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A voz do Papa

CNBB

A voz do Pastor
A carta aberta da Pastoral 

Carcerária em repúdio à 
proposta do Departamento 
Penitenciário Nacional 
de substituir a assistência 
religiosa presencial por 
“sistemas fechados de 
áudio na forma de rádios 
ecumênicas” recebeu 862 
assinaturas e teve sua 
versão final divulgada na 
quinta-feira, 24 de junho. O 
texto, com apoio da CNBB, 
recebeu a assinatura de 27 
bispos individualmente 
e centenas de entidades 
eclesiais e da sociedade civil, 
nacionais e internacionais, 
além de pessoas físicas e 
pastorais carcerárias de 
diferentes cidades e estados 
do país. Entre os bispos que 
assinaram está Dom Pedro 
Carlos Cipollini, bispo da 
Diocese de Santo André.

A Pastoral Carcerária 
Nacional, em conjunto com 
a CNBB, segue expondo 
os danos que esta proposta 
pode causar para as presas e 
presos do sistema carcerário, 
pois a assistência religiosa 
presencial é um direito 
garantido. Clique aqui e 
confira a carta na íntegra

Carta da Pastoral 
Carcerária recebe 862 

assinaturas em repúdio 
à proposta de acabar 

com a assistência 
religiosa presencial nos 

presídios

Mensagem e Indulgência Plenária no 
1° Dia Mundial dos Avós e dos Idosos

Primazia da Oração

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

A pandemia continua fazendo seu 
caminho. Assim chegamos às 
quinhentas mil vítimas, quantia já 

ultrapassada. Somos uma nação em luto. A 
tristeza bateu na porta do coração dos que são 
sensíveis e não perderam a humanidade. Temos 
muito a fazer para ajudar as vítimas, consolar os 
que perderam entes queridos, cuidar e socorrer 
os pobres. Uma atividade, porém, se impõe sobre 
todas: orar!

 Na Sagrada Escritura tem o Livro dos Salmos. 
É um compêndio ancestral de orações em forma 
de hinos e cânticos, composto através dos 
séculos. Ali estão contidas as aspirações mais 
profundas do ser humano diante de si mesmo, 
da vida, de Deus e do destino. A oração é levar 
o finito da terra até o infinito do céu. Por trás 
de cada salmo está uma alma de poeta, em sua 
maioria anônimos.

Entre os muitos salmos, um em especial é 
apropriado para este tempo que vivemos, o Salmo 
91 (90) que assim começa: “Você que habita no 
abrigo do Altíssimo e te abriga na sombra do 
Onipotente, dize ao Senhor: Meu Refúgio, minha 
rocha protetora, meu Deus, eu confio em ti”. É a 
súplica de alguém que busca refúgio no templo, 
à sombra do altar de Deus, buscando proteção e 
forças para superar as dificuldades.

Este salmo é uma meditação sobre o tempo que 
passa, e o que vai acontecendo ao ser humano. Fala 
da condição humana através de imagens. Fala da 
duração da planta comparada à vida humana que 

também é breve, da história humana cheia de 
contradições. Tudo vai passando, nós passamos. 
Deus não passa! O salmista reconhece que todo 
o poder e sabedoria pertencem a Deus. Nós não 
damos conta de entender. Ele está presente no 
meio da alegria e também na pandemia: mistério!

O certo é que Deus promete um final feliz 
para quem nele confia, mesmo que tenha que 
atravessar vales sombrios. Deus promete ao 
fiel: “Porque me ama eu te salvarei” (v. 14). 
Para defender dos caçadores, dos perversos, das 
pragas e desgraças, o Senhor enviará seus anjos 
que oferecerão refúgio e mostrarão o caminho. 
O Senhor promete que aqueles que nele confiam 
desfrutarão da sua graça e proteção.

Rezemos, portanto, peçamos ao Senhor para 
que passe logo esta pandemia. Ponhamos nosso 
coração nas nossas orações, porque não chegarão 
aos ouvidos do Eterno palavras 
sem sentimento e sem amor, 
regadas com as lágrimas da 
humildade.

O Papa Francisco divulgou mensagem para o 
I Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que será 
celebrado no dia 25 de julho de 2021: “Eu estou 
contigo todos os dias” (cf. Mt 28, 20) é a promessa 

que o Senhor fez aos discípulos 
antes de subir ao Céu; e hoje 
repete-a também a ti, querido 
avô e querida avó. Sim, a ti! 

“Eu estou contigo 
todos os dias” 
são também as 

palavras que eu, 
Bispo de Roma 

e idoso como tu, 

gostaria de te dirigir por ocasião deste primeiro 
Dia Mundial dos Avós e dos Idosos: toda a Igreja 
está solidária contigo – ou melhor, conosco –, 
preocupa-se contigo, ama-te e não quer deixar-te 
abandonado, diz o início da mensagem.
Neste dia, a Indulgência Plenária será concedida 
aos avós, idosos e todos os fiéis que participarem da 
solene celebração que o papa presidirá na Basílica 
de São Pedro ou das diversas que ocorrerão em 
todo o mundo, bem como aos idosos doentes e 
todos os que, impossibilitados de saírem de casa 
por grave motivo, acompanharem as missas 
através dos meios televisivos, radiofônicos e 
mídias sociais. Leia aqui, a mensagem na íntegra.

https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Carta-Aberta-da-Pastoral-Carceraria-contra-proposta-do-Depen-.pdf
https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Carta-Aberta-da-Pastoral-Carceraria-contra-proposta-do-Depen-.pdf
https://www.diocesesa.org.br/2021/06/mensagem-do-papa-francisco-para-o-dia-mundial-dos-avos-e-dos-idosos/
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A Diocese de Santo André celebra 67 anos de sua criação no próximo dia 22 de julho, em 
pleno contexto da pandemia da Covid-19 que trouxe inúmeras adaptações no convívio 
social e suscitou alguns debates de como nós, enquanto Igreja, estamos fazendo com 

que a mensagem do evangelho chegue a todos e se os ensinamentos cristãos da acolhida, 
missionariedade e caridade estão sendo colocados em prática.

O distanciamento físico pode ser obstáculo para um abraço ou mesmo para a realização de 
atividades presenciais. Porém, isso não impede que com todas as orientações sanitárias para evitar 
a transmissão do coronavírus: máscaras, álcool em gel, luvas, proteção facial. Lives, reuniões 
virtuais, telefonemas, mensagens por aplicativo. Possamos fazer com que o sonho missionário de 
cheguar a todos se torne realidade, como lema do próprio Sínodo Diocesano (2016-2017). 
Dom Pedro celebrará Missa em Ação de Graças pelos 67 anos no dia 22 de julho, às 18h, 

na Catedral Nossa Senhora do Carmo, com transmissão pelas mídias diocesanas.

Acolhimento em permanente 
ação missionária

A prioridade eleita para o quinquênio 2018-
2022: “Ser uma Igreja que fortaleça a Cultura e a 
Espiritualidade do Acolhimento em permanente 
Ação Missionária” é consolidada nos itinerários 
do 8º Plano Diocesano de Pastoral.

“Na segunda fase que vivemos, priorizamos  
dois eixos: dimensão do acolhimento em nossa 
vida eclesial, de viver a experiência de ser 
discípulos de Jesus Cristo, querendo-nos bem uns 
aos outros; e a dimensão missionária: ser discípulo 
necessariamente impõe ser missionário. Somos 
discípulos missionários e queremos estar em 
constante saída, como diz o próprio Papa Francisco, 
enfatizando  tudo  aquilo  que  realizamos como 
Igreja, ou seja, estar em permanente ação 
missionária”, avalia o Vigário Episcopal para 
a Pastoral, Pe. Joel Nery. 

Sinodalidade como um 
modo de ser Igreja

É algo central para caminharmos 
juntos neste processo de evangelização, 
em sintonia com as propostas do Papa 
Francisco para uma Igreja que aprenda 
a ser sinodal, uma vez que o próxima 
Assembleia Eclesial da América Latina e 
do Caribe que acontecerá em novembro de 
2021 e o Sínodo dos Bispos, cuja assembleia 
ocorrerá em outubro de 2023, apresentam 
novidades, como o início dos itinerários a 
partir das Igrejas locais, através do processo 
de diálogo e escuta de leigos, sacerdotes, 
missionários, consagrados, bispos e 
cardeais. Com a experiência do Sínodo, a 
Diocese de Santo André protagoniza essa 
experiência, na prática, com a aplicação do 
8º Plano de Pastoral.
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As melhores coisas que alguém pode ter na vida!

No dia 25 de julho celebramos o 
1º Dia Mundial dos Avós e dos 
Idosos, animado pela memória 

de São Joaquim e Sant’Ana, pais da Virgem 
Maria, avós de Jesus. E para celebrar esse dia, 
apresentamos dois depoimentos carregados de 
emoção, memória afetiva e gratidão por aqueles 
que são fundamentais em nossas vidas!

Meus avós maternos, José de Almeida 
Franco, 80 anos, e Negleci Sanches Franco, 
75 anos, me ensinaram muitas coisas: valores, 
a fé, a educação, o cuidado, a saber fazer as 
tarefas de casa. 

Sempre participamos da Paróquia São José 
(Baeta Neves - SBC). Meu avô é uma pessoa 
muito boa de coração, disciplinado, ativo e 
alegre. Ele tem uma frase célebre: sempre 
que alguém pergunta “tudo bem?”, ele diz: 
“eu estou sempre bom”. Com isso, aprendi 
que, apesar das dificuldades, é preciso estar 
bem, pois Deus está conosco e, se temos 
pessoas que amamos ao nosso lado, tudo 
fica tranquilo. Minha avó, sempre muito 
quietinha, é muito terna e me ensinou muito. 
Cantava para mim quando era pequeno. 
Cozinha como ninguém e eu aprendi muito 
com ela.

Tive a graça de, ainda como diácono 
transitório, celebrar os 50 anos de matrimônio 
deles. Isso foi uma grande honra para mim. 
Com sentimento de gratidão, contemplo os 
dois, que mesmo com o peso da idade, se 
mantêm firmes nos mesmos valores e na 
mesma alegria. Louvo e agradeço a Deus pela 
oportunidade que tenho de ter convivido com 
eles ao longo de toda a vida!

Padre Guilherme Franco Octaviano

Sempre digo que os avós são as melhores 
coisas que alguém pode ter na vida. Essas 
duas sílabas – vô e vó – são carregadas de 
carinho e afetividade. Quando nasci, em 1992, 
minha mãe estava na faculdade, que ficava em 
Bragança Paulista e, sendo assim, meus avós 
tiveram papel importante na minha criação. 
Sempre vivi com eles, que me criaram como se 
fosse um filho. Para todos os lugares que iam 
eu estava junto. Até mesmo quando aprendi a 
falar, eu chamava minha mãe de “mãe” e minha 
avó também de “mãe’. 

Cartas do coração aos avós, com carinho!
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A certeza de um reencontro na eternidade!
Ao pensar nos meus avós, o meu coração pulsa de 

alegria, gratidão e amor. Posso afirmar que são 
os amores da minha vida, deixaram profundas 

e lindas marcas em mim, que nem o tempo e a ausência 
física puderam apagar. Deus me concedeu a graça de viver 
com eles!

Minha avó paterna, Maria, mulher guerreira, lutou muito 
pelos filhos, possuía uma saúde frágil, teve três derrames e 

tinha Mal de Parkinson, o que não a impedia de ceder seu 
colo e o calor do seu amor. Para ela, fui seu “pequeno 
príncipe”. Para mim, o berço do amor. Aprendi com 
minha avó que para dar e receber amor não importa 

nada, apenas querer amar e permitir-se ser amado. 
Mais velho, tive a graça de ficar com ela muitas vezes 
em casa, auxiliando no que fosse necessário, desde 

dar a comida, a levar ao banheiro, ou simplesmente estar 
ali, como ela sempre esteve em minha infância. 

Com meus avós Marcílio e Esperança (maternos), 
aprendi o valor da família, abnegação, oração e fé. 
Lembro-me da entrega e doação de um pelo outro, o 
amor expresso nas pequenas coisas. Ela me ensinou 
a rezar a Salve Rainha, a acordar de manhã e já fazer 
orações. Se a infância tem um sabor, era o da casa 
deles, o do carinho da minha avó nos pequenos detalhes, 
na mistura predileta de cada neto, da alegria e brincadeiras 
do meu avô. 

Sabemos que mesmo ao partirem, estarão conosco no 
coração e presentes em nossas orações.Em tudo que vivi 
com eles, sintetizo em Amor, como é belo presenciar e sentir 
o transbordar do amor de Deus na minha vida, através da 
vida deles. Sinto saudades deles, eu os amo, minha fé me 
conduz a certeza de um reencontro na eternidade!

Padre Marcos Vinícius Wanderlei da Silva
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Missa presidida por Dom Pedro 
conforta famílias e recorda memória 

das mais de 500 mil vítimas 
da Covid-19

Celebração foi realizada na Catedral Nossa 
Senhora do Carmo e reuniu sacerdotes, religiosos, 

membros de pastorais e fiéis de toda a diocese

Recordando o legado das vidas 
dos que partiram para a Casa 
do Pai, trazendo conforto aos 

familiares e suscitando uma mensagem 
de fé e esperança, o bispo da Diocese 
de Santo André, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, presidiu no dia 25 de junho, 
a Santa Missa em memória das mais de 
500 mil vítimas da Covid-19 no país.

Dom Pedro, disse que o Brasil que 
ainda não perdeu a humanidade, possui  
sentimento, coração e está de luto. É 
preciso promover a solidariedade para 
vencer os desafios durante e após a 
pandemia.

“Mas a palavra de Deus nos anima, 
nos dá esperança. E esse momento 
celebrativo que estamos vivenciando 
na nossa fé, mostra-nos que Deus está 
conosco. E que a fé é a luz que vence. A 
fé é a vitória que vence o mundo agitado, 
de todo tipo de desafio e maldade”, 
afirma.

Em comunhão com a Igreja no 
Brasil e com o lema de que “Toda 
Vida Importa”, o momento celebrativo 
também enfatizou o bom combate dos 
profissionais de saúde e cuidadores; o 
trabalho do Consórcio Intermunicipal 
do ABC na articulação para aquisição 
de vacinas; o compromisso dos padres 
em acolher e abençoar os doentes; os 
gestos de caridade em prol do povo 

mais carente e a necessidade da solidariedade por um 
mundo mais fraterno.

 Os quatro padres falecidos em decorrência da 
Covid-19, José Raschele, José Roldan, Sante Collina 
e José Aguirr. Atuaram na diocese por várias 
décadas, também foram recordados durante 
a missa. Leia mais.

https://www.diocesesa.org.br/2021/06/solidariedade-missa-presidida-por-dom-pedro-conforta-familias-das-mais-de-500-mil-vitimas-da-covid-19/
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Pe. Cláudio Tafarelo assume 
Paróquia Nossa Senhora de 

Lourdes, em Mauá

Manhã de Espiritualidade 
dos Padres

No dia 13 de junho, 
Pe. Cláudio foi 
acolhido na sua 

nova paróquia. O também 
pároco da Matriz de Mauá, 
considera a união essencial 
para conquistar êxito na 
continuidade dos trabalhos 
na evangelização e na 
manutenção da vida ativa da 
comunidade. Leia mais.

O Dia Mundial de Oração pela 
Santificação dos Padres 
aconteceu no dia 11 de 

junho. Nossos padres participaram 
da Manhã de Espiritualidade com 
o bispo, Dom Pedro Cipollini, na 
Paróquia São João Batista (SBC - 
Rudge Ramos).

Pe. João Aroldo propôs uma meditação. 
Em seguida, aconteceu uma Adoração ao 
Santíssimo Sacramento com o bispo. Ao final, o coordenador da 

Pastoral Presbiteral, 
Pe. Romeu Leite, 

motivou um 
momento de 
partilha. Clique 
aqui e leia a 

matéria completa.

Julho de 2021 - A BOA NOTÍCIA

Pelo segundo ano consecutivo, a 
Semana de Liturgia será online, nos 
dias 12, 13, 14, 15, 20 e 27 de julho, 

das 19h30 às 21h30, nas mídias sociais Facebook  
e YouTube. Mais informações com a coordenadora 

diocesana Risocleide Matos: (11) 97289-7474.

https://www.diocesesa.org.br/2021/06/padre-claudio-tafarelo-assume-como-administrador-paroquial-da-paroquia-nossa-senhora-de-lourdes-em-maua/
https://www.diocesesa.org.br/2021/06/manha-de-espiritualidade-dos-padres-jesus-acolhe-e-nos-guia-na-superacao-em-tempos-de-pandemia/
https://www.diocesesa.org.br/2021/06/manha-de-espiritualidade-dos-padres-jesus-acolhe-e-nos-guia-na-superacao-em-tempos-de-pandemia/
https://www.diocesesa.org.br/2021/06/manha-de-espiritualidade-dos-padres-jesus-acolhe-e-nos-guia-na-superacao-em-tempos-de-pandemia/
https://www.facebook.com/DioceseDeSantoAndre
https://www.youtube.com/channel/UC-6IBneoLqTLKbWDeT-cKrA
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Desde abril de 2020, a 
parceria entre Pastoral da 
Comunicação,Vicariato 

Episcopal para a Caridade Social 
e Centro de Pastoral promove uma 
série de lives todas as semanas. As 
transmissões online se tornaram um 
meio eficaz de evangelização, que 
oferecem conhecimento sobre diversos 
temas, a fim de que a Igreja Particular 
de Santo André seja protagonista na 
acolhida e na missão.

Em junho, os diocesanos 
participaram das seguintes lives: 
apresentação da Assembleia Eclesial 

Lives Diocesanas

da América Latina e do 
Caribe; Terço das Famílias 
em louvor a São José e pelo 
fim da pandemia; Semana do Migrante; Deveres e direitos 
dos cristãos frente às políticas públicas; e os desafios da 
educação na pandemia, entre outros.

Assista a programação de lives
no Facebook e no YouTube

Aprendizado e evangelização num 
formato que veio para ficar!

O Vicariato Episcopal para a Caridade 
Social reforça que o "Dia D" da 
Campanha do Agasalho 2021 será 

realizado no final de semana dos dias 3 e 4 de 
julho (sábado e domingo), durante as missas  
em todas as comunidades das sete cidades do 
Grande ABC. 

O objetivo é atender as pessoas em situação 
de vulnerabilidade social e famílias carentes, 
principalmente em tempos de pandemia. As 
doações de cobertores e roupas de frio para 
adultos e crianças: blusas, calças, meias, toucas, 
podem ser doadas no ponto de arrecadação mais 
próximo de você. A Cúria Diocesana, localizada 
na Praça do Carmo, 36, Centro de Santo André, 
também é um ponto de arrecadação. Clique aqui 
e consulte demais pontos.

As doações podem ser realizadas 
durante todo o inverno. 

Doe vida, doe um agasalho!

https://bit.ly/35YfmwA
https://bit.ly/2zHgOqU
https://www.diocesesa.org.br/2017/03/paroquias-3/
https://www.diocesesa.org.br/2017/03/paroquias-3/
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Etapa de escuta prorrogada 
até o dia 30 de agosto

CDPA+ promove formação online para 
participação na Assembleia Eclesial

O processo de escuta para a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe foi 
prorrogado pelo CELAM (Conselho Episcopal Latino-Americano) até o dia 30 de agosto. 
Com o lema “Somos todos discípulos missionários em saída”, o evento acontecerá de 21 

a 28 de novembro de 2021, de forma presencial no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na 
Cidade do México, e de modo remoto em outras localidades da América Latina e do Caribe.

O Conselho Diocesano de Pastoral Ampliado com a participação dos 
representantes paroquiais dos CPPs no dia 26 de junho, promoveu uma 
formação sobre o processo de escuta para a Assembleia Eclesial da 

América Latina e do Caribe. Participaram do encontro virtual cerca de 170 
pessoas, entre representantes leigos de paróquias das dez regiões pastorais, 
coordenadores, padres, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas. 
Clique aqui e leia mais.

■ Formações Online
Paróquias, comunidades, movimentos e pastorais 

são convidadas a organizarem encontros formativos 
para apresentação dos objetivos da assembleia.

 ■ Materiais de Apoio
Acesse os dois documentos fundamentais 

para orientar os passos neste processo de escuta: 
o Documento para o Caminho em direção 
à Assembleia Eclesial da América Latina e 
do Caribe, que trata do conteúdo, e o Guia 
Metodológico do Processo de Escuta do Povo 
de Deus, que trata da forma.

 ■ Live Diocesana
Organizada pelo Vicariato Episcopal para a 

Caridade Social, a transmissão ao vivo realizada 
no dia 7 de junho apresentou a proposta e as 
orientações sobre como participar do processo de 
escuta. Assista aqui.

■ Três modalidades
1. As comunidades ou grupos (pastorais, 

movimentos, associações) que se organizam 
para responder às perguntas propostas no 
questionário para participação grupal;

2. Uma pessoa (leigo, sacerdote, religioso, 
diácono) também pode dar sua contribuição no 
módulo de participação pessoal.

3. Organização e participação em fóruns 
temáticos.

 ■ Acesse o site
No endereço https://assembleiaeclesial.

com.br/escuta, os participantes podem clicar 
no botão “Clique aqui para participar do 
processo de escuta”, realizar o cadastro, 
preencher o questionário e apresentar as 
propostas e testemunhos à assembleia. Depois 
é só confirmar a participação!

A Igreja se dá com todos sem 
exclusão, e uma assembleia 
eclesial é um sinal disso: 
de uma Igreja sem exclusão

Como se preparar? Como participar?
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https://www.diocesesa.org.br/2021/06/cdpa-promove-formacao-online-para-participacao-na-assembleia-eclesial-da-america-latina-e-do-caribe/
https://asambleaeclesial.lat/wp-content/uploads/2021/04/documento-para-o-caminho-portugues.pdf
https://asambleaeclesial.lat/wp-content/uploads/2021/04/documento-para-o-caminho-portugues.pdf
https://asambleaeclesial.lat/wp-content/uploads/2021/04/documento-para-o-caminho-portugues.pdf
https://asambleaeclesial.lat/wp-content/uploads/2021/04/guia-metodolo%CC%81gico-do-processo-de-escuta-portugues.pdf
https://asambleaeclesial.lat/wp-content/uploads/2021/04/guia-metodolo%CC%81gico-do-processo-de-escuta-portugues.pdf
https://asambleaeclesial.lat/wp-content/uploads/2021/04/guia-metodolo%CC%81gico-do-processo-de-escuta-portugues.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5hnj6wtkfcU
https://assembleiaeclesial.com.br/escuta
https://assembleiaeclesial.com.br/escuta
https://conocimientocompartido.org/
https://conocimientocompartido.org/
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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 junho/2021:
■ Provisão do CAEP (Conselho de Assuntos 
Econômicos) da Paróquia São Judas Tadeu – Bairro 
Campestre, em Santo André;
■ Provisão do CAEP (Conselho de Assuntos 
Econômicos) da Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
– Parque Novo Oratório, em Santo André;
■ Provisão do CAEP (Conselho de Assuntos 
Econômicos) da Paróquia Santa Maria – Bairro 
Demarchi, em São Bernardo do Campo;
■ Provisão do CAEP (Conselho de Assuntos 
Econômicos) da Paróquia São Benedito – Bairro dos 
Casa, em São Bernardo do Campo;
■ Nomeação do Pe. Guilherme Franco Octaviano como 
Cerimoniário Episcopal e Mestre de Cerimônias do 
Sólio Episcopal da Diocese de Santo André;
■ Nomeação do Pe. Camilo Gonçalves de Lima como 
Secretário Episcopal;
■ Nomeação do Pe. William Mariotto Torres como 
Chanceler da Cúria Diocesana de Santo André;
■ Decreto de Aprovação do Diretório Diocesano dos 
Sacramentos da Diocese de Santo André. O presente 
Diretório Diocesano dos Sacramentos é a atualização do 
que foi promulgado em 07 de junho de 2007, com base 
no Diretório dos sacramentos da Provincia Eclesiástica 
de São Paulo à qual pertencemos. Entra em vigor a partir 
da vacância de um mês (cf. CDC, cân. 8 §2) da data de 
sua aprovação e posterior publicação.
Clique aqui e acesse os Comunicados Oficiais.

■ Acompanhe as redes sociais e o site.
AGENDA DIOCESANA

Em sua primeira visita canônica à Casa 
de Formação do Propedêutico da 
Diocese de Santo André em 2021, o 

bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini 
promoveu no dia 24 de junho, um encontro 
de espiritualidade, com celebração da Santa 
Missa e diálogo sobre experiências de fé com 
os propedeutas Jefferson Silva de Oliveira, 26 
anos; Leonardo Valeriano Bricks, 29 anos; e 
Isaac José da Silva, 31 anos, que ingressaram 
no seminário e iniciaram os estudos no 
primeiro trimestre deste ano. Clique aqui e 
saiba como foi o encontro.

Que a Diocese de Santo André agora possui 
uma paróquia dedicada ao Menino Jesus de 
Praga? A igreja,  em Diadema, recebeu a nova 
denominação “Paróquia Menino Jesus de Praga” 
em maio deste ano, por meio de decreto assinado 
por Dom Pedro, confirmando a devoção do povo 
que ergueu a então capela, conforme consta no 
primeiro Livro Tombo (1978-1996), e atendendo 
ao desejo dos paroquianos.

Clique aqui e saiba mais sobre essa devoção 
e o novo Orago.

NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS

Dom Pedro com 
propedeutas: proximidade no 
acompanhamento vocacional

https://www.diocesesa.org.br/comunicados-oficiais/
https://www.diocesesa.org.br/2014/10/calendario-diocesano/
https://www.diocesesa.org.br/comunicados-oficiais/
https://www.diocesesa.org.br/2021/06/encontro-de-dom-pedro-com-propedeutas-demonstra-proximidade-do-pastor-no-acompanhamento-vocacional/
https://www.diocesesa.org.br/2021/06/encontro-de-dom-pedro-com-propedeutas-demonstra-proximidade-do-pastor-no-acompanhamento-vocacional/
https://www.diocesesa.org.br/2021/06/paroquia-menino-jesus-de-praga-retorno-as-origens-e-um-presente-para-a-comunidade-de-fe-em-diadema/
https://www.diocesesa.org.br/2021/06/paroquia-menino-jesus-de-praga-retorno-as-origens-e-um-presente-para-a-comunidade-de-fe-em-diadema/
https://www.diocesesa.org.br/2021/07/recesso-forense-julho-de-2021/

