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A voz do Papa

CNBBA voz do Pastor

O Consep (Conselho 
E p i s c o p a l 
Pastoral) da 

CNBB esteve reunido na 
manhã e tarde de quarta-feira 
(18/08), de forma virtual, 
com o objetivo de tratar da 
distribuição das 314 vagas 
para representantes do Brasil 
na Assembleia Eclesial da 
América Latina e do Caribe, 
marcada para novembro, 
e de assuntos importantes 
para a Igreja no Brasil neste 
segundo semestre e para os 
próximos anos.

A próxima reunião do 
Consep, em função da 
Assembleia da América 
Latina e do Caribe, será no 
próximo dia 10 de novembro. 
A data foi aprovada pelos 
membros do órgão. A parte 
da tarde ainda seguiu com 
informações das agendas 
de trabalhos das Comissões 
Episcopais Pastorais da 
CNBB.  Leia mais.

CONSEP escolhe 
participantes da 

Assembleia Eclesial
da América Latina e

do Caribe

Papa reza pelo Afeganistão e 
presta solidariedade ao Haiti

Meditar a Palavra de Deus

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Estamos neste mês de setembro 
convidados a agradecer o imenso 
dom que temos na nossa Igreja: a 

Revelação de Deus em Jesus Cristo, Palavra 
Viva, o “Verbo” que se fez carne a habitou entre 
nós (Jo 1, 14). É o que nos instrui a Sagrada 
Escritura, a Bíblia Sagrada que veneramos 
juntamente com a Santa Eucaristia (cf. DV 
21), presença viva de Jesus Cristo entre nós.

Aprendemos a concluir sempre que a Palavra 
de Deus nos convida a fazer algo. Temos a ideia 
de que somos mais poderosos e ativos quando 
fazemos, trabalhamos e produzimos algo.

A busca de ouvir a Palavra de Deus 
pensando somente em realizar algo a partir 
dela ou praticá-la (o que aliás é essencial e 
necessário), muitas vezes nos faz percebê-la 
de modo fragmentado, sem a sua totalidade e 
interligação interna.

Por isso, é preciso fazer uma pausa, meditar, 
refletir, para saborear a Revelação em sua 
totalidade. Falo aqui da meditação da Palavra 
de Deus.

A própria Bíblia nos convida a meditar 
a Palavra de Deus: “Feliz o homem que 
encontra seu prazer na Lei do Senhor e nela 
medita dia e noite” (Sl 1,2). O salmo 119 é 
o que mais fala da meditação e convida a 
praticá-la: “Sobre as tuas ordens meditarei, 
prestarei atenção aos teus caminhos” (Sl 119, 
15). “ Como amo a tua Lei! O dia todo ela é 
minha meditação” (Sl 119 97).

Meditar é fundamentalmente sentar-se 
em silêncio para observar os movimentos da 
própria mente diante daquilo que a Palavra 
de Deus nos expõe. Este silêncio que observa 
e escuta, produz em nós um vazio que nos 
incomoda, mas é no entanto, a capacidade de 
acolher o novo que a Palavra nos revela. A 
meditação em silêncio e quietude é o caminho 
direto para o próprio interior, para o coração 
onde Deus habita em nós.

Somente quem medita constantemente a 
Palavra de Deus, poderá praticá-la do modo 
como Deus quer que se a pratique. Foi assim 
com Maria Santíssima que ouvia a palavra e 
a “guardava, meditando-a em seu coração”(Lc 
2,19). Esquecemos frequentemente que, por 
detrás da Maria do Magnificar está a Maria 
que medita a Palavra. Por isso ela é bem-
aventurada.

Quem aprende a meditar 
tem dia mas não tem noite, 
pois vive sempre na luz.

“Peço-lhes que rezem comigo ao Deus da 
paz para que cesse o barulho das armas e as 
soluções possam ser encontradas na mesa 
do diálogo. Somente assim a martirizada 
população daquele país - homens, mulheres, 

idosos e crianças - poderá 
voltar para suas casas e viver 
em paz e segurança no pleno 
respeito mútuo”.

Foi assim que o Papa 
F r a n c i s c o , 
após o Angelus 

do dia 15 de 
agosto, na Praça 

São Pedro, uniu-

se à preocupação unânime pela situação no 
Afeganistão, onde os Talibãs assumiram o 
comando do país.
No mesmo dia, o Santo Padre rezou pelas 
centenas de mortos e milhares de feridos no 
terremoto que destruiu o sul da ilha caribenha 
no dia 14 de agosto.
“Gostaria de expressar minha proximidade 
àquelas queridas populações que foram 
duramente atingidas pelo terremoto. Ao 
elevar minhas orações ao Senhor pelas vítimas, 
dirijo minha palavra de encorajamento 
aos sobreviventes, na esperança de que a 
comunidade internacional demonstre um 
interesse comum por elas”. Leia mais.

https://www.diocesesa.org.br/2021/08/consep-define-distribuicao-dos-mais-de-300-representantes-do-brasil-na-assembleia-eclesial-da-america-latina-e-do-caribe/
https://www.diocesesa.org.br/2021/08/papa-nao-podemos-permanecer-indiferentes-oracao-e-jejum-pelo-afeganistao/
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Na fase diocesana, o objetivo é a consulta do povo de Deus para que o processo sinodal se realize 
na escuta com leigos, sacerdotes, missionários, consagrados, bispos e cardeais, conforme consta 
do documento do sínodo. Para facilitar a participação de todos, a Secretaria do Sínodo enviará 
um texto preparatório acompanhado de um questionário e um Vade Mecum com as propostas para 
a realização da consulta. 

Segundo a Secretaria do Sínodo, cada bispo, antes de outubro de 2021, nomeará um responsável 
diocesano como ponto de referência e conexão com a Conferência Episcopal, que acompanhará 
a consulta na Igreja Particular a cada passo. Por sua vez, a Conferência Episcopal nomeará um 
responsável ou uma equipe como ponto de referência junto aos responsáveis diocesanos e à 
Secretaria Geral do Sínodo. O discernimento diocesano culminará em uma "Reunião pré-sinodal" 
no final da consulta. As contribuições serão enviadas à sua própria Conferência Episcopal, até 
uma data determinada por esta última.

Sínodo dos Bispos:
Início do itinerário com a 

participação do povo de Deus

■ Exemplo de sinodalidade

Pela primeira vez num formato descentralizado, o próximo Sínodo dos Bispos com o tema 
"Por uma Igreja Sinodal: Comunhão, Participação e Missão" iniciará o seu caminho sinodal de 
três anos a partir das Igrejas Particulares. A inauguração solene será realizada pelo Papa Francisco 

nos dias 9 e 10 de outubro de 2021, no Vaticano. Na semana seguinte, um momento de reflexão, oração e 
celebração eucarística acontecerá nas dioceses.

Em unidade com a Igreja no Brasil e no mundo, a Diocese de Santo André participará desse momento 
com a realização da Santa Missa presidida pelo bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, em unidade com todo o 
povo de Deus, no dia 19 de outubro (terça), às 19h, com transmissão pela TV Evangelizar.

O itinerário trienal proposto pelo sumo pontífice será articulado em três fases (diocesana, continental e 
universal), por meio de consultas e discernimento, que culminará com a XVI Assembleia Geral Ordinária 
do Sínodo dos Bispos, a ser realizada em outubro de 2023, em Roma, na Itália.

“É um exemplo de sinodalidade. O papa propõe uma Igreja que aprenda a ser sinodal. 
Esse caminho será preparado para que a Igreja faça uma experiência de sinodalidade”

Dom Pedro Carlos Cipollini
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O Mês da Bíblia completa o Jubileu de Ouro em 2021. Surgiu em 1971, em 
comemoração aos 50 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte (MG), sendo 
uma iniciativa das irmãs Paulinas e envolveu toda a cidade. O sucesso da ação 

motivou a tornar-se um evento nacional, quando setembro se tornou o mês de referência 
para os estudos e contemplação da Palavra de Deus. 

A meditação proposta para esse ano é 
a Carta aos Gálatas com o lema: “pois 
todos vós sois um só, em Cristo Jesus” 
(Gl 3,28d). A Carta de São Paulo aos 
Gálatas, é uma das melhores reflexões 
bíblicas sobre a liberdade humana e a 
força libertadora da fé em Jesus Cristo. 
A partir do Batismo e do revestimento 
de Cristo, todos somos "filhos de Deus" 
em unidade.

Essa unidade é promovida na diversidade 
na Diocese de Santo André, localizada numa 
região repleta de diferentes realidades. 
Uma fonte de inspiração é o 8º Plano 
Diocesano de Pastoral (2018-2022), por 
meio dos itinerários alinhados com o 
objetivo proposto pela Carta aos Gálatas: 
da comunidade de fé se tornar um só corpo à 
luz da Bíblia e colocar a Palavra de Deus em 
prática, por meio de ações e gestos concretos.



Exemplo dessa prática é o CAMSA 
(Centro de Apoio ao Migrante de 
Santo André), que faz parte da 

missão scalabriniana a serviço dos migrantes 
na diocese, cuja acolhida se dá de maneira 
integral, independente de religião, etnia 
e idioma, trazendo a realidade de irmãos 
que saíram dos seus países em busca de 
melhores condições de vida e promovendo 
a espiritualidade do Cristo migrante, através 
de cursos e oportunidades de trabalho.

“Acreditamos que, 
dessa forma, estamos 

concretizando 
o Evangelho de 

Jesus Cristo:“Eu 
era migrante e tu 

acolhestes”
Helena Teodoro 

Pastoral do Migrante

“A acolhida 
não se trata 
apenas de 

acolher na porta 
da igreja, e sim de 
um ato de amor, 
de quem vê não 
só o exterior de 

quem é acolhido, 
mas é capaz de ver o Cristo naquele a quem 
se acolhe, seja na paróquia ou em missão na 

comunidade”
Maria Aparecida de Lima Ribeiro

Pastoral da Acolhida 

“Em março deste ano, tocados pelo grande número 
de internados devido à pandemia da Covid 19, 

sentimos que, como cristãos, deveríamos fazer algo 
por esses irmãos. E, naquele momento, o que tínhamos 

para doar era nossa oração. Organizamos um 
pequeno grupo, e fomos orar em frente ao Hospital de 

Campanha da UFABC- Santo André”
 Tatiane Schiavini Odlevati

Pastoral da Liturgia

“Quando na catequese com crianças e jovens 
conseguimos chegar aos pais, estes também se 

animam e buscam fortalecer sua educação na fé, 
participar da comunidade e criar em suas famílias 
momentos de oração. De certa forma, a catequese 
à distância devido à pandemia, tem ajudado nessa 

integração com as famílias”
Isabel Cristina Corsi Janota Pellegrino
 Catequista na Paróquia São Benedito

A Catequese é responsável pela 
introdução dos batizados na iniciação 
à vida cristã. Dentro dessa caminhada, 
catequistas adotam a criatividade e várias 
formas de levar o Evangelho aos irmãos. 

A Pastoral da Acolhida é muito importante 
para a nossa diocese. Um bonito gesto é 
a vivência da Pastoral de Conjunto, que 
uni muitos voluntários com o objetivo de 
reavivar a Palavra na vida do Povo de Deus.

Durante a Santa Missa, nos alimentamos 
da Eucaristia e da Palavra de Deus, que nos 
preparam para a missão, nos fazendo discípulos 
missionários da unidade na diversidade.
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Seminaristas 
da Teologia 

são admitidos 
às Ordens 
Sacras e 
recebem 

ministérios de 
leitor e acólito 
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“É um momento de crescimento vocacional, espiritual, 
na vivência da Igreja, da comunidade, que nos ajuda a 

ser mais fortes na caminhada”
Douglas, acólito

“A vigilância nos faz estar preparados para sermos encontrados pela graça de Deus e 
acolher a vocação. E Jesus nos pede coerência para ter um bom relacionamento com 
os colegas, no seminário e depois no presbitério. É preciso que o seminarista cresça 

sabendo que, assim como foi a vida de Jesus, é uma vida de serviço ao povo”
Dom Pedro Carlos Cipollini

No encerramento do 
Mês Vocacional, 
um dia especial na 

vida de treze seminaristas da 
Teologia da Diocese de Santo 
André, que iniciaram etapas 
importantes na caminhada 
rumo ao sacerdócio, no dia 31 
de agosto, durante a celebração 
eucarística presidida pelo 
bispo Dom Pedro Carlos 
Cipollini, na Paróquia São 
José, Baeta Neves, na Região 
SBC - Centro. 

Nove deles foram admitidos 
como candidatos às Ordens 
Sacras: Bruno Xavier Biazutti, 
Lucas Chagas de Souza, 
Eduardo Barbosa Pereira, 
Romário da Rocha Cunha, 
Jhonatan Kauê Fernandes dos 
Santos, André Lucas Chaves, 
Thiago Batista da Silva, Joel 
dos Santos Machado e Paulo 
Henrique Louback da Silva; 
três receberam o ministério de 
leitor: William Maia Gomes 
Leite, Gustavo Laureano Pinto 

e Diego das Dores Gonzaga; 
e um, o ministério de acólito: 
Douglas Colácio.

Antes do encerramento da 
missa, os seminaristas do 
Propedêutico, Jefferson Silva 
de Oliveira e Isaac José da 
Silva, se revestiram das túnicas 
abençoadas pelo bispo.Na 
reflexão aos seminaristas, Dom 
Pedro destacou duas palavras 
fundamentais nessa jornada: 
vigilância e coerência. Clique 
aqui e leia mais.

“É um momento importante da formação, porque 
ao recebermos esse ministério, procuramos 

aprofundar a Palavra de Deus nas comunidades”
Diego, leitor

“Esse momento significa o início de um 
passo mais próximo à ordenação. Desse 

processo, essa é a primeira etapa”
Thiago, admitido às Ordens Sacras

https://www.diocesesa.org.br/2021/09/dom-pedro-indica-vigilancia-e-coerencia-a-treze-seminaristas-em-nova-etapa-rumo-ao-sacerdocio/
https://www.diocesesa.org.br/2021/09/dom-pedro-indica-vigilancia-e-coerencia-a-treze-seminaristas-em-nova-etapa-rumo-ao-sacerdocio/
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Neste mês de setembro, temos a alegria de celebrar 
o Jubileu de Ouro da Paróquia São Geraldo Magella.
Rezemos por essa comunidade de fé para que persevere 

na Acolhida e Missão!

Jubileu Paroquial

Acolhendo o chamado para novas missões!

No mês de agosto, quatro padres assumiram o compromisso de pastorear o povo de Deus 
em paróquias de Mauá, Santo André e São Bernardo. Todas as posses foram presididas 
pelo bispo Dom Pedro Carlos Cipollini.

“Todas as vezes que assumo um trabalho dedico aos meus pais. O que eu sou hoje devo 
aos meus pais”. Recordando o legado dos saudosos pais, Pe. Alcides Ribeiro Filho, 
OPraem., 54 anos, foi acolhido com carinho pela comunidade, ao assumir no dia 8 de 
agosto, a administração da Paróquia São Vicente de Paulo, em Mauá. O padre estava na 
Diocese de São Carlos e chega para um período de experiência em nossa diocese.

“Nada te falta. Com Deus no coração, só Deus, só Deus 
te basta”. A frase de Santa Tereza D'Ávila e a acolhida 

da comunidade arrancaram lágrimas do Pe. Romeu Leite Izidório, 50 anos, que foi 
empossado pároco no dia 20 de agosto da Paróquia Santíssima Virgem, em São Bernardo. 
“Conte comigo para ser aquele que vai estar indo de mãos dadas com a Mãe Santíssima 
ao encontro do Filho”, encorajou o presbítero, ao valorizar a devoção mariana.

“Eu era o único membro da família que não tinha uma 
história com a Vila Príncipe de Gales. E quando Dom Pedro 
me chamou, senti a presença do Espírito Santo”. Com memória afetiva, Pe. William 
Mariotto Torres, 32 anos, quer continuar o legado da família, na construção do 
Reino de Deus na igreja e no bairro. Ele foi empossado pároco da Paróquia Santa 
Luzia e São Carlos Borromeu, em Santo André em 12 de agosto.

Uma acolhida para se sentir em casa! Assim, os fiéis da Paróquia Santa Teresinha, 
em São Bernardo, receberam o novo administrador paroquial, Pe. José Alexandre 
Mosquelli de Almeida, MIPK, 40 anos, que tomou posse no dia 22 de agosto. 
“Oração e missão nos sustentarão para o 
anúncio do evangelho”, disse o padre.
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Alegria do amor nas famílias

Ocorrido entre os dias 27 e 29 de agosto, 
o Tríduo Bíblico Catequético online, 
reuniu mais de 300 pessoas por dia, 

que acompanharam grandes reflexões sobre o 
Ministério Laical de Catequista (instituído pelo 
Papa Francisco por meio do Motu Proprio 
“Antiquum Ministerium”), a missão através de 
textos bíblicos e o encerramento com a oração 

do santo terço. Leia mais.

Ministério Laical de Catequista é destaque
do Tríduo Catequético

“Dom Pedro apresentou o Ministério Laical de Catequista e nos fez entender 
que a missão do catequista de ser testemunho da fé deve ser executada de forma 
secular, a serviço da comunidade”, catequista Júlio César Garcia.

“Com grande alegria ouvimos o Pe. Pedrinho nos inspirar através dos 
textos bíblicos o que é ser catequista, servo de Deus! “Não temas pois estou 
contigo!”, catequista Márcia Cristina Nunes Parahybuna.

“Participamos da missa e das palestras que foram muito enriquecedoras. A palestra do Gustavo Trevisan 
falando do momento que vivemos e suas consequências foi de muita reflexão”, Silvana Ribeiro da Cunha 
Montoro e Cássio Turone Montoro, casal do Movimento Familiar Cristão

“Momentos de grande aprendizado e partilha. Destacamos a palestra de Dom Moacir sobre a "Espiritualidade 
e Família", que refletimos o que Deus espera de nós e aonde quer nos levar”, Marcelo e Gláucia Bianchi, casal 
responsável pelas Equipes de Nossa Senhora na Região São Paulo Sul 1

 Assista aqui o III Simpósio Diocesano da Família e leia aqui, a matéria, na íntegra

Fortalecendo comunhão, espiritualidade e formação, 
o III Simpósio Diocesano da Família aconteceu no 
dia 14 de agosto. Pelo segundo ano consecutivo 

online, com palestras e reflexões de profunda relevância 
para todas as famílias.

NOTÍCIAS DA DIOCESE

https://www.diocesesa.org.br/2021/08/triduo-catequetico-reforca-missao-do-catequista-de-ser-testemunho-da-fe-a-servico-da-comunidade/
https://www.youtube.com/watch?v=qkka2QIgIt0&t=3s
https://www.diocesesa.org.br/2021/08/iii-simposio-da-familia-fortalece-comunhao-e-indica-caminhos-para-a-alegria-do-amor-nas-familias/
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Revisado e atualizado, 
Diretório Diocesano 
dos Sacramentos já 

pode ser adquirido no 
Centro de Pastoral

Acolhida na Diocese: casais retomam 
a comunhão com a Igreja Católica

O novo Diretório Diocesano dos Sacramentos já está disponível 
para todo o povo da Diocese de Santo André. Revisado e atualizado, o exemplar já pode ser 
adquirido no Centro de Pastoral (Praça do Carmo, 36 – 3º andar – Centro de Santo André, de 
segunda a sexta, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. Leia mais.

Informações pelo telefone: (11) 4469-2077 ou pelo WhatsApp: (11) 99981-1233

Histórias de conversão, o 8º Plano 
Diocesano de Pastoral em ação e as 
portas abertas para o retorno à Casa 

de Deus! Foi um pouco da experiência que 
a Diocese de Santo André viveu no dia 7 de 
agosto, ao acolher dois casais que retomaram 
formalmente a comunhão com a Igreja Católica 
Apostólica Romana, mediante a realização da 

“Queremos viver essa tradição da Igreja para 
a nossa família, para nossa casa. Criar nossos 
filhos, que são pequenos, nisso que estamos 
vivendo”, Leonardo e Danielly.

“Nossa ideia é auxiliar outras pessoas (que 
queiram voltar à Igreja Católica), encorajá-
las com nosso testemunho, sempre na busca da 
verdade, na presença de Deus”, Eric e Gilcicler.

“Esse diretório visa trazer 
algumas orientações e diretrizes 

para a ação evangelizadora pastoral 
na diocese com normas atualizadas”

Pe. Joel Nery, Vigário Episcopal para a Pastoral

profissão de fé e a convalidação do matrimônio, 
efetuadas na celebração eucarística presidida 
pelo Pe. Vinícius Ferreira Afonso, testemunhada 
por fiéis presentes na Paróquia Jesus Bom Pastor, 
em Santo André.

A cerimônia de convalidação do matrimônio 
ocorreu no início da Semana da Família e no 
Mês Vocacional. Leia mais.

NOTÍCIAS DA DIOCESE

https://www.diocesesa.org.br/2021/08/revisado-e-atualizado-diretorio-diocesano-dos-sacramentos-ja-pode-ser-adquirido-no-centro-de-pastoral/
https://www.diocesesa.org.br/2021/08/acolhida-na-diocese-casais-retomam-a-comunhao-com-a-igreja-catolica/
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A Diocese de Santo André 
realizou na manhã do 
dia 26 de agosto, a 

Reunião Geral do Clero, destacou 
a organização da etapa diocesana 
para a participação no Sínodo dos 
Bispos, que ocorrerá em 2023, e a 
mobilização para o Retiro Anual 
dos Presbíteros, que acontecerá  
em setembro. O coordenador geral 

do secretariado de Pastoral 
da Arquidiocese de São 
Paulo, Pe. Tarcísio Marques 
Mesquita, promoveu uma 
formação sobre quem é o 
coordenador diocesano de 
Pastoral e quais as funções 
atribuídas à Coordenação 
Diocesana de Pastoral na 
Igreja. Leia mais.

Em comunhão com a Igreja 
no Brasil e no mundo, a 
Diocese de Santo André 

celebra o centenário da Legião de 
Maria, associação que nasceu em 

Dublin, na Irlanda, em 1921, 
pelas mãos do servo de Deus, 
o leigo católico Frank Duff. As 
comemorações acontecerão no dia 7 

de setembro, com a Oração do Santo 
Rosário, às 14h, seguida da Missa 
presidida pelo bispo diocesano, às 15h, 

na Catedral Nossa Senhora do Carmo. 
A programação será transmitida pelas 
mídias diocesanas.

Na Diocese de Santo André, a Legião 
de Maria está completando 65 anos de 
história. O primeiro bispo diocesano, 
Dom Jorge Marcos de Oliveira, foi o 
responsável por trazer a associação 
para a região do Grande ABC. Dos 
cinco Praesidia criados em 1956, 
um ainda continua na ativa, na Igreja 
Matriz de Santo André. Leia mais.

O Retiro dos Presbíteros reunirá, entre os dias 21 e 24 de setembro, 
Dom Pedro e os padres das 106 paróquias da diocese para atividades de 
espiritualidade, reflexões da palavra e crescimento na fé. O pregador 
será o arcebispo de Palmas (TO), Dom Pedro Brito Guimarães. 

Retiro dos Presbíteros 2021 
acontece de forma presencial

Terceira Reunião Geral do 
Clero em 2021 destaca Sínodo 
dos Bispos e Formação sobre 

Coordenação de Pastoral

NOTÍCIAS DA DIOCESE

https://www.diocesesa.org.br/2021/08/terceira-reuniao-geral-do-clero-em-2021-destaca-sinodo-dos-bispos-e-retiro-dos-presbiteros/
https://www.diocesesa.org.br/2021/08/missa-diocesana-em-acao-de-gracas-pelo-centenario-da-legiao-de-maria-acontece-no-dia-7-de-setembro/
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O bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini celebrou na noite do dia 10 de agosto, 
a Missa de São Lourenço com a presença dos diáconos permanentes da diocese, na 
Paróquia Sagrada Família, na Região SBC - Anchieta. A celebração anual também 

recordou o Dia do Diácono. Leia mais.

O trabalho dos diáconos permanentes junto ao Vicariato Episcopal para a Caridade Social é ser a 
ponte entre as demandas de ações de pastorais das dez regiões, o vigário episcopal para a Caridade 
Social, Pe. Ryan Holke, e o clero diocesano. Cada região conta com um diácono responsável. Neste 

período, os diáconos realizam reuniões de conhecimento, de partilha e de formação sobre temas ligados à 
caridade social e ao próprio vicariato em todas as regiões da diocese, em razão da caridade ser uma das três 
dimensões fundantes do diaconato, que é o serviço junto aos mais pobres e necessitados.

“Parabenizo-os pela fidelidade na missão, pelo trabalho missionário e corajoso. 
Deus os ampare e recompense. O diácono deve recordar na Igreja a figura de 

Jesus Servo: o maior é o que serve. Que o serviço seja para vocês como que um 
instinto bom que os orienta no ministério.”

Dom Pedro Carlos Cipollini

Caridade, uma das três dimensões do ministério diaconal

“Realizamos formações nas 
regiões abordando temas 

sobre o magistério e todas as 
encíclicas sociais do papa, 
mostrando as urgências de 
tentar articular as pastorais 

sociais junto ao nosso 8º 
Plano de Pastoral”

Diácono Renan Evangelista 

“O serviço junto ao 
Vicariato para a Caridade 

é a minha resposta ao 
chamado e também é o 
ser presença de Deus 

para as pessoas através 
de meu ministério.”

 Diácono João 
Lázaro

Dom Pedro aos diáconos: 
recordar na Igreja a figura de Jesus Servo

https://www.diocesesa.org.br/2021/08/dom-pedro-na-missa-com-os-diaconos-como-as-sementes-deus-faz-os-pequenos-se-tornarem-grandes/
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Levamos ao conhecimento de todos os diocesanos, que Dom Pedro Carlos Cipollini, Bispo da Diocese de Santo André, 
no uso de suas atribuições, assinou os seguintes documentos no mês de agosto de 2021:
■ Nomeação do Pe. José Alexandre Mosquelli de 
Almeida, presbítero da Associação Pública de Fiéis 
de Direito Diocesano dos Missionários da Imaculada 
Padre Kolbe, como Administrador Paroquial “pro 
tempore” da Paróquia Santa Teresinha – Bairro 
Santa Terezinha, em São Bernardo do Campo – 
SP, ora vacante pela renúncia ao ofício do pároco 
provisionado, enquanto não ordenarmos o contrário, 
conforme o Direito. 
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos 
(CAEP) da Paróquia Santa Luzia – Bairro Santa 
Luzia, em Ribeirão Pires – SP.
■ Uso de Ordem na Paróquia Nossa Senhora da Boa 
Viagem (Basílica Menor) – Centro, em São Bernardo 
do Campo – SP, ao Diác. Rosalino Gaona Benitez, CS, 
religioso-diácono da Congregação dos Missionários de 
São Carlos. 
■ Nota Pastoral – Tendo em consideração a publicação 
do Motu Proprio “Traditionis Custodes” do Santo Padre, 
o Papa Francisco, com data de 16/07/2021, no qual Sua 
Santidade confirma e reconhece, segundo a legislação 
canônica vigente que: “O Bispo diocesano, como 
moderador, promotor e custódio de toda a vida litúrgica 
na Igreja particular que lhe foi confiada, é responsável 
pela regulamentação das celebrações litúrgicas na 
própria Diocese. Portanto, é sua competência exclusiva 

autorizar o uso do missale Romanum de 1962 na Diocese, 
seguindo as orientações da Sé Apostólica” (TC Art. 2). 
Leia o documento na íntegra aqui.
■ Nomeação do Pe. Cláudio Tafarelo, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Administrador 
Financeiro da Paróquia São José – Vila Assis Brasil, 
em Mauá – SP, função para a qual o nomeamos 
“pro tempore”, enquanto não ordenamos o contrário, 
conforme o Direito (Cânn. 537 e 540, §2). 
■ Nomeação do Pe. Valdenício Antônio da Silva, NDS, 
religioso-presbítero da Congregação dos Religiosos de 
Nossa Senhora de Sion, como Pároco da Paróquia 
São Pedro Apóstolo – Vila Guarani, em Mauá – SP.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos 
(CAEP) da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe 
– Jardim das Orquídeas, em São Bernardo do 
Campo – SP.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos 
(CAEP) da Paróquia Nossa Senhora da Candelária – 
Bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano do Sul – SP.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos 
(CAEP) da Paróquia São Judas Tadeu – Jardim 
Caçula, em Ribeirão Pires – SP.

■ Acompanhe as redes sociais e o site.
AGENDA DIOCESANA

NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS
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Contamos agora com a Pastoral do Povo da 
Rua! Isso mesmo! O Vigário Episcopal para 
a Caridade Social, Pe. Ryan Holke, MIPK, 

apresentou a nova iniciativa ao lado da coordenadora diocesana, 
Jaqueline Pereira, em live realizada no dia 30 de agosto. A ideia é criar 
uma comunhão de solidariedade entre as pastorais sociais e de rua já 
existentes nas paróquias e regiões de nossa diocese, além de convidar 
os fiéis a participarem dessa ação em prol dos mais pobres e carentes. 
Clique aqui e assista a live especial com a Pastoral.

https://www.diocesesa.org.br/wp-content/uploads/2021/08/Prot.-2528.35-15.8.2021-Nota-Pastoral.pdf
https://www.diocesesa.org.br/2014/10/calendario-diocesano/
https://www.diocesesa.org.br/comunicados-oficiais/
https://www.diocesesa.org.br/category/mes-da-biblia-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=lwGIEUJTVwk

