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Diz o Papa Francisco na Carta Encíclica Fratelli 
Tutti: “a vida não é tempo que passa, mas tempo 
de encontro” (cf. FT  66). Bom recordar esta 

verdade no início do ano e projetar nosso trabalho como 
um tempo dedicado sobretudo ao encontro, diálogo, 
escuta. Não é nada fácil mas é mais do que necessário 
voltar a estes valores básicos do relacionamento.

Precisamos reconhecer a tentação que nos cerca de se 
desinteressar dos outros, especialmente dos mais frágeis 
(cf. FT 64). É preciso não esquecer que fomos criados 
para a plenitude, a qual só se alcança no amor. Viver 
indiferentes à dor não é uma opção possível para um ser 
humano que tem coração, e mais ainda para um cristão.

O Evangelho ao nos apresentar a parábola do bom 
samaritano, nos mostra que existem somente dois tipos 
de pessoas: aquelas que cuidam do sofrimento e aquelas 
que passam ao largo. 

Precisamos incluir na nossa reflexão, nas nossas 
orações, de forma mais direta e clara, o sentido social 

da existência, a dimensão fraterna da espiritualidade, a 
convicção sobre a dignidade inalienável de cada pessoa 
e as motivações para amar e acolher a todos (cf. FT 86).

Vamos caminhar juntos neste novo ano, com Deus no 
coração e os irmãos nos olhos para vê-los, e nas mãos 
para ajudá-los. Caminhemos assim na paz que é fruto da 
justiça. Justiça que é não dever nada a ninguém a não 
ser o amor (cf. Rm 13,8). Amor universal que se torna 
fraternidade universal cujo fruto maduro é paz e vida.

Só podemos ter Deus por pai de todos se vivermos 
todos como irmãos.

Desejo a todos um Feliz Ano Novo 
repleto de bênçãos de Deus!

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André
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A Diocese de Santo André trouxe em todos os meses a Boa Notícia! 
Um trabalho que só foi possível chegar aos lares e comunidades graças ao trabalho 

conjunto com todas as pastorais e movimentos. 
Vamos recordar juntos os melhores momentos que vivemos no ano que passou?

O ano de 2021 começou com uma excelente 
notícia: a chegada das vacinas para combater 
a pandemia da Covid-19. Expressando o 

cuidado com a vida, o Papa Francisco; o presidente da 
CNBB, Dom Walmor Oliveira de 
Azevedo; e nosso bispo diocesano, 
Dom Pedro Carlos Cipollini, 
defenderam a vacinação e que as 
doses chegassem a todos.

“Vacinar-se é cuidar de 
você e do outro. 
É necessário”

Fé e ciência:
uma nova esperança chegando!

https://www.youtube.com/watch?v=iSEcFdfN1BM&t=8s
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Fraternidade, espiritualidade e solidariedade

Em comunhão com o Papa Francisco, vivemos o Ano de 
São José, em sintonia com o Ano Família Amoris Laetitia, 
propagando a devoção e a importância do patrono universal 

da Igrejano dia 19 de março aconteceu a abertura com missa presidida 
por Dom Pedro e ao longo do ano diversas atividades foram realizadas 
com o Setor Família Diocesano.
 O dia 22 de março também foi uma data especial para valorizar a 
importância de dois locais fundamentais na trajetória de vida de padres 

e dos futuros presbíteros: há 25 anos eram inauguradas as casas de 
f o r m a ç ã o de Teologia e Filosofia na Diocese.

No mês em que celebramos 
o início da Quaresma e 
a abertura da Campanha 

da Fraternidade Ecumênica, aconteceu 
a celebração da Vida Consagrada, que 

teve o oferecimento das 
intenções especiais 
dos ouvintes do 
Programa Verbum, 
ação diária que leva 
a Palavra de Deus aos 

lares das famílias, na TV+, podcast, redes 
sociais e  rádio.

Neste mesmo mês, a Missa em 
Ação de Graças recordou 
os 65 anos de fundação 
da primeira entidade da 
Diocese de Santo André, 
a Associação Lar Menino 
Jesus, criada pelo primeiro 
bispo diocesano, Dom 
Jorge Marcos de Oliveira.

Ano de São José e o Jubileu de Prata das 
Casas de Teologia e Filosofia
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Com o aumento dos casos e número de vidas perdidas 
em razão da pandemia, as paróquias organizaram 
pelo segundo ano consecutivo a Semana Santa 

com programação apenas online, numa clara 
demonstração da preocupação com a preservação 
da vida e saúde de todos em primeiro lugar. 

Neste mês, o Papa Francisco, através do Motu proprio 
“Antiquum ministerium”, instituiu o Ministério de 
Catequista. Nossa Diocese promoveu atividades para 

apresentar a novidade, como palestras e reflexões nos meses de agosto 
(Tríduo Catequético), outubro (Encontro com Catequistas de Pais e 
Padrinhos do Batismo) e novembro 

(Assembleia da Catequese).
Também em maio, a 
comunidade de fé em Diadema 

ganhou um presente ao ter 
o pedido atendido por Dom 
Pedro, para que a paróquia 

recebesse um novo nome: 
Menino Jesus de Praga, como 

na sua origem e na intenção 
dos seus fundadores, valorizando 

assim, a história de evangelização e 
missão do povo de Deus.

Neste período de desafios, a Diocese celebrou os três anos da Constituição 
Sinodal e iniciou a 2ª fase do 8º Plano Diocesano de Pastoral (2018-
2022), em comunhão com as Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil (2019-2023), na 
comunhão por uma Igreja cada vez mais acolhedora e 
missionária.

Semana Santa, o cuidado 
com a vida e a vacinação

Novidade para os 
catequistas e um presente 
para a comunidade de fiéis

Por fim, na reta final de abril,  Dom Pedro recebeu a segunda dose 
da vacina contra a Covid-19. Ele disse que vacinar-se é promover a 
vida e elogiou o SUS.
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Homenagens às vítimas da 
Covid-19 e os rumos da Igreja

Mantendo 
viva a 
história 

daqueles que 
partiram para a 
Casa do Pai, a 
Diocese de Santo 
André promoveu 
celebração em 
homenagem às 
500 mil vítimas 

da Covid-19, na Catedral do 
Carmo. Neste mês, as missas de Corpus Christi 
retornaram de forma presencial, acompanhadas 

do Tapete Solidário, uma iniciativa que arrecadou 
alimentos e roupas para famílias assistidas pelo 
Vicariato para a Caridade Social. 

Em junho, os diocesanos 
também iniciaram a 
participação no processo de 
escuta para a Assembleia 
Eclesial da América Latina e 
do Caribe, que seria realizada 
em novembro, no México. 
Uma ação convocada pelo Papa 
Francisco para que toda a Igreja 
se manifestasse sobre os rumos 
e desafios atuais.

No mês de aniversário de 67 anos da Diocese de 
Santo André, a solidariedade foi sinal de esperança, com 
a campanha permanente e o Dia D da Campanha do 

Agasalho, que foi um presente para aquecer os corações das pessoas 
em situação de vulnerabilidade social.

Ainda em julho, o bispo emérito Dom Nelson Westrupp, scj, celebrou 30 anos de episcopado. 
Na retomada das celebrações presenciais, a Pastoral da Acolhida reuniu cerca de 160 coordenadores 

paroquiais na missa diocesana presidida por Dom Pedro.

Aniversário da 
Diocese e a prática 
da solidariedade
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Missa Crismal e o legado do Ano Vocacional

A Palavra de Deus 
inspira a escuta e nos 
prepara para missão

O mês começou com a celebração da Missa Crismal (adiada em 
razão do agravamento da pandemia ocorrido entre os meses 
de março e abril) que reuniu todo o Clero Diocesano. Na 

mesma data, o Ano Vocacional, um marco de atividades de incentivo 
às vocações, foi encerrado. Ainda durante a missa, o Diretório 
Diocesano dos Sacramentos foi lançado. 

Em agosto, Dom Pedro, que também é presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB, apresentou o 
novo subsídio: Vida, Dom e Compromisso – Fé cristã e aborto, editado 
pela Edições CNBB.

Setembro foi muito especial para toda 
a Igreja no Brasil, com a celebração 
do Jubileu de Ouro do Mês da 

Bíblia. Mês em que também recordou-se o 
centenário da Legião de Maria no mundo e 

os 65 anos de presença da associação na Diocese, com missa que reuniu legionários de todas 
as sete cidades do ABC. 

Teve início o processo de escuta para a 
indicação do novo coordenador diocesano 
de Pastoral, por meio de formações e 
apresentação da função, com a participação 
do clero e leigos das dez regiões pastorais. 
Por fim, o Retiro dos Presbíteros retornou 
ao seu formato original, com a presença dos 
padres e do bispo diocesano, no Mosteiro de 
Itaici, em Indaiatuba. 
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Nova paróquia e uma Igreja cada vez 
mais acolhedora e missionária

Diocese rumo aos 70 anos 
na acolhida e missão

No Mês Missionário, o Papa Francisco fez uma 
convocação para que todos participassem do 
processo de escuta e diálogo para o Sínodo dos 

Bispos. A Diocese de Santo André realizou a abertura 
da etapa diocesana, com transmissão nacional pela TV 
Evangelizar, que contou com representantes das paróquias, 
pastorais, movimentos e grupos de todas as sete cidades.

Em comunhão com esse momento vivenciado pela Igreja, 
Dom Pedro lançou o livro “Sinodalidade: Tarefa de Todos”. 

Em Ribeirão Pires, um sonho se tornou realidade para a emoção e alegria de 
muitos fiéis, que presenciaram a instalação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no 

Bairro Bocaina.

Na Solenidade de Santo 
André Apóstolo, Dom 
Pedro convocou um 

tríduo anual (2022-2024), em 
preparação aos 70 anos de criação 
da Diocese. Também foram 
apresentados o novo vigário geral: 
Pe. Joel Nery; o novo vigário 
episcopal para a Pastoral, Pe. 
Gonise Portugal das Rocha; e 
os membros do CAED.

No mês em que o Vicariato da Caridade 
comemorou 2 anos, aconteceu o Dia 
Mundial dos Pobres, simultaneamente em 
nove locais, acolhendo 
e atendendo mais 
de 2,5 mil pessoas, 
muitas delas 
em situação de 
rua, que foram 
contempladas com 
ações de caridade. 



9

Novos diáconos para a Igreja e a 
chegada do Menino Jesus!

O mês de dezembro reservou um 
momento inesquecível na vida da 
Igreja Particular de Santo André, com 

a ordenação de 16 novos diáconos permanentes 
pelo bispo Dom Pedro Cipollini. 

A celebração do encerramento do Ano de São 
José também deixou uma marca de Deus, que se 
manifesta no cotidiano através da simplicidade. 

E na espera da chegada do Menino, Dom 
Pedro disse que o mistério do Natal se traduz 
na proposta de Jesus, de 
vencer o mal fazendo 
o bem, algo que 
deve ser praticado 
diariamente por cada 
um de nós.

Retrospectiva de 2021 - A BOA NOTÍCIA
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Durante esses dois anos 
que nos deparamos 
com a pandemia, a 

Pastoral da Comunicação se 
fez presente e essencial para 
o anúncio da Boa Nova. Com 
as Igrejas fechadas ou fiéis 
reduzidos, as transmissões 
online tornaram-se o único 
meio de chegar a todos.

Novos caminhos para a 
comunicação foram traçados 
e tivemos que assumir um 
protagonismo de nossas 
comunidades. Percebemos que 
fomos além de um clique para 
iniciar a transmissão. Criamos 
um vínculo com quem estava 
em casa. Reconhecemos cada 
fiel em cada comentário, 

curtida e compartilhamento do 
Evangelho de Jesus.

Não sabemos quais 
são os rumos da tal 
pós-pandemia, mas 
estamos certos de que 
voltar não podemos 
mais, essas marcas que 
absorvemos nesses dois anos 
são fundamentais para um 
novo amanhecer de nossa 
pastoral, e compreendemos 
nas trincheiras das lives, do 
chão paroquial a importância 
de ser conjunto, de nos 
unirmos para sermos o 
discipulado de Jesus em 
nossa amada Diocese.



NOTÍCIAS DA DIOCESE

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 dezembro/2021:

■ Decreto de afastamento temporário do Ministério 
Sagrado da Ordem, do Pe. Jefferson Pimenta de Paula, 
sacerdote incardinado em nossa Diocese, conforme Código 
de Direito Canônico cân. 1333 § 1.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) 
da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Parque 
Capuava, em Santo André;
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da 
Paróquia Jesus Bom Pastor – Parque Jaguari, em Mauá;
■ Nomeação do Pe. Dominikus Ratu, CS, religioso-
presbítero da Congregação dos Missionários de São 
Carlos, como Vigário Paroquial da Paróquia Nossa 
Senhora da Boa Viagem (Basílica Menor), Centro, em 
São Bernardo do Campo;
■ Nomeação do Pe. Pedro Luiz Nierotka, CS, religioso-
presbítero da Congregação dos Missionários de São Carlos, 
como Pároco da Paróquia São José, Centro Alto, em 
Ribeirão Pires;
■ Nomeação do Pe. Estevão Maurício Atanásio, CS, 
religioso-presbítero da Congregação dos Missionários de 
São Carlos, como Administrador Paroquial da Paróquia 
Santo André, Vila Assunção, em Santo André;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, para o 
exercício de seu ministério (cf. cân. 146) na Paróquia São 
Luiz Gonzaga, Jardim Paranavaí, em Mauá – SP, ao 
Diácono Permanente Silvio Bezerra da Silva;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, para o 
exercício de seu ministério (cf. cân. 146) na Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Bairro 
Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo – SP, ao 
Diácono Permanente Sidinei Antoniasi;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, para o 
exercício de seu ministério (cf. cân. 146) na Paróquia São 
Pedro Apóstolo, Vila Santa Luzia, em São Bernardo 
do Campo – SP, ao Diácono Permanente Sandro Alex 
Bermudes;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, para o 
exercício de seu ministério (cf. cân. 146) na Paróquia 
Maria Mãe dos Pobres, Jardim Canhema, em Diadema 
– SP, ao Diácono Permanente Salustiano Alves Viana 
Junior;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, para o 
exercício de seu ministério (cf. cân. 146) na Quase-
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Bairro Casa 
Grande, em Diadema – SP, ao Diácono Permanente 
Robin Dominicio Januário;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, para o 
exercício de seu ministério (cf. cân. 146) na Paróquia 
Cristo Rei, Parque Real, em Diadema – SP, ao Diácono 
Permanente Márcio Giovani Buttignol;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, para o 
exercício de seu ministério (cf. cân. 146) na Paróquia 
Nossa Senhora das Vitórias, Vila Vitória, em Mauá – 
SP, ao Diácono Permanente José Carlos Denove; 
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, para o 
exercício de seu ministério (cf. cân. 146) na Paróquia 
Santa Luzia, Bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires – 
SP, ao Diácono Permanente José Antonio Michéias;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, para o 
exercício de seu ministério (cf. cân. 146) na Paróquia 
Menino Jesus de Praga, Jardim Marilene, em Diadema 
– SP, ao Diácono Permanente João Ribeiro de Souza;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, para o 
exercício de seu ministério (cf. cân. 146) na Paróquia 
São Paulo Apóstolo, Jardim Zaira, em Mauá – SP, ao 
Diácono Permamente João Oliveira dos Santos;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, para o 
exercício de seu ministério (cf. cân. 146) na Paróquia São 
Geraldo Magella, Jardim Petroni, em São Bernardo do 
Campo – SP, ao Diácono Permanente Haroldo Bezerra;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, para o 
exercício de seu ministério (cf. cân. 146) na Paróquia Santo 
Antônio, Bairro Batistini, em São Bernardo do Campo – 
SP, ao Diácono Permanente Guido Evaristo Roggi;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, para o 
exercício de seu ministério (cf. cân. 146) na Paróquia 
Imaculada Conceição Aparecida, Parque Selecta, em 
São Bernardo do Campo – SP, ao Diácono Permanente 
Gilberto Cavignato;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, para o 
exercício de seu ministério (cf. cân. 146) a Serviço do 

Vicariato Episcopal para Caridade Social, ao Diácono 
Permanente Fabiano Roque Barreiros;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, para o 
exercício de seu ministério (cf. cân. 146) na Paróquia São 
José, Bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo 
– SP, ao Diácono Permanente Eduardo de Alcantara;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, para o 
exercício de seu ministério (cf. cân. 146) na Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, Vila Humaitá, em Santo André – 
SP, ao Diácono Permanente Carlos Caviola Foiani;
■ Nomeamos, conforme o CDC cân. 239 § 2º, para ofício 
de Diretor Espiritual da Casa de Formação Teológica 
– Seminário Diocesano de Santo André, o Pe. Antônio 
Fernandes do Nascimento;
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos 
(CAEP) da Paróquia Sagrada Família – Jardim do Lago, 
em São Bernardo do Campo;
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos 
(CAEP) da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe – 
Jardim Riviera, em Santo André;
■ Fazemos saber que, por este documento, ao teor do cân 
1044 n.2 §2, (cf. tb. cân. 1041 §1), com base em laudo 
clínico indicando irreversibilidade, estando o mesmo assim 
impossibilitado do exercício pleno das ordens recebidas, 
decretamos a emeritude do Padre Orlando de Moura, 
presbítero incardinado em nossa Diocese, conforme cân. 
185. Nestes dezenove anos de ministério presbiteral, a 
Igreja de Santo André pode contar com o esforço deste 
nosso irmão em trabalhar no ministério paroquial e serviço 
aos últimos. Terá portanto sua manutenção garantida pela 
Diocese dentro das normas da mesma para tal, podendo 
continuar residindo na casa de sua propriedade, onde já 
reside, ou em imóvel (apartamento) disponibilizado pela 
Diocese. Rogamos a Deus, nosso Senhor que cumule de 
bênçãos a vida deste nosso irmão. Que nesta nova etapa 
existencial, possa viver sua vocação unindo-se a nós e 
nosso Presbitério pela oração e a caridade;
■ Por este documento fazemos saber que, atendendo 
ao pedido do Padre Joaquim de Souza, sacerdote 
incardinado em nossa Diocese, e prestes a completar 
25 anos de sacerdócio; após consultarmos o Conselho 
Presbiteral, concedemos a licença de um ano para 
tratamento de saúde (02 de janeiro de 2022 a 02 de 
janeiro de 2023) como pede, ao teor dos Art. 35 e 36, do 
Diretório dos Presbíteros de nossa Diocese, atendendo 
assim sua alegada e comprovada necessidade de licença 
médica prolongada, em vista da melhor recuperação de sua 
saúde. Período este que passará parte com seus parentes 
em Curitiba – PR, e parte com amigos em Extrema – 
MG, conforme fez constar. Que Deus ajude este nosso 
prezado irmão na sua recuperação durante este ano de 
descanso, cuidado pessoal, recuperação da saúde, reflexão 
e espiritualidade, como alegado na petição a nós dirigida 
com data de 25/11/2021;
■ Fazemos saber que, atendendo às necessidades pastorais 
e da dimensão comunicativa de nossa Diocese, havemos 
por bem nomear como Coordenador do Departamento 
de Comunicação da Diocese de Santo André, o Pe. 
Marcos Vinicius Wanderlei da Silva;
■ Nomeação do Pe. Jackson Henrique da Silva, 
presbítero incardinado de nossa Diocese, como Vigário 
Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Vila 
Luzita, em Santo André;
■ Nomeação do Pe. José Rocha Cavalcante Filho, CP, 
religioso-presbítero pertencente a Congregação da Paixão 
de Jesus Cristo (Passionistas) com a devida licença de 
seu superior, a título de colaboração com a Diocese, por 
3 (três) anos, como Administrador Paroquial da Paróquia 
Santa Gemma Galgani – Jardim Ana Maria, em Santo 
André;
■ Nomeação do Pe. Jadeílson José da Silva, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Administrador 
Paroquial da Paróquia Santo Antônio – Jardim Santo 
Antônio, em Santo André – SP;
■ Nomeação do Pe. Francisco Semplício Pires, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Administrador 
Paroquial da Paróquia Nossa Senhora das Dores – Vila 
Palmares, em Santo André;
■ Nomeação do Pe. Tiago José Sibula da Silva, 
presbítero incardinado de nossa Diocese, como 
Administrador Paroquial da Paróquia Jesus Bom 

Pastor – Jardim Bom Pastor, em Santo André;
■ Nomeação do Pe. Marcelo Aparecido Moura, 
presbítero incardinado na Diocese de São João da 
Boa Vista – SP e cedido como missionário mediante 
Convênio entre as duas Dioceses por 3 (três) anos, como 
Administrador Paroquial da Paróquia São José 
Operário – Jardim Itapeva, em Mauá – SP;
■ Nomeação do Pe. Vinícius Ferreira Afonso, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Pároco da Paróquia 
Nossa Senhora das Graças – Jardim Ruyce, em Diadema;
■ Nomeação do Pe. José Soares Rodrigues, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Pároco da Paróquia 
São José – Vila Assis Brasil, em Mauá;
■ Nomeação do Pe. Osvy José Guilarte Figuera, 
presbítero incardinado de nossa Diocese, como Pároco 
da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe – Jardim 
das Orquídeas, em São Bernardo do Campo;
■ Nomeação do Pe. Gonise Portugal da Rocha, presbítero 
incardinado de nossa Diocese e atualmente recém-
nomeado como Vigário Episcopal para a Coordenação de 
Pastoral, como Pároco da Paróquia Cristo Operário – 
Vila Linda, em Santo André;
■ Por esta nomeação, constituímos o CONSELHO 
PRESBITERAL DA DIOCESE DE SANTO ANDRÉ, 
conforme orientações do Código de Direito Canônico 
(cf. câns. 495 §1; 496-501) e do Estatuto Diocesano do 
Conselho Presbiteral (cf. Cap. 3, Art. 8º), pelo período de 
3 (três) anos, ou enquanto não ordenarmos o contrário, 
conforme o Direito, compondo-se dos referidos presbíteros, 
tendo o Bispo Diocesano como seu Presidente: – os que o 
são em razão do ofício que exercem (cf. cân. 497, n. 2): Pe. 
Joel Nery (Vigário Geral); Pe. Gonise Portugal da Rocha 
(Vigário Episcopal para Coordenação Pastoral);  Pe. Ryan 
Mathew Holke, MIPK (Vigário Episcopal para Caridade 
Social); Pe. Alex Sandro Camilo (Ecônomo e Procurador 
Diocesano); Pe. Rudnei Sertório (Reitor do Seminário de 
Teologia). – os que foram eleitos pelo presbitério (cf. cân. 
497, n. 1): Pe. Romeu Leite Izidório (Coordenador da 
Pastoral Presbiteral); Pe. Vanderlei Nunes (Região Pastoral 
Santo André – Centro); Pe. Guilherme Franco Octaviano 
(Região Pastoral Santo André – Leste); Pe. Eduardo Antonio 
Calandro (Região Pastoral Santo André – Utinga); Pe. José 
Alexandre Mosqueli de Almeida, MIPK (Região Pastoral 
São Bernardo do Campo – Centro); Pe. Geraldo dos Santos 
(Região Pastoral São Bernardo do Campo – Anchieta); Pe. 
Adriano Pereira da Silva (Região Pastoral São Bernardo do 
Campo – Rudge Ramos); Pe. Luiz Carlos Francisco (Região 
Pastoral São Caetano do Sul); Pe. George Fernandes Jesuraj, 
SVD (Região Pastoral Diadema); Pe.  José Aparecido 
Cassiano (Região Pastoral Mauá); Pe. Clemilson Pereira 
Teodoro (Região Pastoral Ribeirão pires e Rio Grande da 
Serra). – três presbíteros escolhidos pelo bispo (cf. cân. 497, 
n. 3): Pe. Francinaldo de Sousa Justino; Pe. João Aroldo 
Campanha; Pe. João José de Sousa.
■ Atendendo ao bem dos fiéis confiados ao nosso cuidado 
pastoral, após ter sido entregues, no Centro de Diocesano 
de Pastoral, as atas das eleições dos novos Coordenadores 
das 10 (dez) Regiões Pastorais de nossa Diocese (cf. 
Estatuto dos Coordenadores de Região Pastoral, Art. 20) e, 
tendo sido por mim confirmados os nomes dos indicados, 
por esta provisão, nomeamos (cf. CDC cân. 553 e 554), 
os padres como COORDENADORES DE REGIÃO 
PASTORAL, pelo período de 3 (três) anos, ou enquanto 
não ordenarmos o contrário, conforme o Direito (cf. Estatuto 
do Coordenadores de Região Pastoral, Art. 17.21-23), a 
saber: Pe. Vanderlei Nunes: Região Pastoral Santo André – 
Centro; Pe. Guilherme Franco Octaviano: Região Pastoral 
Santo André – Leste; Pe. Eduardo Antonio Calandro: 
Região Pastoral Santo André – Utinga; Pe. José Alexandre 
Mosqueli de Almeida, MIPK: Região Pastoral São Bernardo 
do Campo – Centro; Pe. Geraldo dos Santos: Região 
Pastoral São Bernardo do Campo – Anchieta; Pe. Adriano 
Pereira da Silva: Região Pastoral São Bernardo do Campo 
– Rudge Ramos; Pe. Luiz Carlos Francisco: Região Pastoral 
São Caetano do Sul; Pe. George Fernandes Jesuraj, SVD: 
Região Pastoral Diadema; Pe.  José Aparecido Cassiano: 
Região Pastoral Mauá; Pe. Clemilson Pereira Teodoro: 
Região Pastoral Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
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