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A voz do Papa CNBB

A voz do Pastor

O bispo da Diocese de Santo André e 
presidente da Comissão Episcopal 
Pastoral para a Doutrina da Fé da 

CNBB, Dom Pedro Carlos Cipollini, apresentou 
o novo subsídio elaborado pela Comissão para a 
Doutrina da Fé:  Vida, Dom e Compromisso – Fé 
cristã e aborto, 13º volume da Coleção de Subsídios 
Doutrinais da Edições CNBB, que ajudará os 
cristãos na defesa e promoção da vida humana, 
apresentando o pensamento do evangelho e da 
Igreja  em defesa da vida. Leia mais.

Subsídio sobre fé cristã e aborto da 
Comissão para a Doutrina da Fé

Francisco publica Motu Proprio
Traditionis custodes

O Cura D'Ars, Sacerdote Exemplar

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Neste mês de agosto temos tantas 
datas importantes em nosso 
calendário litúrgico, inclusive o 

dia 15, dia da Assunção de Maria. Gostaria 
aqui, porém, caros amigos e amigas de nosso 
querido “A Boa Notícia”, contemplar a figura 
de São João Batista Maria Vianney conhecido 
como Cura d’Ars, localidade onde exerceu seu 
ministério. É padroeiro dos sacerdotes cujo dia 
celebramos dia 4 de agosto, justamente o dia 
em que ele partiu para o céu.

Ele nasceu na França, na aldeia de Dardilly, 
na zona rural, em uma época conturbada, na qual 
os exércitos do Imperador francês Napoleão 
Bonaparte varriam toda a Europa. Sabemos 
que as guerras trazem fome e doenças, criando 
uma situação social catastrófica. Era 8 de maio  
de 1786. Sua família de camponeses simples 
e muito piedosos, trabalhavam diuturnamente 
para sobreviverem. Quando o jovem João 
Batista manifestou o desejo de ser sacerdote, 
seu pai não consentiu, pois precisava dele para 
trabalhar na roça.

Este sonho de ser sacerdote não sumiu de 
seu coração, pelo contrário, aumentou. Então, 
ele decidiu de corpo e alma seguir os impulsos 
da graça em seu coração, fazendo tudo aquilo 
de bom que Deus lhe inspirava.

Em um belíssimo sermão que alguém 
transcreveu e hoje temos a graça de ler, ele 
dizia a seus amados paroquianos: “O primeiro 
meio para perseverar no caminho que conduz 
ao céu, como digo, é ser fiel em seguir e 
aproveitar os movimentos que a graça de Deus 
decide conceder-nos. Os santos não devem 
sua felicidade a não ser pela sua fidelidade 
às moções que lhes envia o Espírito Santo”. 

(Sermão sobre a perseverança, pronunciado 
no segundo domingo depois da páscoa, in S. 
Cura D ‘Ars, Amor y Perdón – Homilias, Ed. 
RIALP, Madrid, 3a. ed. 1916, p. 192) Assim, 
mesmo não estando no seminário, Deus foi 
preparando seu coração para o sacerdócio.

Ele com muito custo conseguiu entrar no 
seminário, já com 23 anos, o que naquela época 
não era comum. Tinha dificuldade em aprender 
o latim. Isto fez com que o dispensassem do 
processo formativo, pois toda a teologia era 
lecionada em latim. Um padre, porém, muito 
culto e santo, respeitado em toda a Diocese, se 
prontificou a terminar sua formação e o Bispo 
aceitou. Assim pode concluir seus estudos e ser 
ordenado sacerdote.

Devido a sua grande simplicidade, pois não 
fazia questão de se mostrar e, na realidade, 
escondia os muitos dons e a sabedoria com a 
qual o Espírito Santo o dotara, foi enviado para 
a paróquia mais pequenina e problemática da 
Diocese. E ali ele se revelou o grande e bom 
pastor que foi em todos os sentidos. Padre 
completo segundo a graça de Deus Pai e o 
Coração de Jesus. Seu ministério se tornou tão 
atraente que os peregrinos acudiam de todos 
os lugares para conhecê-lo, rezar, confessar 
com ele e receberem sua bênção. O governo 
francês teve que construir uma ferrovia para 
levar os peregrinos para lá. O bispo o nomeou 
cônego do Cabido Diocesano, o que na época 
era uma honraria, e o imperador da França 
o distinguiu com a maior condecoração do 
país: a Legião de Honra. Ele horrorizou tudo 
isto, como se não lhe dissesse 
respeito, meditando o que 
disse Jesus: “somos servos 

inúteis”(Lc 17,10), “ai de vós quando todos vos 
elogiam"(Lc 6,26). Era um santo de verdade, 
invencível na sua humildade: nunca se deixou 
fotografar. A única foto dele é no ataúde.

Amigo dos pobres e sofredores, enfrentou 
dificuldades mil para ajudá-los. Fundou um 
abrigo para meninas pobres e órfãs. Morreu 
em 4 de agosto de 1859, aos 73 anos, na casa 
paroquial cercado pelos paroquianos que faziam 
vigília de orações por ele. Foi canonizado em 
31 de maio de 1931. Proclamado padroeiro de 
todos os padres pelo Papa Bento XVI, no Ano 
Sacerdotal em 2007.

Homenageio aqui os nossos queridos 
sacerdotes, tanto diocesanos como religiosos. 
Os padres são os cristãos privilegiados por 
Jesus que os chamou para estar com Ele e 
pregarem o Evangelho. Quanta felicidade e 
amor eles demonstram a todo o povo de Deus 
que, aliás, muito os ama.

Quero bem aos padres e me dedico a eles. 
Agradeço a Deus por ter a graça de morar com 
um sacerdote que me acompanha e ajuda como 
bom cireneu, desde que cheguei 
a Santo André. Primeiro Pe. 
Guilherme Sanches, e 
agora Pe. Camilo. A eles 
minha gratidão. Rezemos 
pelos Sacerdotes. A  todos 
minha bênção de Pai 
e Pastor.

O Papa Francisco, após consultar os bispos do 
mundo, decidiu mudar as normas que regem 
o uso do missal de 1962, que foi liberalizado 

como "Rito Romano Extraordinário" há catorze anos 
por seu predecessor, Bento XVI. O Pontífice publicou 

no dia 16 de julho, o motu proprio 
"Traditionis custodes", sobre o uso 
da liturgia romana anterior a 1970, 

acompanhando-o com uma carta na 
qual explica as razões de sua decisão. 

Clique aqui e leia mais.

https://www.diocesesa.org.br/2021/07/edicoes-cnbb-dom-pedro-apresenta-subsidio-sobre-fe-crista-e-aborto-da-comissao-para-a-doutrina-da-fe/
https://www.diocesesa.org.br/2021/07/novas-normas-sobre-a-missa-antiga-maior-responsabilidade-ao-bispo/
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“Todos Somos Discípulos Missionários em Saída”. 
Esse é o lema da Assembleia Eclesial da América Latina 
e do Caribe, que entra na reta final do processo de diálogo 
e escuta neste mês de agosto, a fim de discernir juntos a 
vontade de Deus e o apelo que Ele nos faz como Igreja, 
em comunhão com o Papa Francisco, que nos encorajou 
a percorrer este caminho quando disse: “Quero estar 
convosco neste momento e na preparação até novembro… É a primeira vez que isto se faz... 
Acompanho-vos com as minhas orações e bons votos, avançai com coragem!” E a Diocese de 
Santo André tem se mobilizado e percorrido o itinerário para a elaboração das propostas:

“Estamos aproveitando para melhor observar nossa caminhada até hoje, buscando observar 
pontos que precisamos ir além e trazendo a ideia de um pensamento inclusivo e uma cultura a ser 
vivida em maior plenitude por nós católicos, seja no âmbito da Igreja ou da sociedade”. Mariana 
Bonotto (Setor Inclusão)

“Através do diálogo e da escuta podemos construir caminhos na igreja de base, junto às 
famílias, que nos levem até Jesus e à construção de seu Reino de paz, justiça e amor”. Marlene 
Gianoto (CEBs)

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 à Assembleia até 

o dia 30 de agosto. Participe!

“Nesse chamado a escutar a todos, nós da IAM preparamos quatro encontros em que as 
crianças e adolescentes possam também se fazer presentes nessa discussão. É uma forma 
de animar a todos a serem discípulos missionários em saída”. Glauber Machado (IAM)

“Respondemos o questionário a nível de CPP, apresentando o material da Assembléia 
para 30 coordenadores de pastorais e grupos. Depois fizemos um grupo menor que 
se reuniu outros 2 dias. Tudo com supervisão do pároco que deu liberdade para cada 
coordenador também responder com suas respectivas pastorais. Nossa paróquia entendeu 
que esse processo aberto de escuta é um ótimo canal para a Igreja Católica entender e 
resolver problemas como a evasão dos fiéis e praticarmos um acolhimento mais cristão”, 
Robson Cleber de Jesus (Paróquia Imaculada Conceição Aparecida - SBC)

Processo de escuta 
entra na reta final

https://www.conocimientocompartido.org/


4 MATÉRIA ESPECIAL

A Semana Nacional da Família acontece entre os dias 8 e 14 de agosto. Em sintonia 
com a proposta do Papa Francisco ao convocar o Ano Família Amoris Laetitia 
(2021-2022), o tema escolhido para esse ano é “A alegria do amor na família” 

com o lema “Dá e recebe, e alegra a ti mesmo (Sir 14, 1)”. Em comunhão com a Igreja no 
Brasil, a Diocese de Santo André se prepara todos os anos para participar dessa semana.  
Falando da importância da missionariedade e do acolhimento nas famílias, o Sínodo 

Diocesano (2016-2017) despertou no coração dos diocesanos a necessidade 
de praticar essas duas prioridades, como algo permanente e diário.

Acolher os irmãos e as irmãs em suas necessidades e ir ao encontro 
daqueles que estão em apuros e dificuldades é missão de todo cristão! 

Como diz o Santo Padre: “Somos uma Igreja em saída e missionária”. Essa 
acolhida deve ser realizada com alegria, amor e respeito. 

Neste sentido, a família tem uma ação protagonista na luta 
por um mundo mais justo e fraterno, sem preconceitos e sem 
violência, com dignidade e direitos iguais para todos.

Iniciativas desenvolvidas em nossa diocese demonstram 
essa preocupação de cuidar do próximo, nos aspectos 

espiritual, mental e físico. A Defesa da Vida atua 
no acompanhamento de mulheres que pensam em 
abortar ou já realizaram o aborto, acolhendo-as em 
suas necessidades. Toda criança também merece um 
lar. A adoção também é um ato de alegria no amor! A 
proteção das crianças e o direito à infância também 
são ações necessárias, encabeçadas pelas Pastorais 
do Menor e da Criança, que atuam junto às famílias.

Agosto de 2021 - A BOA NOTÍCIA
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“Graças ao 
trabalho da 

Defesa da Vida 
que eu pude ser 

mãe. Duas formas 
de amar: a que pôde gerar e que pôde 

dar a vida, e a nós que podemos acolhê-
los como filhos, Pedro e Miguel. Nossa 
missão, além de amá-los é orientá-los 

nos caminhos da fé”
 Giselle Monteiro Paiola

Nossa diocese conta com a Comissão 
para a Tutela dos Menores e Pessoas em 
Situação de Vulnerabilidade que trabalha 
para que nenhuma mulher, mãe, filho, 
idoso e, acima de tudo, ser humano, deve 
sofrer violência moral, psicológica e física. 
O respeito tem que prevalecer! 

Viúvas, viúvos e pessoas sós muitas vezes 
são esquecidos pela sociedade. A Pastoral 
Familiar oferece acompanhamento para 
essas pessoas que apresentarem quadro 
de depressão ou falta de perspectiva, com 
a indicação de especialistas e orientação 
espiritual com religiosos. A Comunidade 
Nossa Senhora da Esperança(CNSE), 
para viúvos e pessoas sós também realiza 
um bonito trabalho.

Em nossa realidade atual, do desemprego 
às dificuldades financeiras, cada vez mais 
percebemos a saga de pais e filhos para 
sustentar a família. Pessoas que literalmente 
multiplicam os pães e peixes, a presença de 
Cristo nas adversidades.

As dependências química e alcoólica são 
males que atingem muitos lares. A Pastoral 
da Sobriedade e Casas de Acolhida, por 
meio de casais leigos e pais de família, 
trabalham na retomada da dignidade 
resgatando e acolhendo os irmãos de rua. 

Pessoas que têm atração pelo mesmo 
sexo (AMS) sofrem muito preconceito. 
E o Apostolado Courage acolhe aqueles 
que buscam apoio espiritual, fortalecendo 
a fé, na vivência da castidade, no 
companheirismo, na verdade e no amor.

Em meio às tempestades, sempre 
percebemos a presença fundamental da 

família: dom de Deus, alicerce e expressão 
da alegria do amor para superar os desafios!

Agenda da Semana da Família
na Diocese de Santo André

Hora Santa pelas Famílias
6 de agosto (sexta) - 20h

Encontros da Semana da Família
8 a 14 de agosto - 18h

III Simpósio da Família 
14 de agosto (sábado) - das 8h às 17h

Nas mídias diocesanas
Participe!!!

“O apoio 
da família é 
fundamental na 
recuperação, 
pois por mais 

que a luta pela 
sobriedade seja 

minha,com a família do 
meu lado a vitória é garantida”
Roberto Bernine

“Sou viúva e ser 
acolhida pelos 

filhos, família, 
amigos de 
caminhada na 
Igreja, traz 
um sentimento 

de pertença na 
certeza do amor de 

Deus, solidificando a 
força e esperança de vida plena”
Tereza Pitarello Shoshima 
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Histórias de fé, muitas emoções e testemunhos de gratidão! A live “A Vida e Missão de 
um Bispo” ocorrida no dia 19 de julho trouxe tudo isso e muito mais ao homenagear 
o bispo emérito da Diocese de Santo André, Dom Nelson Westrupp, scj, pelos 30 

anos de episcopado completados no dia 20 de julho. Assista a live completa aqui.
Com a serenidade de sempre e a marca de um pastor que cuidou do seu rebanho, Dom 

Nelson expressou felicidade e agradecimento por todos que organizaram esse momento 
marcante em sua vida. 

Numa ordem cronológica dos fatos que 
começou com a vivência dos tempos atuais, 
passando pelos serviços prestados e legado 
deixado como bispo de três dioceses – São José 
dos Campos (SP), Santo André (SP) e Lages 
(SC) – , recordando o início da caminhada 

na Congregação dos Sacerdotes do Sagrado 
Coração de Jesus e chegando ao ápice da 
descoberta da sua vocação e da relação com 
a família, Dom Nelson foi agraciado com 
testemunhos de pessoas que de alguma forma 
fizeram parte dessa linda trajetória. Leia mais.

https://www.youtube.com/watch?v=ApH0epd6ZG0
https://www.diocesesa.org.br/2021/07/bispo-emerito-da-diocese-de-santo-andre-dom-nelson-westrupp-scj-celebra-30-anos-de-episcopado/


Destacando a maturidade da Igreja 
Católica no ABC através da 
realização do primeiro Sínodo 

Diocesano e da unidade do povo de Deus em 
torno do amor a Cristo, o bispo Dom Pedro 
Carlos Cipollini presidiu no dia 22 de julho, 
a Santa Missa em Ação de Graças pelos 67 
anos de  criação da Diocese de Santo André, 
na Catedral Nossa Senhora do Carmo.

De acordo com Dom Pedro, as características 
do povo da região, generoso, fiel, participativo 

e alegre fizeram com que a Igreja Particular 
de Santo André adquirisse grande experiência 
de evangelização e missionariedade ao longo 
dos 67 anos de caminhada. Leia mais.
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“É uma bênção para toda a região 
do Grande ABC, que aqui tenha sido 

implantada a Diocese de Santo André”
Dom Pedro Carlos Cipollini

Neste mês de agosto temos a alegria de celebrar o jubileu 
paroquial das seguintes paróquias:

Rezemos por seus paroquianos, pastorais e 
movimentos para que perseverem na 

Acolhida e Missão!

Jubileus Paroquiais

Em maio deste ano, a 
Comunidade Católica 
Shalom completou uma 

década de missão na Diocese de 
Santo André. No dia 9 de julho, o 
bispo Dom Pedro celebrou missa 
na presença dos membros da 
Comunidade Shalom com o objetivo 
de recordar os 39 anos da missão no 
Brasil. Leia mais.

https://www.diocesesa.org.br/2021/07/dom-pedro-recorda-67-anos-da-diocese-de-santo-andre-maturidade-atraves-da-unidade-e-do-amor-a-jesus-cristo/
https://www.diocesesa.org.br/2021/07/comunidade-catolica-shalom-celebra-10-anos-de-missao-na-diocese-de-santo-andre/
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Promovendo a comunhão de todo o clero da Diocese de Santo André, a Missa Crismal, 
também conhecida como Missa dos Santos Óleos, foi realizada no dia 4 de agosto, na 
Paróquia Santo Antônio da Vila Alpina, em Santo André. A data também recordou o Dia do 

Padre, celebrado por ocasião de São João Maria Vianney (Cura D’Ars), padroeiro dos sacerdotes. 
A celebração foi presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini e reuniu os presbíteros 

e diáconos atuantes nas paróquias e comunidades das dez regiões pastorais. 
A missa - que ocorre tradicionalmente na Quinta-feira Santa e foi transferida para agosto em razão 

da pandemia - contou com a renovação das promessas sacerdotais e o rito da benção dos óleos dos 
Enfermos e dos Catecúmenos (Batismo), e consagração do óleo do Crisma, que serão usados nas 
diversas celebrações ao longo do ano, nas 106 paróquias do Grande ABC. Leia mais.

“Essa celebração é 
ponto alto da vida do 

clero, em especial para 
os presbíteros. É dia de 

receber o amor de Cristo, 
que chama e renova o 
propósito de segui-lo 

neste tempo desafiador, 
através da renovação das 
promessas sacerdotais”

Dom Pedro Carlos Cipollini

https://www.diocesesa.org.br/2021/08/missa-crismal-o-amor-de-cristo-renova-as-promessas-sacerdotais-e-a-missao-dos-padres/
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O Ano Vocacional Diocesano também foi finalizado durante a Missa Crismal. A 
iniciativa inédita, cuja abertura ocorreu em dezembro de 2019, teve como objetivo 
principal conscientizar as pessoas sobre a importância de uma cultura vocacional, 

bem como incentivar e despertar as vocações sacerdotais, sem deixar de valorizar os trabalhos 
dos religiosos e religiosas, dos leigos e leigas em nossa diocese. 

Com o tema “Acolho o teu Chamado”, o Ano Vocacional contou com várias atividades como 
a peregrinação do ícone do Bom Pastor por todas as regiões pastorais; Hora Santa em níveis 
diocesano, regional e paroquial, através dos subsídios do ABC Litúrgico; formações online 
sobre o Serviço de Animação Vocacional nas paróquias; lives e séries vocacionais nas mídias 
sociais; matérias especiais no Mês Vocacional; visitas aos seminários; entre outras. 

Iniciando as atividades formativas no 
segundo semestre de 2021, os seminaristas 
de Teologia, de Filosofia e do Propedêutico 

participaram de retiro no dia 23 de julho, com 
Dom Pedro, pregador deste momento, e os 
reitores das três casas. A motivação para o dia 
de espiritualidade foi a subida de Jesus para 
Jerusalém, no Evangelho de Marcos, onde se 
pode ver diálogos de Cristo com diversas pessoas. 
Clique aqui e leia mais.

Ao final da Missa Crismal, o bispo 
diocesano apresentou o novo Diretório 
Diocesano dos Sacramentos para uso 

de toda a Igreja Particular de Santo André. 
“Muitos documentos novos foram promulgados, 

atualizados e melhorados. Então temos um ótimo 
diretório que será proveitoso para toda a nossa 
Igreja. As maiores riquezas que nós temos na Igreja 
são os sacramentos e a palavra”, 
elucida Dom Pedro.

Para adquirir o 
documento entre 
em contato com o 
Centro de Pastoral 
pelo WhatsApp: 
(11) 99981-1233 
ou pelo telefone: 
(11) 4469-2077. 
Leia mais.

Encerramento do Ano Vocacional 

Retiro dos Seminaristas Diretório dos Sacramentos

https://www.diocesesa.org.br/2021/03/peregrinacao-do-icone-do-bom-pastor-pelas-paroquias-entra-na-reta-final/
https://www.diocesesa.org.br/2020/08/hora-santa-vocacional-a-primeira-vocacao-e-ser-amigo-de-jesus/
https://www.diocesesa.org.br/2020/02/hora-santa-vocacional-esta-disponivel-no-site-e-no-abc-liturgico/
https://www.diocesesa.org.br/2021/03/pastoral-de-conjunto-e-fundamental-para-a-estrutura-de-animacao-vocacional-nas-paroquias/
https://www.diocesesa.org.br/2021/03/pastoral-de-conjunto-e-fundamental-para-a-estrutura-de-animacao-vocacional-nas-paroquias/
https://www.youtube.com/watch?v=VBLGQvByWmU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfqgoBGMM7e89PyJin8rkjkZAwNjNw8Q7
https://www.diocesesa.org.br/2020/08/vocacoes-em-tempos-de-pandemia-missoes-da-vida-religiosa-consagrada/
https://www.diocesesa.org.br/2020/02/paroquianos-conhecem-locais-de-formacao-de-futuros-sacerdotes/
https://www.diocesesa.org.br/2021/07/retiro-com-dom-pedro-inicia-atividades-formativas-dos-seminaristas-neste-segundo-semestre/
https://www.diocesesa.org.br/2021/08/revisado-e-atualizado-diretorio-diocesano-dos-sacramentos-ja-pode-ser-adquirido-no-centro-de-pastoral/
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Durante missa celebrada pelo bispo Dom 
Pedro Cipollini no dia 25 de julho, na 
Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem 

– Basílica Menor, em São Bernardo, os ministérios 
de leitor e acólito foram conferidos aos seguintes 
candidatos: Carlos Foiani, Eduardo de Alcântara, 
Fabiano Roque, Gilberto Cavignato, Guido Roggi, 
Haroldo Bezerra, João Oliveira, João Ribeiro, José 
Micheias, José Carlos, Marcio Giovani, Robin 
Januário, Salustiano Júnior, Sandro Bermudes, 
Sidnei Antoniasi e Silvio Bezerra. Leia mais.

O bispo Dom Pedro Cipollini presidiu no dia 11 de julho, a Celebração Diocesana da Pastoral 
da Acolhida, que reuniu 160 coordenadores paroquiais e representantes de 73 paróquias das 
dez regiões pastorais na Paróquia Santo Antônio, Vila Alpina, em Santo André. Leia mais.

A Semana Diocesana de Liturgia 2021 
proporcionou um grande aprendizado 
durante os cinco dias de palestras (12, 

13, 14, 15 e 20 de julho) com a participação das  
paróquias da diocese.

“A Semana de Liturgia de forma online foi bem 
aceita e participativa. Os palestrantes inspirados 
pelo Espírito Santo prepararam um excelente 
material com explicações claras e objetivas”, avalia 
a coordenadora da Comissão Diocesana de Liturgia, 
Risocleide Matos. Leia mais.

16 candidatos ao 
diaconato permanente

Semana de Liturgia 

Uma inspiração para a Pastoral da Acolhida

A última etapa antes da ordenação diaconal 

Conhecimento e caminhos para uma 
evangelização eficiente

“Grande santo acolhedor, Santo André, além da missão. A nossa Igreja, que escolheu como 
prioridades pastorais acolhida e missão, é verdadeiramente a Igreja de Santo André.”

https://www.diocesesa.org.br/2021/07/rumo-ao-ministerio-diaconal-16-candidatos-recebem-ministerios-de-leitor-e-acolito-na-diocese/
https://www.diocesesa.org.br/2021/07/dom-pedro-santo-andre-referencia-de-acolhimento-e-missionariedade-para-a-pastoral-da-acolhida/
https://www.diocesesa.org.br/2021/07/semana-de-liturgia-proporciona-conhecimento-e-aponta-caminhos-para-uma-evangelizacao-eficiente/
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O Vicariato Episcopal para a Caridade 
Social da Diocese de Santo André 
prossegue com a Campanha do 

Agasalho 2021 durante os meses de agosto e 
setembro. As pessoas podem doar roupas de frio 
para adultos e crianças: blusas, calças, meias, 
toucas e cobertores que serão distribuídos às 
famílias carentes e pessoas em situação de rua. 

Os pontos de arrecadação também recebem 
alimentos e produtos de higiene para montagem 
de cestas básicas às famílias cadastradas no 
vicariato. Você ainda pode doar pelo Pix: 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.

As ações estão em sintonia com a Igreja no 
Brasil, por meio da segunda fase da Ação 
Solidária Emergencial “É Tempo de Cuidar”.

Acesse aqui e consulte a paróquia mais 
próxima de sua casa para ajudar o próximo! A 
Cúria Diocesana localizada na Praça do Carmo, 
36, Centro de Santo André, também é um ponto 
de arrecadação.

https://www.instagram.com/diocesedesantoandre/
https://www.diocesesa.org.br/2017/03/paroquias-3/


12 NOTÍCIAS DA DIOCESE

Levamos ao conhecimento de todos os diocesanos que o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini assinou os seguintes documentos 
em julho de 2021:
■ Nomeação do Pe. Romeu Leite Izidório como Pároco 
da Paróquia Santíssima Virgem – Jardim do Mar, em São 
Bernardo do Campo – SP.
■ Nomeação do Pe. Renato Aparecido da Cruz Souto 
como Pároco da Paróquia Santa Teresinha – Bairro Santa 
Terezinha, em São Bernardo do Campo – SP.
■ Por meio desta nomeação constituímos, pelo período 
de um quinquênio (5 anos), o Colégio de Consultores 
da Diocese de Santo André, dentre os membros do atual 
Conselho Presbiteral:  Pe. Ademir Santos de Oliveira; Pe. 
Joel Nery; Pe. Alex Sandro Camilo; Pe. Ryan Matthew 
Holke, mipk; Pe. Francinaldo de Sousa Justino; Pe. Antonio 
Guimarães do Couto Filho e Pe. Vagner Franzini.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos 
(CAEP) da Paróquia Sant’Anna – Bairro Santana, em 
Ribeirão Pires – SP.
■ Uso de Ordem na Paróquia Santo André – Vila Assunção, 
em Santo André – SP, ao Pe. Richard Gérard, CS, religioso-
presbítero da Congregação dos Missionários de São Carlos.
■ Uso de Ordem na Paróquia Nossa Senhora da Boa 
Viagem (Basílica Menor) – Centro, em São Bernardo 
do Campo – SP, ao Pe. Juventino Hermilo Cortés, CS, 
religioso-presbítero da Congregação dos Missionários de 
São Carlos.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos 
(CAEP) da Quase-Paróquia Nossa Senhora de Fátima, 
em Ribeirão Pires – SP
■ Uso de Ordem na Paróquia São João Batista, em ■ Acompanhe as redes sociais e o site.

AGENDA DIOCESANA

Que a Diocese de Santo André 
conta com uma célula do 
Apostolado Courage? Esse 

movimento eclesial trabalha na acolhida de 
pessoas com atração pelo mesmo sexo, oferecendo 
suporte espiritual, no acolhimento com respeito 
e compaixão, daqueles que buscam viver a fé 
através da castidade, da oração e da fraternidade.

Fundado em 1980 nos EUA, o Courage 

International recebeu o status canônico na 
Igreja Católica de Associação Pública Clerical 
de Fiéis, em 2016, tornando-se o único 
apostolado canonicamente aprovado com essas 
especificações. Está presente no Brasil desde 
2011. Quer conhecer mais sobre o Apostolado 
Courage e participar do movimento? Entre em 
contato pelo e-mail: santoandre@couragebrasil.
com e acesse aqui.

NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS

Mauá – SP, ao Pe. Fabiano Felício da Silva, presbítero 
incardinado na Eparquia de Nossa Senhora do Líbano dos 
Maronitas do Brasil.
■ Nomeação do Pe. Paulo Roberto Vicente como 
Administrador Paroquial da Paróquia São João Batista – 
Vila São João, em Mauá – SP.
■ Nomeação do Pe. Alcides Ribeiro Filho, OPraem., 
religioso-presbítero ad experimentum em nossa Diocese, 
como Administrador Paroquial da Paróquia São Vicente 
de Paulo – Parque São Vicente, em Mauá – SP.
■ Nomeação do Pe. William Mariotto Torres como 
Pároco da Paróquia Santa Luzia e São Carlos Borromeu – 
Bairro Príncipe de Gales, em Santo André – SP.
Clique aqui e acesse os Comunicados Oficiais.

EDITAL
Prot. N.M. 10.100/18

O vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André cita FLÁVIO 
ROBERTO SPINA, nascido em São Paulo/SP, aos 28 de abril de 1969, filho de 
Roberto de Almeida Spina e Neusa da Anunciação Andrill Spina, 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
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https://www.diocesesa.org.br/2014/10/calendario-diocesano/
https://www.diocesesa.org.br/comunicados-oficiais/
mailto:santoandre@couragebrasil.com
mailto:santoandre@couragebrasil.com
https://www.diocesesa.org.br/2021/07/conheca-o-apostolado-courage-e-saiba-como-participar-da-iniciativa-na-diocese-de-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/comunicados-oficiais/

