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A voz do Papa

CNBB

A voz do Pastor

A C o m i s s ã o 
Episcopal Especial 
para a Amazônia 

da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) e a 
Rede Eclesial Pan-Amazônica 
(REPAM-Brasil) divulgaram 
carta aprovada pelos bispos 
da Amazônia que reunidos, 
de modo online, entre os dias 
18 e 19 de maio, se dirigem 
ao povo brasileiro diante às 
ameaças a toda casa comum 
e, especialmente, ao bioma 
amazônico.

Os prelados afirmam que 
se sentem “sensibilizados pela 
situação de vulnerabilidade 
e ameaças que sofre toda 
casa comum, agravada pela 
pandemia da Covid-19, e 
pelo acirramento das disputas 
territoriais com expansão 
das atividades minerais e do 
agronegócio em terras de 
populações tradicionais”. 
Na mensagem, os bispos 
ressaltam que o cenário 
político indigenista vivido 
no Brasil é de “retrocesso” e 
que a “crise socioambiental, 
denunciada em 2019 durante 
o Sínodo, acentuou-se durante 
a pandemia”.

Os bispos fazem, ainda, 
um apelo às mais variadas 
lideranças de cristãos leigos 
e leigas que “não desanimem 
da luta” e pedem que a 
“sensibilidade para com os 
mais pobres seja permanente”. 
Leia a íntegra da carta aqui.

Bispos da Amazônia 
publicam carta aberta 

ao povo brasileiro

Sínodo dos Bispos: itinerário de três fases com 
início nas Igrejas locais

Coração Compassivo

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Encontramos uma expressão no 
Evangelho que nos chama a atenção. A 
expressão é: “movido de compaixão”. 

É algo muito profundo o que Jesus sente 
e muito misterioso. Esta compaixão não é 
sentimentalismo. Nesta compaixão está expressa 
a ternura e toda bondade divina que deseja salvar.

O Coração de Jesus que celebramos este 
mês de Junho (11/6/2021) é a imagem deste 
amor compassivo e misericordioso. Com 
base nesta compaixão podemos aceitar nossa 
condição humana de pecadores, porque o perdão 
transforma a condição humana destruída, por 
causa do desespero, numa fonte de esperança. O 
Coração de Jesus revela a solidariedade de Deus 
para conosco e nos convida a sermos solidários 
uns com os outros.

A compaixão de Jesus nos desafia a 
abandonarmos nossa atitude competitiva uns com 
os outros, e pela fraternidade imitamos Jesus na 
sua compaixão: “Sede compassivos, assim como 
o Pai é compassivo” (Lc 6,36).

Jesus nos convida a participarmos da 
compaixão do próprio Deus.

Este é o mistério da vida cristã: assumir um 
novo eu, uma nova identidade. No fundo esta 
mudança não depende só daquilo que podemos 
realizar, mas do que estamos dispostos a receber 
de Deus: seu amor!

E o que recebemos de Deus? Recebemos tudo, 
e este tudo nos vem por Jesus. No coração de 
Jesus está tudo contido. Ele quer nos dar um 

coração misericordioso semelhante ao dele.
Aqui quero saudar, agradecer e abençoar 

todas as pessoas que neste tempo de pandemia 
demonstram compaixão e bondade através de 
tantos gestos concretos de caridade e partilha.

Nossa Diocese tem demonstrado uma grande 
generosidade, principalmente, no atendimento 
das pessoas necessitadas neste tempo de 
desemprego e aumento da fome!

Não posso esquecer o Apostolado da Oração 
dedicado a invocar o Coração de Jesus e sua 
misericórdia sobre o mundo. Perseverem!

Coração misericordioso de Jesus, fazei nosso 
coração cada vez mais semelhante ao vosso!

Com coração de pai e pastor abençoo a todos 
os leitores de nosso querido Boa Notícia.

Em outubro próximo, o Papa Francisco 
dará início a um caminho sinodal de três 
anos e articulado em três fases (diocesana, 

continental, universal), feito de 
consultas e discernimento, que 
culminará com a assembleia de 
outubro de 2023 em Roma.

“Um à escuta dos outros; e 
todos à escuta 
do Espírito 
Santo.” Para 

tornar concreta 
e visível aquela 

s i n o d a l i d a d e 

desejada por Francisco desde o início de seu 
pontificado, o próximo Sínodo dos Bispos será 
celebrado não somente no Vaticano, mas em 
cada Igreja particular dos cinco continentes, 
seguindo um itinerário trienal articulado em três 
fases, feito de escuta, discernimento e consulta. 
Leigos, sacerdotes, missionários, consagrados, 
bispos, cardeais, mesmo antes de discutir, refletir 
e questionar-se sobre a sinodalidade na assembleia 
de outubro de 2023 no Vaticano, se encontrarão, 
portanto, vivendo-a em primeira pessoa. Cada um 
em sua diocese, cada um com seu papel, com as 
suas instâncias. Para saber mais sobre esse itinerário 
sinodal, clique aqui e acesse.

https://www.diocesesa.org.br/2021/05/bispos-da-amazonia-publicam-carta-aberta-ao-povo-brasileiro/
https://www.diocesesa.org.br/2021/05/novidades-para-o-sinodo-itinerario-de-tres-fases-com-inicio-a-partir-das-igrejas-locais/
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Nos alegramos com as coisas que um casal pode fazer 
juntos: comer, dar risada, ver filme, conversar, estar com 
os amigos e com a família... Nós gostamos de viver! Um 
casal católico precisa refletir isso: a alegria da vida. Nas 
dúvidas e tribulações, permaneça pedindo a Deus as 
respostas, pois Ele dará. Ou seja: se ficarmos parados, 
sem buscar Deus, não conseguiremos encontrar as 
respostas. 

Por isso, nós buscamos Deus juntos também: rezando 
o santo terço; indo às missas aos domingos e durante 
a semana juntos, se possível, fazendo alguma novena; 
ouvindo casais de amigos e partilhando sobre experiências; 
tendo um sacerdote que nos acompanha; participando 
das pastorais (atualmente nas da juventude, catequese, 
música e no caminho para sermos Ministros); buscando 
a intercessão dos nossos santos de devoção... Inclusive, 
no próximo ano iremos nos casar, e escolhemos alguns 
santos para serem nossos "padrinhos de casamento". 
Não bastam os padrinhos da terra, queremos padrinhos 
no céu também! 

Enfim, namorar é isso: confiar, não julgar o outro, zelar 
pelo seu bem estar, conhecer cada vez mais sua realidade, 
sua família, suas dificuldades e preferências, gostar de 
estar junto, aprofundar a amizade e cumplicidade. Se é 
pra namorar pensando que "daqui um tempo nem quero 
mais estar com essa pessoa", então melhor rezar por isso 
e seguir outro caminho! Namorar é unir propósitos de 
vida. Não será um fardo passar pelas dificuldades que 
um relacionamento santo vai trazer, pelo contrário, será 
fonte de alegria. A busca dos sacramentos é remédio 
eficaz e básico contra as tentações: busquem a confissão 
e a Eucaristia frequentes. 

Por fim, não se esqueçam que o verdadeiro 
amor transborda! Como diz São João Paulo 
II, o casal não deve se fechar em si mesmo, 

mas ser um germe de fecundidade, de alegria, 
amigos, família e comunidade, de apostolado, de 
caridade, de busca pelo próximo, de abertura à 

vida. Enfim, um germe de vida eterna!

Escrito por Luiza Mancini Ramos e João Manuel Lino Fonseca, 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Santo André Utinga

MATÉRIA ESPECIAL

Olá caríssimos! Somos a Luiza e o João. 
Temos 24 anos, nos conhecemos com 14, 
e neste Dia dos Namorados completamos 9 

anos de namoro e 1 ano de noivado, com a graça de 
Deus!  Nascemos no mesmo hospital, no mesmo mês, 
e no mesmo ano, e acreditamos que Deus é realmente 
o condutor de todas as coisas. É Ele que permite os 
encontros e nos dá as oportunidades para responder 
com alegria o seu chamado. 

Passamos por situações que gostaríamos de 
compartilhar com os casais da diocese nesta data 
que, para os cristãos, deve ser vista como mais uma 
oportunidade de celebrar o Verdadeiro Amor, que é 
Jesus, o único que pode unir verdadeiramente duas 
almas e dois propósitos.

Embora estivéssemos sempre na igreja, nem 
sempre a Eucaristia foi a verdadeira base do nosso 
relacionamento, e este é um ponto fundamental que 
gostaríamos de partilhar: 

Se como católicos acreditamos que a 
Eucaristia é o corpo de Cristo, como seria 
possível amarmos verdadeiramente outra 

pessoa se não tivermos o Amor dentro de nós? 
Por mais bem intencionado que um casal seja, esse 

'amor a dois' nunca será realmente eficaz se não tiver a 
Eucaristia como base, pois é somente Jesus Eucarístico 
que, se revelando em nossas vidas, poderá nos ajudar a 
amar. De barriga vazia, ninguém consegue servir, né? 
Da mesma forma, não conseguimos amar o próximo 
com a alma vazia, e Eucaristia é alimento básico.

É preciso testemunhar que esse Amor está vivo 
em nós. Só no banquete Eucarístico da Santa Missa 

poderemos vencer uma das maiores dificuldades 
que podem ser encontradas 

ao longo do caminho para 
um casal católico: ir 
contra a mentalidade do 
mundo de que "estar 
sozinho é melhor" pois 
"a liberdade e a busca 
pelo prazer estão acima 
de tudo", afinal "não 
devemos ceder ou se 
doar pelo próximo 
porque amar não 
significa 'ser bobo'". 
Essas são frases muito 
ouvidas por aí, mas 
são falácias, pois não 
refletem a Verdade.

Clique aqui e leia mais

https://www.diocesesa.org.br/2021/06/eucaristia-fonte-de-vocacoes/
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Unidos ao Papa Francisco 
e toda a Igreja no mundo, 
a Diocese de Santo André 

promoveu nos dias 12 e 26 de 
maio, a oração do terço com o 
tema “De toda a Igreja subia 
incessantemente a oração a 

Deus” (At 12,5) para invocar 
o fim da pandemia. O momento 

oracional aconteceu nos santuários 
Senhor do Bonfim, no Parque das 

Nações, em Santo André (pelas 
intenções das pessoas sozinhas e por 
aqueles que perderam a esperança), 
e Nossa Senhora Aparecida, 
no Bairro Paulicéia, em São 

Bernardo (pelos trabalhadores e 
empreendedores).

Formação Permanente do Clero aponta 
caminhos para enfrentar desafios

“No terceiro dia nós ouvimos que a pandemia é 
uma espécie de portal. Como é que nós queremos sair 
dele? Carregando as carcaças de um mundo velho, 
daquilo que serviu tanto, mas agora não consegue 
mais fazer a sua função? Ou leves, preparados para 
uma novidade?” A ponderação do coordenador 
da Pastoral Presbiteral, Pe. Romeu Leite Izidório, 
indica um caminho de reflexão, esperança e atitude 
para os padres e diáconos que participaram da 
Formação Permanente 
do Clero da diocese, 
ocorrida entre os dias 18 e 
20 de maio, pela primeira 
vez online. O bispo Dom 
Pedro Carlos Cipollini 
participou dos três dias 
formativos. 

Em unidade com o Papa, fiéis    
    renovam a esperança 

Clique aqui
e leia mais

Clique aqui
e leia mais

Asolenidade de Corpus Christi foi marcada pela 
espiritualidade e solidariedade! O bispo diocesano, Dom 
Pedro, destacou durante a missa ocorrida no dia 3 de 

junho, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, 
que os gestos concretos de caridade dos 

fiéis que participaram da iniciativa do 
Tapete Solidário estão em sintonia 
com o sentido real da Eucaristia em 
nossas vidas, na prática de ações por 
um mundo mais justo e fraterno. Ainda 
destacou que a motivação maior desta bela 
festa é que não devemos deixar Jesus quieto no 
"canto" do nosso coração ao recebê-lo. É preciso deixar Ele agir na nossa 

vida, para que nos tornemos serviço ao outro, amando e servindo. Servir 
e amar a Cristo, na pessoa dos irmãos! Clique e acesse a matéria completa.

https://www.diocesesa.org.br/2021/05/formacao-permanente-do-clero-aponta-caminhos-para-superacao-dos-desafios-da-pandemia/
https://www.diocesesa.org.br/2021/05/21em-comunhao-com-o-papa-francisco-diocese-de-santo-andre-fortalece-fe-para-vencer-a-pandemia/
https://www.diocesesa.org.br/2021/06/dom-pedro-na-solenidade-de-corpus-christi-promover-a-solidariedade-por-um-mundo-mais-justo-e-fraterno/
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Quermesses nos formatos drive-thru e delivery 
amenizam saudade das Festas Juninas

Iniciativas das paróquias visam manter a tradição e a alegria 

Vinde Espírito Santo! 
Dom Pedro volta a celebrar Crismas

Jubileu paroquial

O que você sente mais saudade do mês de junho? Certamente, 
as populares quermesses realizadas durante este mês 
estarão entre as respostas mais lembradas pelas pessoas. 

Quermesse nos traz grandes recordações. Das famílias reunidas. 
Da confraternização entre as pessoas. Remete aos tempos de nossa 
infância. Das brincadeiras de criança. Das danças e músicas regionais. 
Dos sabores doces e salgados. Tudo isso num mês em que celebramos 
santos de grande devoção dos brasileiros: Santo Antônio (13), São João 
(24), São Pedro e São Paulo (29). 

Neste ano, mais uma vez em razão da pandemia da Covid-19, as 
quermesses serão realizadas em algumas paróquias, nos formatos drive-thru e delivery. Tem até quem 
realize a sua própria festa junina em casa, por meio de lives. Adaptações à parte, a esperança é que em 
2022 todos possam se reunir novamente para celebrar essas tradicionais festas! Com alegria e amor!

Após o período das medidas mais restritivas e da fase de 
transição (em vigor desde o dia 18 de abril), implementadas 
pelo governo do Estado de São Paulo e divulgadas por meio 

de comunicado diocesano para a retomada gradual das celebrações 
e atividades presenciais, o bispo da Diocese de Santo André, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, voltou a ministrar presencialmente no início 
de maio, o sacramento da Crisma nas paróquias da Igreja Católica no 
Grande ABC.

Clique aqui
e leia mais

Neste mês, a Paróquia São Pedro Apóstolo
(Região São Bernardo - Rudge Ramos) 
celebra 55 anos de história. Leia mais.

“Assegurar à criança e adolescente em situação de 
vulnerabilidade e risco social, o acesso a atividades 
socioeducativas que proporcione melhoria na 
qualidade de vida, favoreça perspectiva de futuro 
melhor, desenvolva a consciência crítica da sua 
realidade, fortaleça os vínculos familiares, e que 
visam à transformação social.”

 Esse é o lema que norteia os principais objetivos 
da Casa Padre Luís Scrosoppi, que comemorou 
35 anos de fundação no dia 26 de maio, em São 
Caetano. Saiba mais sobre esse belo trabalho aqui.

https://www.diocesesa.org.br/2021/04/comunicado-fase-de-transicao-sec-ep-408-21/
https://www.diocesesa.org.br/2021/05/dom-pedro-volta-a-ministrar-o-sacramento-da-crisma-nas-paroquias-da-diocese-de-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2021/06/paroquia-sao-pedro-apostolo-regiao-sbc-rudge-ramos-celebra-55-anos-de-historia/
https://www.diocesesa.org.br/2021/05/promocaohumanaecidadaniacasa/
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Inspirada na mensagem do Papa Francisco, ação 
integrou as celebrações do 55º Dia Mundial das 

Comunicações Sociais

Realizada nos dias 16, 18, 19 e 20 
de maio de 2021, a V Semana de 
Comunicação da Diocese de Santo 

André proporcionou aprendizado, num formato 
interativo, por meio de palestras online aos 
comunicadores e Pasconeiros e interessados 
nos temas para potencializar os meios de 
evangelização e apresentar subsídios para que a 
Boa Nova chegue a todos. 

“É sempre nossa missão balancear dois 

aspectos importantes na vida do agente de 
Pastoral da Comunicação: a espiritualidade 
e a técnica”, diz o texto da coordenação da 
Pascom Diocesana.

Não conseguiu assistir todas as 
palestras? Clicando aqui você pode 
acessar todo o conteúdo e promover 
as formações em sua paróquia!

A Assembleia Diocesana da Pastoral da Criança 
foi realizada no dia 15 de maio, com o objetivo de 
apresentar o novo assessor diocesano do organismo de 

ação social, Pe.Guillermo Daniel Micheletti, avaliar os trabalhos 
realizados durante a pandemia, o Plano de Ação para 2022 e a 
eleição da suplente da coordenação diocesana.

“Acredito que essa Assembleia enriqueceu conhecimentos, 
mostrou realidades diferentes que a Pastoral atende, fortaleceu 
o espírito e impulsionou-nos na caminhada, e enfatizando 
as palavras da Dra. Zilda Arns,  “unidos, somando esforços, 
continuamos a fortalecer essa rede de solidariedade humana a 
serviço da vida e da esperança””, avalia a coordenadora diocesana 
Maria Alice. Leia a matéria completa aqui.

Mês do Sagrado 
Coração de Jesus: tríduo 

e Dia de Oração pela 
Santificação do Clero 

Novo assessor diocesano e Plano de 
Ação para 2022 da Pastoral da Criança

Celebrar o Sagrado Coração 
de Jesus é celebrar o amor de 
Deus que quis nos amar com 

um coração humano cheio de ternura e de 
humildade.

A Rede Mundial de Oração do Papa,  
conhecida por Apostolado da Oração, 
realizará uma programação especial: o 
tríduo nos dias 8, 9 e 10 de junho, em seis 
regiões pastorais. 

A Solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus, em 11 de junho, 
é a ocasião em que  acontece 
o Dia Mundial de Oração 
pela Santificação do 
Clero. No mesmo 
dia, acontecerá 
uma Manhã de 
Espiritualidade com 
o clero diocesano. 
Rezemos por eles!   
Saiba mais.

https://www.diocesesa.org.br/2021/05/v-semana-diocesana-de-comunicacao-legado-da-democracia-do-conhecimento-para-anunciar-a-boa-nova/
https://www.diocesesa.org.br/2021/05/pastoral-da-crianca-apresenta-pe-guillermo-como-novo-assessor-diocesano-e-plano-de-acao-para-2022/
https://www.diocesesa.org.br/2021/06/triduo-preparatorio-a-solenidade-do-sagrado-coracao-de-jesus-acontece-nas-regioes-pastorais-em-junho/
https://www.diocesesa.org.br/2021/06/triduo-preparatorio-a-solenidade-do-sagrado-coracao-de-jesus-acontece-nas-regioes-pastorais-em-junho/
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8º Plano de Pastoral inspira participação da Diocese 
na Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe

Ministério de Catequista: por uma Igreja que fortaleça o 
acolhimento em permanente ação missionária

Para aprofundar o assunto e trazer um olhar sobre a realidade diocesana 
e brasileira quanto aos processos de iniciação à vida cristã e 
missão dos catequistas, o coordenador da Comissão de 

Animação Bíblico-Catequética na Diocese de Santo André e catequeta 
na Comissão Episcopal para Animação Bíblico-Catequética da 
CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), Pe. Eduardo 
Antônio Calandro, comenta sobre a relação do 8º Plano Diocesano 
de Pastoral com o ministério, os principais pontos do Motu Proprio 
assinado pelo Santa Padre e os próximos passos da Igreja nessa ação 
evangelizadora. Leia a entrevista, na íntegra.
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Com o objetivo de criar um espaço de oração e 
acolhida  na região do Grande ABC, a Gruta 
Conforto dos Migrantes, localizada na Basílica 

Menor Nossa Senhora da Boa Viagem, recebeu no dia 1º 
de maio, a bênção de Dom Pedro, que celebrou a Missa 
em Louvor a São José Operário, no Dia do Trabalho. 

Segundo o pároco, Pe. Alejandro Cifuentes 
Flores, o propósito da gruta é o fortalecimento 
da fé e o reencontro com as raízes, por meio da 
devoção aos inúmeros títulos de Nossa Senhora 
e padroeiros de diversos países. Clique aqui e 
saiba mais.

Encontro será realizado de 21 a 28 de novembro, no Santuário Nossa 
Senhora de Guadalupe, na Cidade do México

Quer saber mais? Acompanhe a live 
especial do Vicariato Episcopal para a 

Caridade Social com Dom Pedro no dia 7 
de junho às 20h nas mídia diocesanas!

Oprocesso de escuta 
em preparação 
para a Assembleia 

que acontecerá em toda a América 
Latina e Caribe está em andamento. 
A Diocese de Santo André fortalece 
essa comunhão, a partir da 

experiência do Sínodo Diocesano (2016-2017), que teve 
como principal objetivo “ser uma Igreja que fortaleça a 
cultura e a espiritualidade do acolhimento em permanente 
ação missionária”, em sintonia com o lema da assembleia: 
“Somos todos discípulos missionários em saída”. Clique 
aqui e acesse a matéria.

■ Como participar do processo de escuta?
Será desenvolvido através de atividades comunitárias 
e contribuições individuais até o fim de junho. Podem 
participar todos os fiéis da Igreja na América Latina e no 
Caribe e queiram contribuir com sua palavra e testemunho 
através de três modalidades, clique aqui e acesse.

Gruta Conforto
Espaço de oração

e acolhida dos migrantes
Local recebeu a bênção das mãos de nosso 

bispo diocesano

https://www.diocesesa.org.br/2021/05/ministerio-de-catequista-por-uma-igreja-que-fortaleca-o-acolhimento-em-permanente-acao-missionaria/
https://www.diocesesa.org.br/2021/05/gruta-conforto-um-espaco-de-oracao-e-acolhida-dos-migrantes-na-diocese-de-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2021/05/gruta-conforto-um-espaco-de-oracao-e-acolhida-dos-migrantes-na-diocese-de-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2021/05/8o-plano-de-pastoral-inspira-participacao-da-diocese-na-assembleia-eclesial-da-america-latina-e-do-caribe/
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8 NOTÍCIAS DA DIOCESEJunho de 2021 - A BOA NOTÍCIA

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 maio/2021:
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, ao Pe. Bennelson 
da Silva Barbosa, Osj, religioso-presbítero da Congregação 
dos Oblatos de São José, para que possa celebrar, pregar e 
administrar os Sacramentos, inclusive Matrimônio “servatis 
servandis”, enquanto não ordenarmos o contrário, conforme o 
Direito, em comunhão com o Bispo Diocesano e o Presbitério.
■ Renomeação do Orago da Paróquia – Tendo a Paróquia 
Menino Jesus, na cidade de Diadema, surgido a partir da 
Comunidade existente onde hoje é a Igreja Matriz da referida 
paróquia, comunidade dedicada ao Menino Jesus de Praga 
conforme consta no primeiro Livro Tombo (1978-1996); Sendo 
que esta era a devoção do povo que ergueu a então capela; 
Tendo já uma outra paróquia Menino Jesus em São Bernardo 
do Campo, divisa com Diadema e bem próxima à Paróquia 
homônima; Tendo o povo fiel da referida Paróquia o desejo de 
que o titular da paróquia passe a ser denominado como na origem 
e na intenção dos fundadores; Tendo recebido ofício assinado 
pelo Administrador Paroquial, Pe. Jailson José dos Santos e os 
membros do CPP e CAEP após reunião realizada em 7/3/2021. 
Pelo que, por este decreto, fica denominada Menino Jesus de 
Praga, a Paróquia, cuja Igreja Matriz está situada na Rua Luiz 
de Vasconcelos, n. 100, Jd. Marilene, em Diadema, revogando-
se toda disposição contrária.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da 
Paróquia Santa Teresinha – Bairro Santa Teresinha, em São 
Bernardo do Campo – SP.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) 
da Paróquia Menino Jesus – Bairro Jordanópolis, em São 
Bernardo do Campo – SP.
■ Nomeação do Pe. Manoel Ferreira de Miranda Neto, 
NDS, religioso-presbítero da Congregação dos Religiosos de 
Nossa Senhora de Sion, como Administrador Financeiro “pro 
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■ Acompanhe as redes sociais e o site 

A Diocese de Santo André, por 
meio do bispo Dom Pedro 
Carlos Cipollini, manifesta 

pesar e solidariedade pelo falecimento 
do Pe. Jacob Bordin, de 92 anos, que 
partiu para a Casa do Pai no dia 27 
de maio. Com 63 anos de sacerdócio, 

o presbítero da Congregação dos 
Missionários Scalabrinianos teve 
passagens marcantes pela Matriz de 
Santo André e na Basílica Menor 
Nossa Senhora da Boa Viagem em São 
Bernardo. Clique aqui e leia a matéria 
especial e conheça sua história.

Padre Jacob Bordin deixa um legado de 40 anos 
de atuação em Santo André e São Bernardo

tempore” da Paróquia São José, em Mauá.
■ Nomeação do Pe. Cleidson Pedroso Souza, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Administrador Financeiro 
“pro tempore” da Paróquia Cristo Operário, em Santo André.
■ Nomeação do Pe. Francinaldo de Sousa Justino, 
presbítero incardinado de nossa Diocese, como 
Administrador Financeiro “pro tempore” da Paróquia Nossa 
Senhora das Dores, em Santo André.
■ Nomeação do Pe. André Rodrigues da Silva, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Vigário Paroquial da 
Paróquia Imaculada Conceição – Bairro Matriz, em Mauá.
■ Nomeação do Pe. Claudio Tafarelo, presbítero incardinado 
de nossa Diocese, como Administrador Paroquial da Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes – Jardim Sônia Maria, em Mauá.
■ Suspensão de ordem do Frei Sérgio Luis Malacarne, OFM 
Conv., no território da Diocese de Santo André.

 
                                       Diocese de Santo André 
                                                         Cúria Diocesana 
   
   

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
Convocamos o Revmo. Pe. Odelardo Lourenço Pinto Júnior, sacerdote da 

Diocese de Santo André, a comparecer na Cúria Diocesana de Santo André, que 

está situada na Praça do Carmo, 36, Centro, Santo André – CEP: 09010-020 – 

SP, no dia 23 de junho de 2020, às 14h30, para tratar com o Sr. Bispo sobre 

assunto de seu interesse. 

 

Santo André 1 de junho de 2021. 

 

  

Pe. William Mariotto Torres 
Chanceler do Bispado 

Viveu seu ministério com seriedade e alegria

https://www.diocesesa.org.br/2014/10/calendario-diocesano/
https://www.diocesesa.org.br/2021/05/padre-jacob-bordin-um-legado-de-40-anos-de-atuacao-nas-igrejas-matrizes-de-santo-andre-e-sao-bernardo-no-abc/
https://www.diocesesa.org.br/2021/05/padre-jacob-bordin-um-legado-de-40-anos-de-atuacao-nas-igrejas-matrizes-de-santo-andre-e-sao-bernardo-no-abc/

