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A voz do Papa

CNBB

A voz do Pastor

A presidência da 
CNBB  divulgou no 
dia 17 de outubro, 

uma Carta Aberta dirigida 
ao presidente da Alesp 
(Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo), o 
deputado estadual, Carlos 
Pignatari. No documento, a 
CNBB rejeita “fortemente 
as abomináveis agressões” 
proferidas no último dia 14 de 
outubro, dia de seu aniversário 
de 69 anos de presença e 
serviços ao Brasil, pelo 
deputado estadual Frederico 
D’Avila.

O político, diz a carta, 
agiu com ódio descontrolado 
e desferiu ataques ao Papa 
Francisco, à própria CNBB 
e ao arcebispo de Aparecida 
(SP), Dom Orlando Brandes. 
A entidade defende que, com 
esta atitude, o deputado “feriu 
e comprometeu a missão 
parlamentar, o que requer 
imediata e exemplar correção 
pelas instâncias competentes” 
e vai buscar uma reparação 
jurídica a ser corrigida “pelo 
bem da democracia brasileira”.

A CNBB se ancora, 
profeticamente, sem medo 
de perseguições, no seguinte 
princípio: a Igreja reivindica 
sempre a liberdade a que 
tem direito, para pronunciar 
o seu juízo moral acerca das 
realidades sociais, sempre que 
os direitos fundamentais da 
pessoa, o bem comum ou a 
salvação humana o exigirem 
(cf. Gaudium et Spes, 76). Leia 
a carta, na íntegra.

CNBB sai em defesa do 
Papa Francisco, de Dom 
Orlando Brandes e do 

episcopado

5º Dia Mundial dos Pobres

É rei pela sua cruz

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

O mês de novembro inicia 
com o convite para rezar 
pelos fiéis defuntos, no dia 
de finados. Em seguida, para 
celebrar todos os santos. Estas 
duas celebrações nos colocam 
na perspectiva do mistério 
pascal: morte e ressurreição. 
O mês vai terminar com a 
celebração de Cristo Rei.

 A solenidade de Cristo Rei 
do Universo nos aponta para 
o final da história quando 
através de Cristo e por Ele, 
Deus será tudo em todos. O 
que seria rei no Evangelho? O 
contraste entre o que foi Jesus 
como o retrata o Evangelho, e 
o que foi o rei Herodes, como 
também o retrata o Evangelho, 
é imenso. Um rei nada tem a 
ver com outro.

Herodes é o tipo dos reis 
deste mundo que dominam pela 
força, exercem o poder com 
intimidações, têm exércitos, são 
escravos da riqueza de poucos, 
administrando a pobreza de 
muitos. Estes são os reis deste 
mundo. Jesus disse que é rei, 

porém, seu reino não é deste 
mundo (Jo 18,35ss). Como 
assim?

Jesus é rei de verdade, mas 
não ao estilo dos reis e reinos 
deste mundo. Para entender 
o reinado de Jesus temos de 
partir do mistério da cruz. 
Seu reinado é exercido de 
dentro para fora. A partir do 
coração de cada pessoa, que 
se encontra com ele, e se deixa 
fascinar por sua palavra e por 
suas promessas. Discípulos 
missionários, são os cidadãos 
deste reino que não terá fim, 
porque se baseia no amor 
(ágape).

Jesus não é um rei distante 
e glorioso, inacessível para 
as pessoas. Ele é próximo de 
todos que o procuram. Ele é 
rei pelo seu amor solidário e 
misericordioso: “Eu vim para 
servir”(Lc 22, 27).

Jesus é rei pela sua cruz, ou 
seja, pela sua doação da vida e 
pela graça transformadora que 
brota de sua cruz libertadora. 
Dando a vida ele morreu 

matando a morte. Nos ensinou 
que é morrendo por amor, que 
se vive por toda a eternidade.

O rei Jesus é um rei que 
está próximo, nos dá coragem 
e apoio. Ele nos convida a 
sermos assim como ele:  um 
povo de reis: fraternos e 
solidários.

Jesus nosso Rei nos abençoe 
a todos!

No próximo dia 14 de novembro será 
celebrado o V Dia Mundial dos Pobres 
e o Papa Francisco apresentou a sua 

mensagem que inicia com as palavras: “Sempre 
tereis pobres entre vós” do Evangelho de São 
Marcos (14, 7) é um convite a não perder jamais 

de vista a oportunidade que se nos 
oferece para fazer o bem.
Na mensagem, o Papa recorda 
que Jesus não só está do 

lado dos pobres, mas também 
partilha com eles 
a mesma sorte. 
Isto constitui 

também um forte 
ensinamentopara 

os seus discípulos de todos os tempos, bem 
como a necessidade da conversão: “Convertei-
vos e acreditai no Evangelho” (Mc 1, 15), 
consiste, primeiro, em  abrir o   nosso  coração 
para reconhecer as múltiplas expressões de 
pobreza e, depois, em manifestar o Reino de 
Deus através dum estilo de vida coerente com 
a fé que professamos.
 Por fim, diz que é decisivo ter a sensibilidade para 
se compreender as exigências dos pobres, sempre 
em mutação por força das condições de vida, e 
faz votos de que o Dia Mundial dos Pobres possa 
radicar-se cada vez mais nas nossas Igrejas locais 
e abrir-se a um movimento de evangelização que, 
em primeira instância, encontre os pobres lá onde 
estão. Leia a mensagem, na íntegra.

https://www.diocesesa.org.br/2021/10/carta-aberta-cnbb-sai-em-defesa-do-papa-francisco-do-arcebispo-de-aparecida-sp-dom-orlando-brandes-e-do-episcopado-brasileiro/
https://www.diocesesa.org.br/2021/10/carta-aberta-cnbb-sai-em-defesa-do-papa-francisco-do-arcebispo-de-aparecida-sp-dom-orlando-brandes-e-do-episcopado-brasileiro/
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
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O bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, encorajou no dia 19 de outubro, o clero e 
todos os cristãos leigos das paróquias e comunidades a participarem da fase de  diálogo e escuta diocesana 
do Sínodo dos Bispos, aberto oficialmente durante a Santa Missa realizada na Catedral Nossa Senhora 

do Carmo. A celebração foi transmitida pelas mídias diocesanas e pela TV Evangelizar. Clique e assista.
Alinhado com o tema do sínodo: Por uma Igreja sinodal: Comunhão, Participação e Missão, Dom Pedro 

recordou a experiência vivenciada pela diocese através do primeiro Sínodo Diocesano (2016-2017) e elencou 
três características fundamentais para a fase diocesana: o Encontro que gera comunhão e participação; a 
Escuta com amor e sem preconceitos; e  o Discernimento que leva ouvir  o que o Espírito Santo quer dizer 
à Igreja. Leia a matéria.

■ Oficialização da equipe sinodal  
No dia 2 de outubro, o CDP (Conselho Diocesano 
de Pastoral) foi oficializado como a equipe sinodal 
que cuidará da preparação, organização e motivação 
das atividades envolvendo a consulta ao povo de 
Deus em toda a Diocese.

■ Encontros formativos 
A Coordenação Diocesana de Pastoral promoveu 
dois encontros online nos dias 15 e 16 de outubro 
para os membros do CDPA (Conselho Diocesano de 
Pastoral Ampliado), que aprofundaram o Documento 
Preparatório e o Vade-Mécum do Sínodo.

■Formações nas regiões pastorais
Em novembro, os leigos e padres do CDP/CDPA 
promoverão as formações com os membros do  CPP 
de cada paróquia. Um questionário será elaborado, a 
partir dos dez eixos do vade-mécum. 

■ Processo de escuta nas paróquias
De novembro de 2021 a fevereiro de 2022, os membros 
do Conselho Diocesano de Pastoral, promoverão 

formações regionais, com os membros do Conselho de 
Pastoral Paroquial (CPP) de cada paróquia, a partir do  
Documento Preparatório e o Vade-Mécum do Sínodo.

■ Respostas
Até junho de 2022, párocos e coordenadores dos CPPs 
se reunirão com os leigos em suas paróquias, assim 
como os assessores e coordenadores diocesanos com 
as equipes diocesanas das pastorais/ movimentos/ 
associações e quem mais queira participar, para 
realizar a consulta sinodal (processo de partilha e 
escuta). Para essa fase do processo serão elaboradas, 
pela equipe diocesana do sínodo, um roteiro para 
orientar a partilha e a escuta. Após as reuniões de 
consulta sinodal as partilhas deverão ser reunidas 
numa síntese. 

■ Encerramento da fase diocesana
A síntese de tudo que foi registrado no processo de 
escuta, deverá ser enviada ao Centro de Pastoral 
Diocesano, até o dia 3 de julho de 2022. A partir 
dessas sínteses, a equipe sinodal elaborará uma síntese 
diocesana para ser enviada à Conferência Episcopal.

Confira o calendário da fase diocesana e participe!

IGREJA E NOVA EVANGELIZAÇÃO

“Esse processo sinodal na nossa diocese quer ser um momento de graça! 
Então vamos assumi-lo! Vamos aderir com amor, com entusiasmo, 

porque quem dirige tudo é o Espírito Santo”
Dom Pedro Cipollini

https://www.youtube.com/watch?v=Qr0sZteBLOE&t=2743s
https://www.diocesesa.org.br/2021/10/unidade-dom-pedro-clero-e-fieis-promovem-abertura-da-etapa-do-sinodo-dos-bispos-na-diocese-de-santo-andre/
https://www.cnbb.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Sinodo-2023-Documento-Preparatorio.pdf
https://www.cnbb.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Sinodo-2023-Documento-Preparatorio.pdf
https://www.cnbb.org.br/wp-content/uploads/2021/09/PT-Vademecum.pdf


4 | MATÉRIA 
ESPECIAL

Novembro de 2021
A BOA NOTÍCIA

No dia 30 de novembro 
celebramos a festa litúrgica 
de Santo André Apóstolo, 

padroeiro de nossa Diocese. Apóstolo da 
primeira hora, ele é exemplo para todos 
os que desejam seguir Jesus Cristo, na 
vivência do apostolado cristão, que em 
nossos dias mais do que nunca, deve 
primar pelo acolhimento e missão.

Se o apóstolo André é exemplo para 
todo cristão, muito mais deve ser para 
nós, diocesanos e diocesanas, que o 
temos como padroeiro. Nosso atual Plano 
Diocesano de Pastoral, tem a acolhida e a 
missão como eixos centrais e balizadores 

para a ação pastoral – evangelizadora: 
“Ser uma Igreja que fortaleça a cultura 
e a espiritualidade do acolhimento em 
permanente ação missionária”.

André foi inicialmente discípulo de João 
Batista. Passou a seguir Jesus quando o próprio 
Batista o apontou como o Cordeiro de Deus 
(cf. Jo 1, 35-40). O encontro de André com 
Jesus foi marcado pelo convite a estar com Ele: 
“Vinde e vede”, foi a resposta de Jesus à sua 
interrogação: “Mestre onde moras?” Foram, 
viram onde morava e permaneceram com ele 
aquele dia (Jo 1,39). Para ser discípulo, não 
basta, portanto, ver o Senhor que passa. É 
preciso disposição para acompanhá-lo, ficar 
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com Ele e aprender com Ele a viver em 
comunidade. É o que na tradição cristã 
chama-se encontro pessoal com o Senhor, 
base para o discipulado missionário. O 
Papa Francisco na Exortação Apostólica 
Evangelii Gaudium, n. 264, mostra que 
precisa haver um laço estreito entre o 
encontro pessoal com o Senhor e a tarefa 
da evangelização: “A primeira motivação 
para evangelizar é o amor que recebemos 
de Jesus, aquela experiência de sermos 
salvos por Ele, que nos impele a amá-
Lo cada vez mais. Com efeito, um amor 
que não sentisse a necessidade de falar 
da pessoa amada, de a apresentar, de a 
tornar conhecida, que amor seria? Se não 
sentimos o desejo intenso de comunicar 
Jesus, precisamos de nos deter em oração 
para Lhe pedir que volte a cativar-nos.”

E aqui voltamos ao exemplo de Santo 
André. Tendo se encontrado com Jesus, 
fez questão de levar seu irmão Pedro 
até o Mestre afirmando: “encontramos 
o Messias” (cf. Jo 1,41-42). Assim, 
podemos ver que, tornando-se discípulo, 
imediatamente tornou-se missionário, 
levando ao encontro com Jesus Cristo, 
primeiro seu irmão e mais tarde muitos 
outros na região da Acaia.

Outro traço da espiritualidade cristã, muito 
necessário em nossos dias, pode ser encontrado 
na vida de Santo André. Na vivência do 
acolhimento missionário, devemos estar 
atentos às necessidades dos mais vulneráveis, 
para superar os egoísmos e desigualdades 

através da partilha, que gera um mundo mais 
fraterno. Foi André quem levou e apresentou 
a Jesus o menino com os cinco pães e os dois 
peixes para a multiplicação dos pães (cf. Jo 
6,8-14). Ser apóstolo (acolhedor-missionário) 
em nossos dias, passa necessariamente pela 
atenção caritativa que deve primar pela busca 
do resgate da dignidade para todos.

E André seguiu acolhedor: Quando alguns 
gregos pedem para ver Jesus, Felipe vai falar 
com André e André fala com Jesus (cf. Jo 
12,20-22). O exemplo de acolhimento vivido 
por André, que não é ciumento em sua amizade 
com Jesus, abre a possibilidade para que 
aqueles gregos também pudessem fazer o seu 
encontro pessoal com o Mestre. Inspiremo-nos 
em seu exemplo para não nos “blindarmos” em 
comunidades fechadas em nós mesmos e que 
negam a possibilidade de outros se aproximarem 
de Jesus Cristo e sua comunidade. Não somos 
“os donos do pedaço” e muito menos os donos 
de Jesus.

Que o exemplo de Santo André Apóstolo, 
acolhedor missionário, ajude a todos na 
vivência cristã do acolhimento missionário.

A Solenidade de Santo André 
Apóstolo está chegando, estamos 
preparando uma linda novena 

diocesana para nosso padroeiro! 
Acompanhe as mídias
diocesanas e participe!

Pe. Joel Nery
Vigário Episcopal
para a Pastoral



6 NOTÍCIAS DA DIOCESENovembro de 2021 - A BOA NOTÍCIA

Inspirado pelos Sínodos 
Diocesano e dos Bispos, Dom 

Pedro lança livro “Sinodalidade: 
Tarefa de Todos”

“Sinodalidade: Tarefa de Todos”. Esse é o título do 
novo livro do bispo da Diocese e presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB 
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), Dom Pedro 
Carlos Cipollini. O lançamento da publicação chega num 
momento oportuno em que a Igreja fortalece o espírito 
de sinodalidade norteada pelas palavras motivadoras do 
Papa Francisco.

Em seu prefácio, Dom Pedro conta que o livro visa 
suscitar o debate em torno da sinodalidade na Igreja, ao 
recordar o tema do Sínodo dos Bispos 2023: “Por uma Igreja Sinodal: 
Comunhão, Participação, Missão” e o primeiro sínodo realizado na Diocese de 
Santo André (2016-2017).

“Que essa reflexão possa ajudar nos passos dessa busca eclesial que contará, certamente, 
com contribuições mais substanciosas”, complementa Dom Pedro, que tem mais de dez 
livros publicados.

 
Apresentação do livro
Dom Pedro Cipollini convidou o arcebispo emérito de São Paulo e presidente da 

Conferência Eclesial da Amazônia, Cardeal Dom Cláudio Hummes, OFM,  para escrever 
a apresentação do livro.

Dom Cláudio, que atuou como bispo da Diocese de Santo André entre os anos de 1975 e 
1996, diz que elaborar a apresentação constituiu-se para ele um encargo fraterno e honroso, 
mas também importante pela atualidade da matéria que desenvolve: a sinodalidade. 

Como adquirir o livro?
O livro “Sinodalidade: Tarefa de Todos” já está disponível nas lojas físicas e no portal 

da Paulus Editora. Acesse aqui para adquirir o seu exemplar.

“Nossa Igreja viveu na prática um processo de 
comunhão e participação que produziu frutos, entre eles 
a criação do Vicariato Episcopal para a Caridade Social, 
o 8º Plano Diocesano de Pastoral e vários diretórios para 

facilitar e revitalizar a vida das comunidades”

https://www.paulus.com.br/loja/sinodalidade-tarefa-de-todos_p_6533.html
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“Chegou o dia 
tão esperado para 
celebrarmos a alegria 
da instalação desta nova 
paróquia nesta querida 
cidade de Ribeirão 
Pires”. Após a leitura 
do decreto de ereção 
da igreja, que delimita 

os limites territoriais da 
paróquia, o bispo Dom Pedro  transformou o 
sonho em realidade para a emoção e alegria de 
muitos fiéis, ao elevar no dia 10 de outubro, a 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, durante 
a celebração eucarística realizada na igreja 
localizada na Vila Sueli (Bairro Bocaina), em 
Ribeirão Pires. “Hoje é um dia de alegria não 
só para essa comunidade, mas para toda a nossa 
Diocese”, celebra. Agora, a Diocese de Santo 
André conta com 105 paróquias, uma quase 
paróquia e 257 comunidades e capelas. Leia mais

O dia de ereção da nova paróquia
A programação teve início com missa 

na Paróquia São José  – cuja Capela Nossa 
Senhora de Fátima quando criada pertencia 
ao território da Matriz de Ribeirão Pires 
– , seguida de carreata, procissão com 
paroquianos e membros de pastorais das quatro 
comunidades, com a cerimônia de elevação 
da paróquia, na qual também foi realizada a 
dedicação do altar.

Ao final da missa, uma placa comemorativa 
foi descerrada pelo bispo e pelo Pe. Mário 
Alécio da Silva, que também tomou posse 
como pároco. “De minha parte, agradeço a 
Dom Pedro e a nossa Diocese pela confiança 
em minha pessoa e peço a todos, orações por 
essa nova paróquia”, comenta.

Emoção dos fiéis 
“É emocionante e importante para todos nós, 

porque Nossa Senhora de Fátima cuida da nossa 
comunidade”, Maria das Graças, 73 anos.

“Nunca pensei que presenciaria essa igreja 
se tornando paróquia e tão bonita como ela 
está hoje”, disse Maicon Genovez, 29 anos.

“Uma nova comunidade paroquial para 
fortalecer a Diocese de Santo André e o 
rebanho de Cristo”, aponta Eliane do Carmo, 
52 anos.

Sobre a nova paróquia
A história começa em maio de 1972, com 

a inauguração da capela. Com a criação da 
quase paróquia no dia 13 
de maio de 2018, data da 
celebração da padroeira, 
a comunidade passou 
a ter missa diária. 
Depois de três anos, 
a paróquia é erigida. 
Mais informações pelo 
telefone: 4829-1378.

Nossa Senhora de Fátima: instalada a nova 
paróquia da Diocese de Santo André, 

em Ribeirão Pires

https://www.diocesesa.org.br/2021/10/dom-pedro-cipollini-cria-a-nova-paroquia-nossa-senhora-de-fatima-em-ribeirao-pires/
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Tribunal Eclesiástico completa 5 anos 
na Diocese de Santo André

Em 18 de novembro, o Tribunal 
Eclesiástico celebra 5 anos de sua 
instalação na Diocese. Segundo o 

Código de Direito Canônico, é um tribunal da 
Igreja que realiza a justiça canônica e direciona 
os caminhos corretos a serem seguidos em 
determinadas situações da vida da Igreja. A sua 
instalação na Diocese seguiu a orientação do 
Papa Francisco no motu proprio “Mitis Iudex 
Dominus Iesus”, sobre a reforma do processo 
canônico para as causas de declaração de 

nulidade do matrimônio, assinada 
em agosto de 2015.  Portanto, um 
instrumento técnico jurídico, utilizado 
para a resolução dos conflitos entre as pessoas 
na Igreja. Além disso, o tribunal auxilia nas 
formações de leigos da Igreja, como o Curso 
Pastoral Judiciária e Nulidade Matrimonial, 
realizado em parceria com a Pastoral Familiar.

O Tribunal Eclesiástico está localizado na 
Praça do Carmo, 48 - 3º andar, Centro de 

Santo André. Telefone: 4469-2077.

A Pastoral da Pessoa 
Idosa celebra 15 anos 
de atuação em nossa 

Diocese no dia 5 de novembro. A 
nível nacional, a pastoral foi criada 
em 2004 e teve como fundadores 
Dom Aloysio Leal Penna, e a 
primeira coordenadora nacional, 
Dra. Zilda Arns, legado deixado 
por ambos que já estão na Casa 
do Pai. No âmbito diocesano, as 
atividades tiveram inicio com 
visitas domiciliares mensais, 
levando esperança e estimulando 
a solidariedade entre as famílias; 
no terceiro sábado de cada mês, 
os coordenadores das paróquias 
se reúnem para refletir sobre a 
caminhada de evangelização. 
Também são realizadas formações 
com especialistas sobre prevenção 
de doenças e  qualidade de vida 
dos nossos idosos.

25 anos da Associação 
"Padre Leo Commissari"

Fruto do projeto Igrejas Irmãs (Dioceses de 
Ímola e Santo André), a Associação “Padre Leo 
Commissari” celebra 25 anos em 24 de novembro 

de 2021. Criada e idealizada pelo padre italiano Leo 
Commissari (assassinado em 1998), com apoio da 
equipe missionária de padres e irmãs das Paróquias São 
Geraldo Magella e Jesus de Nazaré, localizadas em São 
Bernardo. Aliando a evangelização à promoção social, 
no resgate da dignidade e da cidadania, assim surgiu 
a Escola Profissionalizante com cursos e a Creche 
Margarida, que estimula a educação, cultura e lazer para 
as crianças em situação de risco. Mais informações: 
4127-0866. 
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Acolhida e Missão: 
a chegada dos padres em suas novas paróquias!

11 anos em Nome 
de Jesus!

"Que sejam um"

A devoção mariana e as palavras do pastor que chega para cuidar das ovelhas enchem 
de alegria a Paróquia Sant’Anna, em Ribeirão Pires, que acolheu no dia 17 de outubro, 
o seu novo pároco, Pe.Leandro Alves Figueredo. “Que Sant’Ana me conduza e que 
eu possa aprender um pouquinho mais com ela e com vocês.”

“Vamos caminhar unidos na amizade e nas orações, na acolhida e 
na missão”, Pe. Nelson Rosselli Filho, destacou a Igreja em saída e 
agradeceu a acolhida, durante sua posse na Paróquia São Francisco 
de Assis, em São Caetano, no dia 23 de outubro.

Os fiéis da Paróquia Nossa Senhora da Salete, em Santo 
André, receberam o seu novo administrador paroquial, Pe. José 
Silva, no dia 23 de outubro. “Com humildade, eu assumo com  
responsabilidade e com muito amor essa nova missão que Deus 
confiou a mim”, disse o padre.

“Temos que estar de braços abertos para acolher Jesus”. Pe. José 
Herculano Vicente, quer se aproximar e caminhar com o povo, assim como 
Jesus se aproximou e caminhou com os discípulos, ao tomar posse no dia 27 de 
outubro, como pároco da Paróquia Santo Antônio, em São Bernardo.

 “Rezem pelas vocações!” Citando o beato Pe. Donizetti Tavares 
de Lima como inspiração, Pe. José Osvaldo de Araújo, foi acolhido 
no dia 31 de outubro, como pároco da Paróquia São Sebastião, em Rio Grande 
da Serra, e empossado como administrador paroquial da Paróquia 
Senhor Bom Jesus, em Paranapiacaba (Santo André).

 “Venho para ser um irmão entre irmãos, mas também para ser 
um pastor, pai que ama e cuida daqueles que lhe foram confiados”. 

Destacando a acolhida, bem como o compromisso de ser Cristo no 
meio do povo, Pe. Rogério Duarte Irmão, tomou posse no dia 31 de outubro, 
como pároco da Paróquia São João Batista, no Riacho Grande, em São Bernardo.

No dia 12 de outubro, 
Dom Pedro Carlos 
celebrou 11 anos de 

Ordenação Episcopal durante 
a missa da Padroeira do Brasil, 
Nossa Senhora Aparecida. 
Foi acolhido com carinho no 
Santuário em São Bernardo, e 
na capela do Jardim Irene, em 
Santo André. Leia mais.

O Dia Nacional 
da Juventude 
2021 foi 

realizado nos dias 23, 
30 e 31 de outubro 
em quatro regiões 
pastorais: Santo 
André - Centro e 

Leste, Diadema e Mauá 
apresentando um convite à 

unidade. Leia mais.

https://www.diocesesa.org.br/2021/10/superacao-emocao-e-gratidao-dom-pedro-e-fieis-celebram-reencontro-com-nossa-senhora-aparecida/
https://www.diocesesa.org.br/2021/10/regioes-santo-andre-centro-e-diadema-iniciam-programacao-do-dnj-na-diocese/
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Dom Pedro Carlos Cipollini celebrou 
no dia 3 de outubro a Missa Diocesana 
pelo Nascituro e em Ação de Graças 

pelos 34 anos da Pastoral da Criança, na Catedral 
Nossa Senhora do Carmo. Em sua homilia, o bispo 
refletiu sobre o projeto de Deus para o matrimônio, 
a importância das crianças e a necessidade da 
preservação da vida, principalmente dos mais 
vulneráveis na sociedade.

Além da Semana da Vida, a Comissão Diocesana 
em Defesa da Vida realizou, reuniões online, além 
de lives, programas de rádio; acolheu e socorreu 
situações de risco de vida, tais como: aborto, 
suicídio e outros atendimentos, doando enxovais 
e outros materiais de bebês, bem como alimentos 
básicos para famílias carentes. As campanhas são 
contínuas para conseguir atender à demanda, bem 
como as ações de acolhimento às mães gestantes, 
famílias enlutadas e outras situações que requerem 
estes cuidados e atenção. Leia mais.

Um olhar sobre a Igreja em 
saída no Mês Missionário 

Ação pela preservação da vida Valorização e importância 
dos professores 

Com o tema “Jesus Cristo é Missão!” e a inspiração bíblica no 
lema que nos provoca para a missão: “Não podemos deixar 
de falar sobre o que vimos e ouvimos (At 4,20)”, paróquias, 

pastorais e movimentos da Diocese realizaram diversas atividades 
durante o Mês Missionário, como celebrações eucarísticas, visitas às 
casas das famílias, CDP (Centro de Detenção Provisória), missões nas 
ruas, terço missionário e iniciativas de solidariedade como a 
entrega de alimentos e marmitas. Leia mais.

“O que podemos pedir a Deus, em primeiro 
lugar, luzes para que nós valorizemos e lutemos 
por uma sociedade mais justa e fraterna, onde a  

educação seja valorizada.”
A mensagem do assessor diocesano da Pastoral da 

Educação, Pe. Romeu Leite Izidório, durante a Missa 
no Dia dos Professores, celebrada no dia 15 de outubro, 
na Paróquia Santíssima Virgem (São Bernardo), aponta 
para a valorização dos profissionais da educação como 
base para a boa formação.

A Pastoral da Educação, realizará pelo 5º ano, o Curso 
Preparatório Gratuito para o Enem, em novembro. O 
material será disponibilizado pelas mídias diocesanas; 
em tempos de pandemia, a pastoral reforçou parceria 
com o Vicariato Episcopal para a Caridade Social 
e colégios católicos, na arrecadação de alimentos, e 
promoveu encontros online com professores e alunos, 
acompanhando e orientando o processo de retomada 
das aulas presenciais. Leia mais.

https://www.diocesesa.org.br/2021/10/comissao-diocesana-em-defesa-da-vida-completa-15-anos-de-atuacao-na-diocese-de-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2021/11/o-legado-do-mes-missionario-e-um-olhar-sobre-a-igreja-em-saida/
https://www.diocesesa.org.br/2021/10/santa-missa-prega-valorizacao-dos-professores-e-destaca-importancia-da-profissao-na-historia-da-humanidade/
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Instituído pelo Papa Francisco, o Dia 
Mundial dos Pobres será realizado em sua 
quinta edição na Diocese de Santo André, 

no dia 14 de novembro, nas sete cidades do Grande 
ABC. No Brasil, adotou-se o tema: “Sentes 
compaixão?”. As atividades, como a acolhida às 
pessoas em situação de rua para o café da manhã, 
almoço, distribuição de kits de higiene, roupas e 
serviços como banho, cortes de cabelo, barba e 
unha, atendimento médico, psicológico e jurídico, 
e participação na Santa Missa seguirão todos 
os protocolos sanitários. Neste dia, o Vicariato 
Episcopal para a Caridade Social também receberá 
doações de alimentos não perecíveis, roupas, 
produtos de higiene e limpeza para ajudar cerca 
de seis mil famílias carentes assistidas.

■ Santo André – Centro e Utinga - 8h às 17h 
Praça do Carmo (Centro - Santo André)
■ Santo André – Leste - 8h às 16h
Estacionamento da Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário (Rua Alcides Maia, nº 12 - Vila Luzita - 
Santo André)
■ São Bernardo – Centro e Rudge Ramos - 9h às 15h 
Praça da Matriz - Paróquia Nossa Senhora da Boa 
Viagem - Basílica Menor 
■ São Bernardo – Anchieta - 7h às 15h
 (o encerramento será com a missa, às 15h, na paróquia) 
Local: Paróquia Sagrada Família (Estrada dos Casa, 
3800 - Jardim do Lago - São Bernardo)
■ Mauá - 8h às 16h
Local: Praça da Paineira – Centro (Avenida Barão de 
Mauá, próximo ao Banco Bradesco)
■ Diadema - 8h às 15h 
Salão e praça da Igreja Matriz - Paróquia Imaculada 
Conceição (Praça Padre Agostinho Bertoli, s/nº - 
Centro - Diadema)
■ São Caetano - 6h às 16h30
Local: Paróquia Nossa Senhora da Candelária (Rua 
Castro Alves, 781 – Bairro Cerâmica)
■ Ribeirão Pires – Rio Grande da Serra - 7h às 11h 
Locais: praças das igrejas matrizes de Rio Grande da 
Serra - Paróquia São Sebastião (Avenida Francisco 
Morais Ramos, 40 -  Centro) e de Ribeirão Pires - 
Paróquia São José (Avenida Santo André, 110 - Centro 
Alto - Ribeirão Pires)

O 1º Encontrão da Pastoral do Povo da Rua da 
Diocese de Santo André reuniu no dia 30 de outubro, 
representantes de 30 pastorais sociais e iniciativas 
caritativas que atuam com ações sociais e atividades 
voltadas às pessoas em situação de rua e em situação 
de vulnerabilidade social. A atividade também 
contou com a presenças de diáconos permanentes no 
Auditório Dom Jorge Marcos de Oliveira, na Cúria 
Diocesana. Dom Pedro, que participou da abertura, 
disse que a pastoral tem uma missão fundamental de 
sinalizar a opção preferencial de Jesus pelos pobres 
e excluídos. Leia mais.

https://www.diocesesa.org.br/2021/11/acolhida-e-missao-pastoral-do-povo-da-rua-partilha-experiencias-e-fortalece-ideia-da-pastoral-de-conjunto/


NOTÍCIAS DA DIOCESE

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 em outubro/2021:
■ Nomeação do Pe. José Osvaldo de Araújo como 
Administrador Paroquial da Paróquia Senhor Bom Jesus – 
Paranapiacaba, em Santo André; 
■ Nomeação do Pe. Mário Alécio da Silva Ferreira, 
religioso-presbítero do Instituto do Verbo Encarnado, como 
Pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Bairro 
Bocaina, em Ribeirão Pires; 
■ Pelo presente Decreto, após a criação da Quase-Paróquia 
“Nossa Senhora de Fátima”, aos 13 de maio de 2018, elevamo-
la a Paróquia, erigindo em nossa Diocese (cf. CDC cân. 515) 
a PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – Bairro 
Bocaina, em Ribeirão Pires;
■ Por este Decreto de Emeritude aceitamos a renúncia de ofício 
de Vigário Paroquial , exercido na Paróquia Imaculada Conceição 
– Bairro Matriz, em Mauá, do Pe. José Ailton Teixeira, em 
conformidade com o Código de Direito Canônico cân. 185;
■ Respondendo ao pedido do Sr. Fabiano Ramos, da “Comunidade 
Missão Oráculo Santo”, a nós encaminhado, com ciência e 
aprovação do pároco local, Pe. Valdenicio Antonio da Silva, nds, da 
Paróquia São Pedro Apóstolo, Vila Guarani, em Mauá, concedemos 
a permissão para conservar o Santíssimo Sacramento na Sede 
da mesma comunidade localizada à Rua dos Bandeirantes, n. 669, 
Vila Bocaina, em Mauá, lembrando que se observem as normas da 
Igreja referentes à guarda do Santíssimo Sacramento, em particular, 
a sua segurança. Essa permissão vigorará enquanto ali funcionar 
a  “Comunidade Missão Oráculo Santo” ou até quando de minha 
parte ordenar o contrário;
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) 
da Paróquia Santa Edwiges – Vila Vivaldi, em São 
Bernardo do Campo;
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da 
Paróquia São João Batista – Bairro Rudge Ramos, em São 
Bernardo do Campo;
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da 
Paróquia São José – Vila Assis Brasil, em Mauá;
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da 
Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto – Vila Clarice, em 
Santo André;
■ Uso de Ordem na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Bairro 
Assunção, em São Bernardo do Campo, ao diácono permanente 
Bruno Selestrim Júnior, para que possa administrar solenemente o 
Santo Batismo, assistir os Matrimônios “servatis servandis”, pregar 
a Palavra de Deus, servir a comunidade e fazer parte do CAEP e do 
CPP, em comunhão com o Pároco local; enquanto não ordenarmos 
o contrário, conforme o Direito.
■ Nomeação do Pe. Alex Sandro Camilo como Administrador 
Paroquial “pro tempore” da Paróquia Santa Rita de Cássia – Vila 
São José, em Diadema;

■ Nomeação do Pe. José Silva como Administrador Paroquial da 
Paróquia Nossa Senhora da Salete – Vila Helena, em Santo André;
■ Nomeação do Pe. Leandro Alves de Figueiredo como Pároco 
da Paróquia Sant’Anna – Bairro Sant’Ana, em Ribeirão Pires;
■ Nomeação do Pe. Nelson Rosselli Filho como Pároco da 
Paróquia São Francisco de Assis – Bairro Santa Maria, em São 
Caetano do Sul;
■ Nomeação do Pe. José Herculano Vicente como Pároco da 
Paróquia Santo Antônio – Bairro Batistini, em São Bernardo 
do Campo;
■ Nomeação do Pe. José Osvaldo de Araújo como Pároco da 
Paróquia São Sebastião, em Rio Grande da Serra;
■ Nomeação do Pe. Rogério Duarte Irmão como Pároco da 
Paróquia São João Batista – Bairro Riacho Grande, em São 
Bernardo do Campo;
■ Suspensão do Uso de Ordem do Pe. Renato Aparecido 
da Cruz Souto, que por livre decisão de não mais exercer o 
ministério sacerdotal, (e pelo abandono das funções clericais) 
conforme o Código de Direito Canônico, visto o teor do Cân. 
1333 §1. Havendo deste modo, pelo bem da Comunhão Eclesial, 
o referido padre, fica proibido de exercer o poder de Ordem, 
salva a prescrição do Cân. 976; fica privado, por isso mesmo, de 
todos os ofícios, encargos e de todo o poder delegado.
■ Nomeação do Pe. George Rodrigues como Vigário Paroquial 
da Paróquia São João Batista, Vila São João, em Mauá;
■ Nomeação do Pe. Paulo Roberto Vicente como Pároco da 
Paróquia São João Batista – Vila São João, em Mauá;
■ Nomeação do Pe. Ricardo Alexandre Pinto, presbítero 
incardinado na Diocese de São Carlos e cedido como 
missionário mediante Convênio entre as duas Dioceses por 3 
anos, como Administrador Paroquial da Paróquia Santa Rita 
de Cássia – Vila São José, em Diadema;
■ Uso de Ordem na Paróquia Cristo Operário, Vila Linda, em 
Santo André, ao diácono permanente João Lázaro da Silva para 
que possa administrar solenemente o Santo Batismo, assistir os 
Matrimônios “servatis servandis”, pregar a Palavra de Deus, servir 
a comunidade e fazer parte do CAEP e do CPP, em comunhão com 
o Pároco local;
■ Uso de Ordem na Paróquia Sant’Anna, Bairro Sant’Ana, 
em Ribeirão Pires, ao diácono permanente Luciano José 
Dias para que possa administrar solenemente o Santo 
Batismo, assistir os Matrimônios “servatis servandis”, 
pregar a Palavra de Deus, servir a comunidade e fazer parte 
do CAEP e do CPP, em comunhão com o Pároco local; 
enquanto não ordenarmos o contrário, conforme o Direito.

■ Acompanhe as redes sociais e o site.
AGENDA DIOCESANA
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NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS

Que a Diocese  estreou no dia 27 de outubro um novo programa chamado 
Apóstolos: Acolhida e Missão? O objetivo é apresentar o caminhar pastoral 
da Igreja, por meio de entrevistas e debates, envolvendo os principais 

protagonistas das pastorais e movimentos que compõem a ação evangelizadora. O 
programa acontecerá na última quarta-feira de cada mês, às 17h, sempre com um tema 

diferente, que envolva a realidade diocesana, em comunhão com o Papa Francisco, e com 
toda a Igreja no Brasil e no mundo, pelas mídias diocesanas. Clique e assista o primeiro programa.

https://www.diocesesa.org.br/2014/10/calendario-diocesano/
https://www.diocesesa.org.br/comunicados-oficiais/
https://www.youtube.com/watch?v=cjvQIojgAtY

