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A voz do Papa

CNBB

A voz do Pastor

No dia 20 de 
n o v e m b r o , 
data em que 

as Pontifícias Obras 
Missionárias celebraram 
43 anos no Brasil, foi 
realizado o lançamento do 
Ano Jubilar Missionário, 
com a temática “A Igreja 
em estado permanente de 
missão” e o lema “Sereis 
minhas testemunhas” (At 
1,8), escolhido pelo Papa 
Francisco como mensagem 
do Dia Mundial das Missões 
de 2022.

Durante a live de 
lançamento foi apresentada 
a logo que vai marcar as 
atividades durante o ano. 
A identidade visual do Ano 
Jubilar Missionário compõe 
alguns elementos que 
expressam a intencionalidade 
dos jubileus celebrativos: 
o globo, o mapa do Brasil, 
a cruz missionária, o ano 
2022, as cores dos cinco 
continentes e a cor dourada 
que remete ao jubileu.

A temática segue as 
intuições do documento de 
Aparecida, que compreende 
a missão com identidade da 
Igreja, ou seja, não é algo 
optativo, uma atividade da 
Igreja entre outras, mas a sua 
própria natureza. A Igreja é 
missão! Leia mais.

Escutar a transbordar: a exortação do Papa 
à Assembleia Eclesial

Natal: a partir do coração

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Comemoramos no 
Natal a manifestação 
grandiosa do amor 

misericordioso de Deus: Ele 
veio até nós para nos elevar 
até Ele! A festa é de luz, a 
luz da esperança! “O povo 
que estava nas trevas viu 
uma grande luz” (Is 9,2). 
Celebremos a partir de nosso 
coração agradecido!

O Natal é para nós ocasião 
única de renovar nossa fé 
na encarnação do Filho de 
Deus. O mais comovente 
é que Ele veio na pobreza 
e simplicidade. Desde o 
início nos deu uma grande 
lição, difícil para nós, de ser 
assimilada. A lição que ele nos 
dá é que, “sem a gramática 
da simplicidade, nós não 
podemos nos aproximar e 
adentrar o mistério”, como 
disse o Papa Francisco.

Recebamos com gratidão o 
dom de Deus: o menino Jesus, 
adorado por Maria, José e os 

pastores na gruta de Belém. A 
grandeza dessa cena ultrapassa 
nossa imaginação e nos puxa 
para dentro do ministério 
cósmico, da presença 
misteriosa de Deus em tudo. A 
confusão no mundo espanta, 
mas muito maior é a nova 
ordem da graça, estabelecida 
por Deus, a partir de Jesus 
Cristo. Sabemos pela fé que 
para Deus tudo é possível e o 
mal no mundo não vencerá: 
a última palavra é da vida! 
Nasceu uma criança: a vida 
recomeça mais forte!

A toda querida Diocese de 
Santo André, desejo muitas 
felicidades e muita paz no 
Natal. Agora que a pandemia 
enfraqueceu, mas não acabou, 
poderemos celebrar melhor. 
Celebremos a partir do 
coração cheio de fé e amor. 
Faço votos que o Natal lhe 
dê muitas esperanças em um 
futuro melhor!

Quero agradecer todos os 

diocesanos, as forças vivas 
de nossa Diocese, o Clero, 
Religiosos e Religiosas, 
todos os que perseveraram 
na fé. Período difícil o que 
passamos. Estava escuro, mas 
nós cantávamos, com a força 
que vem de Jesus, o Senhor 
do Rebanho. Na certeza de 
que Ele está no meio de nós, 
perseveraremos!

Que Deus os abençoe! 
Feliz e Santo Natal a Todos! 

Após a fase de escuta, a 1ª Assembleia 
Eclesial da América Latina e 
do Caribe foi realizada entre os 

dias 21 e 28 de novembro. Com o lema 
“Somos todos discípulos missionários 
em saída”, o evento reuniu cerca de 100 

pessoas presencialmente no 
Santuário de Nossa Senhora 
de Guadalupe, na Cidade 
do México, e por volta 

de 1.000, 
de forma 
remota, em 

outros lugares 
da América 

Latina e do Caribe.
Durante a abertura, Papa Francisco saudou 
os participantes e ressaltou a importância 
da assembleia para reavivar o espírito da 
Conferência de Aparecida, com o olhar 
voltado ao Sínodo 2023, para impulsionar 
uma Igreja “em saída sinodal”.
“Neste processo, peço ao Senhor que esta 
Assembleia seja expressão do ‘transbordar’ 
do amor criativo do Espírito, que nos 
impulsiona a sair sem medo ao encontro 
dos demais, e que anima a Igreja para que, 
por um processo de conversão pastoral, 
seja cada vez mais evangelizadora e 
missionária.”

IGREJA E AÇÃO SOCIAL

https://www.cnbb.org.br/igreja-no-brasil-apresenta-identidade-visual-do-ano-jubilar-missionario-2022/
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Em comunhão com a Igreja no Brasil e no mundo, a Diocese de Santo André realizou no dia 
14 de novembro, a 5ª edição do Dia Mundial dos Pobres, simultaneamente nas sete cidades 
do Grande ABC, acolhendo e atendendo mais de 2,5 mil pessoas, muitas delas em situação de 

rua, que foram contempladas com ações de caridade, visando a retomada da dignidade dos irmãos em 
Cristo.

Muitos participaram pela primeira vez e aprovaram a iniciativa. “Hoje eu estava com fome. E eles 
(voluntários) me encontraram na rua (perto do Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires). Faz tempo que 
não tomava um café tão bom”, agradeceu Adalton Fernando, 40 anos.

Antonia Faria, 51 anos, também considera importante o evento para elevar a autoestima. “Fiz unha, 
maquiagem, trancinha. Estou amando! Eu tinha vontade de me arrumar, mas sem dinheiro fica difícil. 
Fiquei contente que a Igreja Católica organizou essa atividade”.

Convocado pelo Papa Francisco, o Dia Mundial dos Pobres com o tema “Sempre tereis pobres entre 
vós” (Mc 14, 7) foi realizado em diversas partes do mundo. No Brasil, adotou-se o tema: “Sentes 
compaixão?”. Leia a cobertura completa.

IGREJA E AÇÃO SOCIAL

Participação de 
mil voluntários

Arrecadação de toneladas 
de alimentos para mais 

de 6 mil famílias

Entrega de 
2,5 mil refeições

 Distribuição de 
2,3 mil kits de 
higiene pessoal

Doação de 2 mil peças 
de roupas e calçados

Celebrações de 
Missas nas regiões

Centenas de atendimentos 
e consultas médicas

Banhos e cortes de cabelo, 
barba e unha

https://www.diocesesa.org.br/2021/11/v-dia-mundial-dos-pobres-acolhida-e-amor-de-cristo-a-mais-de-25-mil-prediletos-de-deus/
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“O nosso 
Anjo não 
somente está 
c o n o s c o , 
mas vê Deus 
Pai. Está em 
relação com 
Ele. É a ponte 
cotidiana, desde 
a hora em que 
nos levantamos até a 
hora em que vamos dormir. Ele 
nos acompanha. É uma ligação entre nós e 
Deus Pai”. 

A mensagem do Papa Francisco proferida 
durante Audiência Geral do dia 2 de outubro 
de 2020, traz uma sintonia impressionante 
diante de um testemunho que revela 
a importância dos Anjos da Guarda, a 
intercessão de São José e a presença de Jesus 
Cristo em nossa vida.

O tempo do Advento e a chegada do Natal 
são períodos de transformação na vida de 
muitas pessoas. Nos inspiram a sermos mais 

amáveis, mais compreensivos e mais 
dispostos a promover o bem e a Boa Nova: 
“Hoje nasceu para nós o Salvador, que é 

Cristo, o Senhor”, Salmo 95 (96).
E quando falamos da razão de nossa 
existência, um homem justo (Mt 
1, 19), São José, sempre pronto 
a cumprir a vontade de Deus e 

através de quatro 
sonhos (cf. Mt 1, 
20; 2, 13.19.22), 
como diz a 
própria Patris 

Corde do Santo 
Padre (2020), aparece 

como figura fundamental 
no projeto de Deus ao aceitar 
a missão de proteger a vida 

da Sagrada Família, aceitando 
Maria como sua esposa e exercendo 

a paternidade antes mesmo do nascimento 
de Jesus. E nestes quatro sonhos, um anjo 
revelou os desígnios de Deus para São José.

Assim também acontece em nossa vida. 
Anjos sempre estão conosco nos alertando 
e trazendo mensagens de Deus. Não foi 
diferente com a família de Tânia Regina 
Vigato Meier, 60 anos, atuante na área 
administrativa de colégio, e Marco Antonio 
Meier, 62 anos, 
funcionário público 
aposentado. O 
casal paroquiano 
da Paróquia São 
José, do Bairro 
Baeta Neves, em 
São Bernardo, tem 
uma história pra lá 
de emocionante 
que comprova 
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como a fé, a intercessão de São José e a 
mensagem dos anjos são importantes para 
superar os desafios.

Tânia recorda algo que pode ser considerado 
um milagre de Deus. “Há muitos anos, logo 
depois que me casei com o Marco, uma 
pessoa veio me abraçar. Disse que sentia 
uma presença muito forte 
de São José na minha vida”, 
conta. Por um certo período, 
o casal não frequentaria mais 
a paróquia. “Nos afastamos 
da igreja e sentíamos falta do 
lado espiritual”, prossegue. 
Até que num determinado 
momento, o filho mais novo 
do casal, Rafael (hoje, com 
40 anos - Tânia e Marco têm 
mais uma filha, Bárbara, 
de 33 anos), à época com 
quatro meses, foi internado, entre a vida e a 
morte. Seu estado era delicado. “No hospital, 
o médico perguntou se tínhamos fé e pediu 
para que a gente rezasse, porque as próximas 
horas seriam cruciais”, relembra. 

No caminho de volta, Tânia e Marco 
encontraram outra pessoa e imediatamente 
pediram ajuda. “Essa pessoa, que não era 
católica, disse que se eu quisesse um milagre 
era para eu ir até a Paróquia São José. Fiz 
isso. As portas da paróquia abriram-se, São 
José me acolheu e eu caí diante de Jesus 
sacramentado pedindo para que não levasse 

nosso filho embora. Quando retornamos 
no dia seguinte ao hospital, sentimos uma 
pequena melhora  e depois de oito dias, 
o Rafael teve alta. Então, de fato, foi um 
milagre. E dali em diante, não deixamos mais 
a nossa paróquia, nem de louvar a Jesus no 
nosso dia a dia.”

Milagres existem! Os anjos, 
também. Assim como São José 
recebeu a visita do anjo do Senhor, 
diariamente somos protegidos 
pelos Anjos da Guarda e visitados 
pelos anjos enviados por Deus. 
Finalizamos com a prece do 
Papa Francisco, oportuna para o 
tempo que celebramos o milagre 
da vida, o nascimento de Jesus 
Cristo, anunciado pelos anjos a 
Maria e aos pastores.

“Acorramos aos anjos 
frequentemente na oração, para que nos 
socorram em todas as situações da nossa vida 
e nos ajudem a manter o olhar fixo em Jesus, 
a nossa única salvação.”

https://www.diocesesa.org.br/2021/12/confira-a-programacao-da-novena-diocesana-de-natal-2021-e-participe-pelas-midias-sociais/
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Inspirada pelo acolhimento, missionariedade 
e dinamismo do povo de Deus, a Diocese 
celebrou dia 30 de novembro, a Festa do 

Padroeiro Santo André Apóstolo, realizada na Igreja Matriz, na Vila Assunção, 
e apresentou uma grande notícia que mobilizará a Igreja Católica do Grande 

ABC: o bispo diocesano Dom Pedro, que presidiu a celebração, convocou um 
tríduo anual pelos próximos três anos, em preparação aos 70 anos de criação da 
Diocese, evento que será celebrado em 2024.
“Convoco toda a nossa Igreja diocesana para iniciarmos o ano que vem, um 

tríduo anual de preparação aos 70 anos da criação da Diocese de Santo André e 
nomeação do seu primeiro bispo (Dom Jorge Marcos de Oliveira), evento que 
celebraremos em 2024. Vamos fazer reviver em nós a nossa vocação como Igreja 
missionária sob o patrocínio de Santo André Apóstolo”, salienta Dom Pedro.

Nesta celebração 
eucarística destacamos 
três momentos especiais: 

o juramento de fidelidade do Pe. 
Joel Nery, nomeado vigário geral 
da Diocese de Santo André; do 
novo coordenador diocesano de 
Pastoral, Pe. Gonise Portugal 
da Rocha, escolhido pelo bispo 
após consulta ao clero e leigos 
durante os dois últimos meses; 

e dos membros nomeados pelo bispo 
para o CAED (Conselho de Assuntos 
Econômicos Diocesano), formado por 
padres e leigos (padres Joel Nery, Alex 
Sandro Camilo, Camilo Gonçalves de 
Lima e Marcos ViníciusWanderlei da 
Silva; e os leigos Edson Talarico, Luiz 
Alberto Rabi Jr. e Maria de Lourdes 
Lopes), que assumem suas funções 
a partir desta data, pelo período de 
cinco anos. Leia mais.

Celebração do padroeiro 
e anúncio do tríduo anual 

rumo aos 70 anos

Novas missões: vigário geral, coordenador de 
Pastoral e CAED são acolhidos pelo povo de Deus

https://www.diocesesa.org.br/2021/12/diocese-de-santo-andre-celebra-padroeiro-e-anuncia-triduo-anual-rumo-aos-70-anos-de-historia/
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O coordenador da Região Pastoral São Bernardo do Campo – Anchieta e pároco da 
Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe (SBC), Pe. Gonise Portugal da Rocha, tomou 
posse oficialmente como o novo coordenador diocesano de Pastoral, no dia 30 de 

novembro, durante a Solenidade de Santo André Apóstolo, na Igreja Matriz de Santo André. 
O mandato é de três anos.

Na última Reunião Geral do Clero de 2021 realizada no dia 18 de novembro, ele foi escolhido 
para a função pelo bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, após 
processo de escuta dos leigos e consulta aos padres e diáconos das dez regiões pastorais. O 
encontro aconteceu na Paróquia São Judas Tadeu, na Região Santo André – Centro.

Pe. Gonise agradeceu ao clero e aos leigos pela confiança e afirmou que essa missão é um 
sinal do Espírito Santo em sua vida. “Vou deixar que o Espírito Santo conduza. Como dizia 
São João XXIII: “É o Espírito Santo que age”. A gente dá uma mãozinha para o Espírito 
Santo, mas ele é o agente que vai fazer toda a evangelização e toda a pastoral acontecer”, 
ressaltou. Leia mais.

Inspirada pelo acolhimento, missionariedade 
e dinamismo do povo de Deus, a Diocese 
celebrou dia 30 de novembro, a Festa do 

Padroeiro Santo André Apóstolo, realizada na Igreja Matriz, na Vila Assunção, 
e apresentou uma grande notícia que mobilizará a Igreja Católica do Grande 

ABC: o bispo diocesano Dom Pedro, que presidiu a celebração, convocou um 
tríduo anual pelos próximos três anos, em preparação aos 70 anos de criação da 
Diocese, evento que será celebrado em 2024.
“Convoco toda a nossa Igreja diocesana para iniciarmos o ano que vem, um 

tríduo anual de preparação aos 70 anos da criação da Diocese de Santo André e 
nomeação do seu primeiro bispo (Dom Jorge Marcos de Oliveira), evento que 
celebraremos em 2024. Vamos fazer reviver em nós a nossa vocação como Igreja 
missionária sob o patrocínio de Santo André Apóstolo”, salienta Dom Pedro.

A Diocese de Santo André realizou 
no dia 18 de novembro, a quarta e 
última Reunião Geral do Clero no 

ano de 2021, que refletiu sobre assuntos 
da Igreja que indicam os caminhos da 
sinodalidade e da missionariedade para os 
presbíteros, em comunhão com o povo de 
Deus. Leia mais.

Caminhos para uma 
Igreja sinodal e 

missionária

Na última reunião do ano, ocorrida no 
dia 19 de novembro, os sacerdotes 
apresentaram os trabalhos de 

todos os departamentos que compõem a 
Cúria Diocesana como prestação de contas, 
urgências a serem tratadas e perspectivas 
futuras, além da promulgação do Regimento 
Interno. Leia mais.

Padres gestores 
fazem balanço do 

ano de 2021

Padre Gonise Portugal
Novo Coordenador Diocesano de Pastoral

https://www.diocesesa.org.br/2021/11/padre-gonise-portugal-e-escolhido-novo-coordenador-diocesano-de-pastoral/
https://www.diocesesa.org.br/2021/11/ultima-reuniao-geral-do-clero-em-2021-aponta-caminhos-para-uma-igreja-sinodal-e-missionaria/
https://www.diocesesa.org.br/2021/11/padres-gestores-fazem-balanco-do-ano-de-2021-e-destacam-a-promulgacao-do-regimento-interno-da-curia/
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serão ordenados no dia 12 de dezembro

Dezembro de 2021 - A BOA NOTÍCIA NOTÍCIAS DA DIOCESE8

Dezesseis novos diáconos permanentes serão 
ordenados no dia 12 de dezembro

Assembleia Vocacional 
Diocesana 2022

O Serviço de 
A n i m a ç ã o 
Vocac iona l 

promoveu durante o mês 
de novembro, uma série de 
cinco reuniões com membros das 
paróquias, visando a preparação para 
a Assembleia Vocacional Diocesana, 
que acontecerá no dia 12 de março 
de 2022.

Como fruto do Ano Vocacional 
Diocesano, essa assembleia tem a 
perspectiva de reunir dentro de um 
SAV, membros de todas as paróquias 
e criar os serviços de animação 
vocacional nas paróquias. Leia mais.

A Diocese de Santo André ganhará 
dezesseis novos diáconos 
permanentes! Após cumprirem todas 

as etapas de estudos na Escola Diaconal, 
receberem os ministérios de leitor e acólito 
e concluírem os estágios pastorais nas 
paróquias, os candidatos serão ordenados 
pelo bispo diocesano Dom Pedro 

Cipollini, no dia 12 de dezembro (domingo), 
às 15h, na Paróquia Sagrada Família, na 
Região São Bernardo - Anchieta. No final de 
novembro, eles participaram de retiro com 
pregação de Dom Pedro. Entre os dias 19 e 
21 de novembro, os diáconos permanentes já 
haviam participado do retiro anual, com foco 
na fidelidade ao projeto de Deus. Leia mais.

Em Diadema, Paróquia Santa Rita de 
Cássia acolhe Pe. Ricardo Alexandre

Trazendo na bagagem a proposta de um slogan 
“Paróquia Santa Rita de Cássia: casa de 
irmãos, lugar de gente feliz!”, Pe. Ricardo 

Alexandre, 45 anos, chega como missionário para 
pastorear o povo de Deus, ao tomar posse no dia 
9 de novembro, como administrador paroquial da 
Paróquia Santa Rita de Cássia, na Vila São José, 
em Diadema, na posse canônica realizada durante 
a missa presidida pelo bispo Dom Pedro Cipollini. 
Clique aqui e leia mais.

https://www.diocesesa.org.br/2021/11/sav-realiza-reunioes-preparatorias-para-a-assembleia-vocacional-diocesana-2022/
https://www.diocesesa.org.br/2021/11/retiro-prepara-candidatos-ao-diaconato-permanente-para-ordenacao-em-dezembro/
https://www.diocesesa.org.br/2021/11/em-diadema-paroquia-santa-rita-de-cassia-acolhe-o-novo-administrador-paroquial-padre-ricardo-alexandre/
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Catequistas partilham experiências 
e propostas para itinerário de 
formação com início em 2022

CDPA promove avaliação sobre 2021 
e projeta atividades para 2022

Cerca de 270 catequistas de todas as 105 paróquias e da 
quase paróquia das dez regiões pastorais participaram 
da Assembleia Diocesana da Catequese 2021, na qual 

partilharam experiências e apresentaram propostas para o início do 
itinerário do Projeto de Formação que acontecerá a partir de 2022, 
em três níveis na Diocese de Santo André: paroquial, regional e 

diocesano. Uma das grandes novidades será a celebração do Ano Catequético no ano de 2023. 
O encontro ocorreu no dia 20 de novembro, na Paróquia Santo Antônio, na Região Santo 
André – Centro. Leia mais.

O CDPA (Conselho Diocesano de Pastoral 
Ampliado) da Diocese de Santo André se 
reuniu no dia 27 de novembro, no formato 

online, para avaliação das ações em 2021, bem como 
projetar as atividades da fase diocesana do Sínodo dos Bispos 
e do Vicariato Episcopal para a Caridade Social para 2022. Os participantes ainda 
agradeceram ao Pe. Joel Nery, pelo trabalho à frente da Coordenação Diocesana de 
Pastoral nos últimos seis anos, e deram as boas-vindas ao novo coordenador diocesano de Pastoral, 
Pe. Gonise Portugal. Leia mais.

NOTÍCIAS DA DIOCESE

Assembleia Vocacional 
Diocesana 2022

Consciência Negra: construir uma 
sociedade igualitária, fraterna e 

solidária almejada por Jesus

Essa é a mensagem da Missa pela Consciência Negra, celebrada no 
dia 21 de novembro, com a presença de membros da Pastoral Afro-
Brasileira, na Catedral do Carmo, em Santo André. Ao longo do 

ano, a pastoral diocesana organiza e participa de iniciativas como a 
Campanha da Fraternidade, visitas às pessoas em situação de 
rua, mobilização para arrecadação de alimentos, diálogo 
com o poder público para melhoria dos serviços, além 
de ações para combater o racismo e a discriminação 
racial. Promove reuniões mensais e está presente em 
dez paróquias da diocese. Clique aqui e leia mais.

https://www.diocesesa.org.br/2021/11/catequistas-partilham-experiencias-e-propostas-para-itinerario-de-formacao-com-inicio-em-2022/
https://www.diocesesa.org.br/2021/11/conselho-diocesano-de-pastoral-ampliado-promove-avaliacao-sobre-2021-e-projeta-atividades-para-2022/
https://www.diocesesa.org.br/2021/11/consciencia-negra-construir-uma-sociedade-igualitaria-fraterna-e-solidaria-almejada-por-jesus/
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A Diocese de Santo André 
foi sede da última 
reunião de 2021 dos 

bispos e padres coordenadores 
diocesanos de Pastoral da Província 
Eclesiástica de São Paulo, que 
aconteceu no dia 16 de novembro, 
na Casa de Retiro Santa Maria, na 
Região São Bernardo – Anchieta. 
Leia mais.

No dia 15 de dezembro, o Centro de Apoio 
ao Migrante celebra 5 anos de atuação 
na Diocese de Santo André. Somente 

neste ano, cerca de 3,3 mil imigrantes (dados até 
setembro) já passaram por atendimento no local. 
“Auxiliamos e orientamos desde a entrega de 
cestas básicas até regularização de documentos e 
passaportes, além da recolocação no mercado de 
trabalho”, comenta a coordenadora da Pastoral do 
Migrante, Helena Teodoro.

Todas as ações em prol dos migrantes e refugiados 
atendem as prioridades da Igreja no Grande ABC: 
acolhida e missão. O Centro de Apoio ao Migrante 
está localizado na Rua Montevidéu, 71 – Utinga, 
Santo André. Telefone: 97354-8615. Leia mais.

5 anos do
Centro de Apoio 

ao Migrante
na diocese

Reunião e confraternização da 
Província Eclesiástica de São Paulo

Duas das  igrejas matrizes com carisma 
scalabriniano na Diocese de Santo 
André, as paróquias Santo André (na 

Vila Assunção, na cidade andreense) e São José (no 
Centro Alto, em Ribeirão Pires) completam 110 anos 
no dia 21 de dezembro. Antes, no dia 7 de dezembro, 
a Paróquia São Judas Tadeu, no Bairro Campestre, 

em Santo André, celebra o 
Jubileu de Safira. Vamos 
rezar por essas comunidades 
para que a Acolhida e a 
Missão sejam prioridades 
permanentes na trajetória 
de 65 anos da igreja que 
leva o nome do padroeiro 
das causas impossíveis e 
na caminhada centenária 
das matrizes.

https://www.diocesesa.org.br/2021/11/diocese-de-santo-andre-acolhe-reuniao-e-confraternizacao-dos-bispos-da-provincia-eclesiastica-de-sao-paulo/
https://www.diocesesa.org.br/2021/09/acolher-e-a-nossa-missao-os-sonhos-de-migrantes-e-refugiados-na-diocese-de-santo-andre/
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Conheça os dez 
eixos temáticos para 

aprofundamento da fase
de escuta diocesana

Em sintonia com a Igreja no Brasil e no mundo, 
a Diocese de Santo André elaborou um 
material (baseado no vade mecum, manual 

para ouvir e discernir nas Igrejas locais) com as 
diretrizes para formações nas regiões pastorais e nas 
paróquias. Esse documento contém os dez eixos para 
a reflexão e participação de toda a Igreja. 

Na Igreja e na sociedade, 
estamos lado a lado 
na mesma estrada. Na 
Diocese, quem são aqueles 
que caminham juntos 

e quem está afastado? Como 
crescer como companheiros?

Só é possível 
“caminhar juntos” 
se assumirmos 
como base a escuta 
comunitária da Palavra 

e a celebração da Eucaristia. Como 
a oração e a celebração inspiram a 
vida na comunidade? 

O diálogo entre cristãos de diferentes 
confissões, unidos por um único 
Batismo, ocupa um lugar especial no 
caminho sinodal. Como podemos dar o 
passo para caminharmos em harmonia?

Escutar é o primeiro 
passo, mas precisa de 
uma mente e de um 
coração abertos, sem 

preconceitos. Que espaço existe 
na Diocese para ouvir as pessoas, 
especialmente as minorias?

A sinodalidade está 
a serviço da missão 
da Igreja. Todos 
são chamados a 

participar. O que impede os 
batizados de serem ativos na 
missão e assumir essa tarefa em 
nossa Diocese?

Uma Igreja sinodal é participativa 
e corresponsável. Como se exerce 
a autoridade? Percebemos a 
corresponsabilidade dos leigos? Como 
funcionam os órgãos sinodais?

Todos são convidados 
a falar com coragem, 
liberdade, verdade e 
caridade. O que facilita ou 

dificulta que se fale com coragem, 
franqueza e responsabilidade na 
Diocese e na sociedade? 

O diálogo exige 
perseverança e 
paciência, mas também 
permite a compreensão 

mútua. Como abordamos as 
divergências de visão e o que 
é necessário haver para um 
bom diálogo?

Tomamos decisões através 
do discernimento do que o 
Espírito Santo nos diz através 
da comunidade. Em nossa 
realidade existe participação 

de leigos nas tomadas de decisões? 

A sinodalidade implica 
receptividade à mudança, à 
formação e aprendizagem 
permanente. O que é necessário 
à comunidade eclesial para 

formar pessoas capazes de “caminharem juntas”?
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Levamos ao conhecimento de todo povo de Deus que Dom Pedro Carlos Cipollini, Bispo da Diocese de Santo André, no 
uso de suas atribuições, assinou os seguintes documentos no mês de novembro de 2021:
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em São Bernardo do Campo;
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da 
Paróquia São Felipe Apóstolo, em Mauá;
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em São Caetano do Sul;
■ Respondendo ao pedido do Pe. Jean Rafael Eugênio Barros, pároco 
da Paróquia São José, a nós encaminhado juntamente com o respectivo 
projeto arquitetônico para erigir a capela do Santíssimo no espaço da 
igreja matriz, concedemos a devida licença (cf. CDC c. 1226) para 
a construção da referida Capela do Santíssimo Sacramento, bem 
como a conservação do mesmo conforme CDC cân. 938 (localizada 
no recinto da Matriz Paroquial da referida Paróquia, situada à Praça 
São José, 243, Bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo – 
SP). Que se observem as normas da Igreja referentes à guarda do 
Santíssimo Sacramento, em particular seu culto e segurança (cf. 
Diretório Diocesano de Liturgia nº 563-568).
■ Fazemos saber que, o Pe. George Rodrigues, presbítero 
incardinado em nossa Diocese, ordenado presbítero em 18/11/2006, 
e tendo sido por quatro anos Pároco da Paróquia São João Batista, 
Bairro São João, em Mauá, e ultimamente nomeado Vigário Paroquial 
em virtude do seu grave estado clínico após sua internação, e para 
melhor atender as necessidades de sua recuperação, que se prevê 
lenta e gradual, e ao bem pastoral da referida paróquia, a fim de ser 
encaminhado o tratamento de saúde e para o bem do referido clérigo, 
por este documento determinamos a licença por tempo indeterminado, 
desincumbindo e liberando o Sr. Pe. George Rodrigues do ofício de 
Vigário Paroquial na Paróquia São João Batista, em Mauá. Que Deus 
o ajude e Maria, Mãe dos Sacerdotes, interceda por ele.
■ Nomeação (de acordo com CDC cân. 261 §2) do Pe. Antônio Luiz 
de Araújo, presbítero incardinado de nossa Diocese, como Diretor de 
Estudos da Casa de Formação Filosófica;
■ O Conselho de Assuntos Econômicos Diocesano (CAED) tem por 
finalidade assessorar e estabelecer as modalidades e procedimentos de 
gestão administrativa e econômica da Diocese (cf. Estatuto do CAED, 
Art. 6º). Levando-se em conta a obrigatoriedade da constituição do 
referido organismo (cf. CDC cân. 494) e a utilidade do mesmo para a 
gestão econômico-financeira da Diocese (cf. Estatuto do CAED, Art. 
7º), nomeamos, pelo período de um quinquênio (por 5 anos), conforme 
o Direito, o Conselho de Assuntos Econômicos Diocesano – CAED, 
por mim presidido, o qual deve reger-se pelo Estatuto próprio de nossa 
Diocese, com os seguintes membros: Pe. Joel Nery; Pe. Alex Sandro 
Camilo; Pe. Camilo Gonçalves de Lima; Pe. Marcos Vinícius 
Wanderlei da Silva; Edson Talarico; Luiz Alberto Rabi; Maria de 
Lourdes Lopes.
■ Atendendo às orientações da Sagrada Congregação para o Culto 
Divino e Disciplina dos Sacramentos e do Código de Direito Canônico 
(cf. câns. 1029 e 1034) no que se refere ao escrutínio e a idoneidade 
dos candidatos às Ordens Sacras, depois de ter realizado todas as 
diligências legais e ouvido o parecer dos formadores da Escola Diaconal 
Diocesana, dos padres e diáconos de cada Região Pastoral e, por fim, 
do Conselho de Presbíteros, e tendo sido comprovada a idoneidade dos 
Leitores/Acólitos: Carlos Caviola Foiani, Eduardo de Alcântara, 
Fabiano Roque Barreiros, Gilberto Cavignato, Guido Evaristo 
Roggi, Haroldo Bezerra, João Oliveira dos Santos, João Ribeiro 
de Souza, José Antônio Michéias, José Carlos Denove, Márcio 
Giovani Buttignol, Robin Dominicio Januário, Salustiano Alves 
Viana Junior, Sandro Alex Bermudes, Silvio Bezerra da Silva, Sr. 
Sidinei Antoniasi, decretamos que os mesmos serão ordenados 
Diáconos Permanentes, durante a Celebração Eucarística, no dia 12 de 
dezembro de 2021, 3º Domingo do Advento e Festa de Nossa Senhora 
de Guadalupe, Padroeira da América Latina, às 15 horas, na Igreja 
Matriz da Paróquia Sagrada Família, Jardim do Lago, em São Bernardo 
do Campo – SP. Ocasião na qual receberão o Uso de Ordem para o 
exercício do próprio ministério, no local para onde forem designados.
■ Uso de Ordem na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Vila 
Curuçá, em Santo André, ao Diác. Edmir dos Reis, diácono 
permanente incardinado em nossa Diocese, 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;
■ Nomeação do Pe. Paulo Henrique Borges, 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 São Geraldo Magella, em São Bernardo do Campo;
■ Nomeação do Pe. Cláudio Tafarelo, presbítero incardinado de nossa 
Diocese, como Pároco da Paróquia Imaculada Conceição, em Mauá;
■ Nomeação do Pe. Fernando Rocha Sapaterro, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Pároco da Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, em Santo André;
■ Nomeação do Pe. Guilherme Franco Octaviano, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Pároco da Paróquia São Jorge, 
em Santo André;
■ Nomeação do Pe. Paulo Bezerra de Carvalho, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora da Assunção, em São Bernardo do Campo;
■ Nomeação do Pe. Alex Sandro Camilo, presbítero incardinado de 
nossa Diocese, como Pároco – Reitor da Paróquia Santuário Nossa 
Senhora Aparecida, em São Bernardo do Campo;
■ Nomeação do Pe. Eduardo Antônio Calandro, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, em Santo André;
■ Por esta provisão, nomeamos o Pe. Gonise Portugal da Rocha, 
presbítero incardinado de nossa Diocese, como Vigário Episcopal 
para Coordenação Diocesana de Pastoral – Coordenador Diocesano 
de Pastoral (Cf. CDC câns. 476; 479 §2), após ouvirmos o parecer do 
Clero, pelo período de 3 (três) anos, ou enquanto não ordenarmos o 
contrário, conforme o Direito (cf. Estatuto do Coordenador Diocesano 
de Pastoral, Art. 4º);
■ Por este decreto nomeio para o ofício de Vigário Geral da Diocese 
de Santo André, o Pe. Joel Nery, presbítero incardinado de nossa 
Diocese, que proceda conforme cân. 480 no exercício de sua missão, 
pelo período de 3 (três) anos, ou enquanto não ordenarmos o contrário, 
conforme o Direito;
■ Nomeação do Pe. Dr. Jean Rafael Eugênio Barros, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Vigário Judicial (cf. CDC cân. 
1420 §§ 1 a 5), com todas as faculdades e obrigações inerentes ao 
ofício, sem prejuízo de suas atribuições de Pároco da Paróquia São 
José, no bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, pelo período 
de 5 (cinco) anos, ou enquanto não ordenarmos o contrário, como 
Moderador do referido Tribunal, conforme o Direito (cf. cân. 1422). 
O Vigário Judicial, também chamado de Presidente do Tribunal, é 
aquele constituído pelo Bispo diocesano, Moderador do Tribunal, a 
fim de exercer a função judicial em comunhão com ele, e por tempo 
determinado pelo mesmo. Deve zelar pelo caráter pastoral, de justiça 
e misericórdia do direito, tendo, para tanto, o amparo das pessoas que 
constituem o Tribunal Eclesiástico Diocesano (cf. cân. 1420 §§ 1 e 2).

■ Acompanhe as redes sociais e o site.
AGENDA DIOCESANA

EDITAL
Prot. N.M. 10.21/21

O vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André cita 
JOSIVÂNIA NUNES DOS SANTOS nascida em Alagoas/AL, aos 15 de 
agosto de 1975, filha de Aurélio Teotônio Nunes e Marinalva Sérgio dos 
Santos, não encontrada no endereço citado: Viela Vitório Sommerfield, 
n°94 - Bairro Parque das Américas (ponto de referência: ao lado do 
número 375 da rua Califórnia) 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/

