trabalhadores, ocorrida no Dia 1º de Maio, 
na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem – Basílica Menor, 
a Igreja Matriz de São Bernardo. Leia mais.

O Vicariato Episcopal para a Caridade Social disponibiliza nestes tempos de pandemia 
que vivemos, mais uma modalidade de doação: trata-se do Pix, meio de pagamento 
eletrônico criado pelo Banco Central.

Para doar pelo PIX é muito fácil: abra o aplicativo do seu banco ou o app de 
pagamentos digitais que você usa e selecione a opção/ícone PIX no menu. Depois 
selecione a opção e-mail e digite a chave PIX do Vicariato Episcopal para a 
Caridade Social: vicariatodacaridade@diocesesa.org.br ou utilizando o QR Code.

Clique e acesse a relação atualizada das paróquias polos de arrecadação de alimentos

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/pt/amoris-laetitia.html
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-12/papa-francisco-convoca-ano-sao-jose.html
http://www.diocesesa.org.br
https://www.diocesesa.org.br/2021/05/dom-pedro-o-trabalho-e-condicao-indispensavel-para-promover-a-justica-social-e-trazer-dignidade-as-familias/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/etempodecuidar-contribua-via-pix-e-doe-alimentos-nas-paroquias/
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Levamos ao conhecimento de todos os diocesanos, que 
Dom Pedro Carlos Cipollini, Bispo da Diocese de Santo 
André, assinou o seguinte documento no mês de abril/2021:
■ Sec. Ep. 408/21: Sobre a Fase de Transição e retorno 
gradual das atividades presenciais.

NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS
EDITAL

Prot. N.M. 10.100/18

O vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André cita RITA DE CÁSSIA 
CÂMARA COSTA, nascida em Santo André/SP, aos 09 de fevereiro de 1957, 
filha de Rafael Costa e Cacilda da Câmara Costa, de endereço desconhecido 
para comparecer neste Tribunal, 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

AGENDA DIOCESANA
■ Acompanhe as redes sociais e o site 

A Diocese de Santo 
André manifesta pesar 
e solidariedade aos 

amigos e familiares do Pe. José 
Aguirre Suberviola, 83 anos, que 
partiu para a Casa do Pai, no dia 
20 de abril de 2021. Porém, o 
seu legado missionário de cinco 

décadas em nossa região, de um 
homem visionário e que deixou 
grandes obras de evangelização 
e conquistas para o povo de 
Deus permanecerá para sempre 
no coração dos diocesanos. Leia 
a matéria especial e conheça a 
história do Pe. José Aguirre.

José Aguirre: “o padre construtor” 
das sementes de evangelização e do 

trabalho missionário

Que a vacina é uma grande 
conquista responsável 
por avanços para toda a 

humanidade? Ela se tornou um símbolo do controle 
e erradicação de várias doenças em todo o mundo. 
Clique e acesse um guia especial sobre as vacinas.

Leia as matérias abaixo, sobre a emoção de quem 
recebeu as doses contra a Covid-19 e o trabalho 
valoroso dos profissionais da linha de frente:

■ Doses de fé e ciência para celebrar a vida e 
a esperança

■ Psicologia e fé: a linha de frente que resgata e 
salva vidas

■ Os desafios da pandemia sob o olhar de quem 
está na linha de frente

Dom Pedro reza pelos 
padres vítimas da Covid-19

O bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, presidiu no dia 25 de abril, 
a Santa Missa pelo 7º dia de falecimento do 

Pe. José Aguirre Suberviola, na Paróquia Santa Maria, 
no Bairro Demarchi, em São Bernardo. A celebração 
recordou a memória dos padres vítimas da Covid-19  
que partiram para a Casa do Pai: Pe. José Aguirre 
Suberviola (83), Pe. José Antônio Roldan Aranaz (95), 
Pe. José Raschele (96) e Pe. Sante Collina (81). Leia 
mais sobre a celebração.

https://www.diocesesa.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Comunicado-Fase-de-transic%CC%A7a%CC%83o.pdf
https://www.diocesesa.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Comunicado-Fase-de-transic%CC%A7a%CC%83o.pdf
https://www.diocesesa.org.br/2014/10/calendario-diocesano/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/padre-jose-aguirre-o-padre-construtor-das-sementes-de-evangelizacao-e-do-trabalho-missionario/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/padre-jose-aguirre-o-padre-construtor-das-sementes-de-evangelizacao-e-do-trabalho-missionario/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/padre-jose-aguirre-o-padre-construtor-das-sementes-de-evangelizacao-e-do-trabalho-missionario/
https://www.diocesesa.org.br/2021/01/um-guia-para-entender-a-importancia-das-vacinas-ao-longo-da-historia/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/doses-de-fe-e-ciencia-para-celebrar-a-vida-e-a-esperanca/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/doses-de-fe-e-ciencia-para-celebrar-a-vida-e-a-esperanca/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/psicologia-e-fe-a-linha-de-frente-que-resgata-e-salva-vidas/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/psicologia-e-fe-a-linha-de-frente-que-resgata-e-salva-vidas/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/os-desafios-da-pandemia-sob-o-olhar-de-quem-esta-na-linha-de-frente/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/os-desafios-da-pandemia-sob-o-olhar-de-quem-esta-na-linha-de-frente/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/padre-jose-aguirre-o-padre-construtor-das-sementes-de-evangelizacao-e-do-trabalho-missionario/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/padre-jose-aguirre-o-padre-construtor-das-sementes-de-evangelizacao-e-do-trabalho-missionario/
https://www.diocesesa.org.br/2020/12/padre-jose-roldan-o-legado-do-homem-de-deus-que-serviu-e-amou-o-proximo/
https://www.diocesesa.org.br/2020/08/pe-jose-raschele-uma-vida-de-coragem-dedicada-a-deus/
https://www.diocesesa.org.br/2021/01/pe-sante-collina-missao-cumprida-em-prol-da-igreja-e-do-povo-de-deus/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/no-domingo-do-bom-pastor-bispo-reza-pelos-padres-falecidos/
https://www.diocesesa.org.br/2021/04/no-domingo-do-bom-pastor-bispo-reza-pelos-padres-falecidos/

