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A voz do Papa

A voz do Pastor

As entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil 
publicaram no dia 21 de janeiro, nota na qual defendem 
a imunização da população infanto-juvenil,  a exemplo 

do que vem ocorrendo em vários países em sinal de lucidez, 
responsabilidade e profundo sentido ético em relação aos milhões 
de crianças e adolescentes brasileiros.

Reforça que “hoje não se pode aceitar a campanha de sabotagem 
em torno da vacinação pediátrica, no curso de uma pandemia ainda 
longe de ser controlada, desprezando o direito à vida e à saúde de 
uma faixa etária com cerca de 69 milhões de brasileiros — porque 
é disso que se trata, em flagrante desrespeito à Constituição e ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”. Clique aqui e leia 
a nota na íntegra.

56º Dia Mundial das 
Comunicações Sociais

Imunização da população 
infanto-juvenil contra a Covid-19

Coragem para começar

Dom Pedro Carlos Cipollini
Bispo Diocesano de Santo André

Ao iniciar mais este ano que a 
graça de Deus nos permite viver, 
peçamos a Deus a coragem 

necessária para prosseguirmos. Sim, pedir 
a coragem de que todos precisamos para  
enfrentar a vida do dia a dia, na qual se 
revela a coragem que todos possuímos. 
Pois alguém dizia que a perfeita coragem é 
realizar nossos deveres sem testemunhas. 

É certo que existe mais segurança na 
coragem de enfrentar os problemas do que 
na covardia de fugir deles. É esta coragem 
que devemos pedir a Deus para este ano 
que começa.

Retomamos mais intensamente neste 
mês, as atividades pastorais e a programação 
pastoral da Diocese, com o novo Coordenador 
Diocesano de Pastoral, Pe. Gonise. Também 
as inúmeras atividades nas comunidades e 
paróquias. Portanto: apesar da pandemia, 
coragem, com cuidado!

O mês de fevereiro inicia-se com a festa 
da luz, dia 02/02, a apresentação de Jesus no 
Templo. Ele, nos braços de Maria e Simeão,  
se revela  luz para todas as nações. Sigamos 
esta luz. Dia 03/02 recordamos São Brás, 
santo muito querido por nosso povo.

Seguir a luz de Cristo é viver como São 
Jerônimo Emiliano, celebrado dia 08/02. 
Santo leigo que fundou a Congregação dos 

Padres Somascos, para cuidar dos órfãos 
abandonados. Em nossa Diocese eles estão 
presentes há várias décadas, na Região 
Pastoral Santo André - Leste,  na Paróquia 
Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Órfãos. 
Nossos parabéns a eles.

Dia 11/02 recordamos Nossa Senhora 
e sua aparição em Lourdes, que se tornou 
local de peregrinação de doentes do mundo 
todo. Ali Maria se revelou como “A 
Imaculada Conceição”. Dia 14/02 fazemos 
memória dos santos evangelizadores dos 
povos eslavos e co-patronos da Europa: 
São Cirilo e São Metódio.

Dia 21/02 recordamos São Pedro 
Damião, bispo e doutor da Igreja, o qual a 
vida toda se empenhou para limpar a Igreja 
e conduzi-la à pureza do Evangelho.

Vamos celebrar dia 22/02 a Festa da 
Cátedra de São Pedro. Este Apóstolo foi 
querido por Jesus como cabeça da Igreja: 
“Se me amas, apascenta meus cordeiros...”. 
Jesus escolheu Pedro porque percebeu que o 
próprio Pai o escolheu, quando lhe revelou 
quem era realmente Jesus. Celebrar a Cátedra 
de São Pedro é celebrar sua autoridade 
conferida por Cristo.

Dia 23/02 celebramos a memória de 
São Policarpo, bispo e mártir. Juntamente 
com  a memória de Santa Águeda, virgem e 

mártir, celebrado no dia  05/02, nos trazem à 
memória o árduo dever de testemunhar Jesus 
dispostos a assumir  missão com a cruz.

Nos trabalhos e afazeres do dia a dia, 
não esqueçamos que Deus nos acompanha 
e a Igreja toda nos assiste com esta 
“nuvem de testemunhas”(Hb 12,1), Igreja 
triunfante, para nos animar nas batalhas 
cotidianas, a nós que estamos na terra, e 
somos a Igreja militante.

Portanto, coragem!
PS: Rezem por mim, pois dia 25/02 

completo 44 anos de minha ordenação 
sacerdotal.

“Escutar com o ouvido do coração” é o título da mensagem 
do Papa Francisco para o 56º Dia Mundial das Comunicações 
Sociais, que este ano será celebrado em 29 de maio. No texto, 
o Pontífice analisa a dimensão na escuta em tempos de redes 
sociais e a sua importância no processo sinodal da Igreja.

O texto foi divulgado no dia 24 de janeiro, Festa de 
São Francisco de Sales (padroeiro dos comunicadores). 

Depois de dedicar a mensagem precedente 
aos verbos “ir e ver”, o Papa escolheu 
outro verbo decisivo na gramática da 
comunicação: “escutar”. De que modo? 

Com o ouvido do coração.
“A escuta corresponde ao 

estilo humilde de Deus”, 
escreve o Papa. “No fundo, 

ouvir é uma dimensão do amor.” 
Leia a mensagem, na íntegra.

CNBB

IGREJA E AÇÃO SOCIAL

https://www.cnbb.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Pacto-pela-vida-das-crianc%CC%A7as-brasileiras_21.01.22.pdf
https://www.cnbb.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Pacto-pela-vida-das-crianc%CC%A7as-brasileiras_21.01.22.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html
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Após três meses da abertura da etapa diocesana, a primeira das três fases rumo à XVI Assembléia 
Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos no ano de 2023, a Diocese de Santo André vivencia os 
encontros formativos nas dez regiões pastorais até o final de fevereiro visando a capacitação 

de lideranças de todas as 106 paróquias para a participação no processo de escuta e diálogo. Depois, 
as formações serão realizadas em cada paróquia, pastoral, movimento, associação e grupo, mesmo que 
não participante da Igreja, num itinerário de acolhida e missão, como diz o nosso 8º Plano Diocesano de 
Pastoral, e de comunhão, participação e missão, como aponta o próprio tema do Sínodo.

Conheça o manual com as diretrizes para a etapa diocesana do processo de escuta do Sínodo dos Bispos
O vigário episcopal para a Coordenação Diocesana de Pastoral, Pe. Gonise Portugal da Rocha, comenta sobre 

a continuidade dos trabalhos neste semestre e motiva toda a Diocese a protagonizar um frutuoso caminho sinodal. 
“Procure o seu padre na paróquia, o seu coordenador, pastoral, movimento e associação e participe 

deste momento importante. É o Espírito Santo conduzindo a Igreja através do nosso Papa Francisco, a 
fim de que tenhamos um rosto da Igreja para o futuro. Que possamos dar passos firmes ouvindo o que 
o Espírito Santo nos diz!”

Participação do povo de Deus
“Após os encontros regionais, o padre vai com 

a sua paróquia, pastorais, movimentos, grupos e 
o CPP (Conselho de Pastoral Paroquial) replicar 
essa formação para que todo mundo possa 

conhecer tudo que está sendo motivado no núcleo do 
sínodo, assim como para outros grupos, mesmo que 
sejam de fora da igreja, também possam contribuir 
neste processo de escuta.”

Consulta sinodal
“A consulta sinodal acontece até junho 

de 2022. Párocos, coordenadores 
e CPPs deverão se reunir com 

os leigos e suas paróquias, assim como 
os assessores, coordenadores diocesanos 
e equipes diocesanas de pastorais, 
movimentos e associações e quantos mais 
queiram participar para realizar as reuniões 
para o processo de partilha e escuta.”
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Entrega das sínteses
“Uma síntese de tudo que aconteceu neste 

processo de escuta deverá ser encaminhada 
ao Centro Diocesano de Pastoral até o dia 

3 de julho, por cada paróquia ou pelos outros grupos 
que realizaram as reuniões de consulta. A partir deste 
resumo, a equipe sinodal (representada pelos membros 
do Conselho Diocesano de Pastoral) elaborará uma 
outra síntese diocesana para ser enviada à conferência 
episcopal até o dia 31 de julho.”

Evento celebrativo
“Por fim, teremos o evento 

celebrativo de encerramento da 
etapa sinodal diocesana para rezar, 

ouvir, discernir e pôr em comum todo o 
trabalho que realizamos na primeira etapa 
do Sínodo. Será realizado em 16 de julho, 

Dia de Nossa Senhora do Carmo, às 
9h30, em local a ser definido.” 
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https://www.diocesesa.org.br/2021/12/diocese-de-santo-andre-elabora-manual-com-diretrizes-para-a-etapa-local-do-sinodo-dos-bispos/
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Cartaz da Campanha da Fraternidade 2022
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

No processo 
e d u c a t i v o 
quaresmal que 

a Igreja nos propõe a cada 
ano, no Brasil vivenciamos um modo concreto 
desta pedagogia, com as reflexões propostas pela 
Campanha da Fraternidade. Neste ano, somos 
chamados a refletir sobre a Educação. Não é um 
tema inédito, uma vez que as campanhas de 1982 e 
1998 abordaram esse mesmo tema.

Contudo, neste ano somos chamados a 
compreender não somente os aspectos e dificuldades 
de se consolidar uma educação formal de qualidade 
diante dos desafios gigantescos de nosso país, mas a 
busca por uma educação integral, na qual se considera 
a pessoa humana em sua totalidade. Por isso, o lema 
inspirado no livro dos Provérbios (31,26): “Fala com 
sabedoria e ensina com amor”.

Ao pensarmos no que a sociedade 
pode ajudar nas questões de Educação, 
devemos pensar na pessoa humana 
com suas diversas potencialidades 
e interesses. Com isso, há 
processos educativos que 
ocorrem fora do ambiente 
escolar, e que podemos 
chamar de educação não formal. 
O primeiro lugar onde 

ocorrem esses processos 
é a família, que temos o 
ensino dos valores éticos, 
morais e de relacionamento 

que vão ajudar no crescimento da pessoa humana. 
E novamente aí cabe a reflexão: como estamos 
cultivando as nossas relações em família? Será que 
somos mais parecidos no ensino com o Divino 
Mestre Jesus ou com os fariseus? 

 Também os membros da sociedade podem 
ajudar nessa educação integral do ser humano, 
contribuindo para a formação para o esporte, as 
artes, com projetos de reforço escolar. Nesse sentido, 
a Igreja se faz também presente, na qual educa para 
a fé e a vida comunitária, tanto pela iniciação cristã, 
como por tantos trabalhos educativos, como aqueles 
desenvolvidos desde o início de nossa diocese pela 

Associação Lar Menino Jesus, fundada 
por Dom Jorge Marcos de Oliveira, para 
atender às crianças carentes e ajudá-
las a se desenvolver enquanto cidadãs. 
Também não podemos esquecer de 
algumas iniciativas que temos em toda 
a nossa Diocese para ensinar algum 
instrumento musical, alguma língua 
estrangeira, profissões, oficinas de 
artesanato e de culinária, que ocorreram e 
ocorrem durante todo este tempo. 
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Glauber Machado é professor, graduado em Letras 
pela USP, mestre em Educação pela Universidade 
Federal de São Paulo e membro da Comissão Diocesana 

da Campanha da Fraternidade

■ Encontro formativo
Quarta (16/2) - 19h
Auditório da Cúria

■ Abertura da Quaresma e da CF 2022
Quarta (2/3) - 18h
Catedral do Carmo

■ Encontros e Via-Sacra 
Março e Abril

Como colocar a Campanha da Fraternidade 2022 em prática 
em nossas paróquias e comunidades? 

É a contribuição da Igreja em prol de um humanismo 
integral, como nos pede o Papa Francisco.

Como católicos do Grande ABC, temos que 
ser mais proativos nestes processos educativos 
em prol de uma sociedade mais justa e fraterna. 
“O testemunho de uma Igreja missionária é o 

princípio que qualifica o anúncio 
do Evangelho e a torna capaz de 
propor aos homens e mulheres de 
boa vontade um novo aprendizado: 
educar é um ato de esperança no ser 
humano.”(Texto-base, nº 221).

Podemos pensar em acolher os 
profissionais que trabalham na 
educação, com uma atitude de 
carinho e acolhida; desenvolver 

e apoiar projetos em prol da diminuição das 
defasagens causadas pela pandemia, com grupos 
de reforço e estudo para as crianças, cursinhos 
comunitários para os adolescentes, utilizando as 
estruturas já existentes em nossas comunidades. 

Acolher projetos que oferecem um complemento 
educacional para crianças em situações de 
vulnerabilidade, a exemplo do Lar Menino Jesus; 
usar as estruturas para cursos livres, como aulas de 
música, de instrumentos musicais, aproveitar os 
palcos existentes nos salões para montar pequenos 
grupos de teatro, as cozinhas para ensinar receitas 
para as pessoas revenderem, montar grupos de 
artesanato… 

Não podemos deixar de descuidar da educação 
na fé, promovendo os processos catequéticos 
mistagógicos, com a integração entre as diferentes 
etapas de catequese, numa autêntica iniciação 
à vida cristã. E claro, não esquecermos de nos 
convertermos para promovermos uma cultura 

de paz e fraternidade, cultivando o amor e a 
misericórdia em nossas famílias e na sociedade.

 Que a Virgem Maria nos ensine sempre a 
trilhar e aprender com o Mestre Jesus!

https://www.diocesesa.org.br/
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A Diocese de Santo André, 
por meio do bispo diocesano 
Dom Pedro Carlos 

Cipollini, apresentou a nomeação 
dos novos padres coordenadores 
das dez regiões pastorais para o 
mandato de três anos (2022-2024). 
A iniciativa atende ao bem dos fiéis 
confiados ao cuidado pastoral, após 
ter sido entregues, no Centro de 
Diocesano de Pastoral, as atas das 
eleições dos novos coordenadores, 
tendo sido confirmados os nomes 
dos indicados pelo bispo. Clique 
aqui e conheça cada um dos padres 
coordenadores regionais!

A Diocese de Santo André, por meio do bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini, apresentou a 
nomeação do Conselho Presbiteral para o triênio (2022-2024). De acordo com o estatuto, o Conselho 
é constituído por um grupo de sacerdotes que representam o presbitério, “cabendo-lhe, de acordo 

com o Direito, ajudar o Bispo no governo da Diocese, a fim de se promover ao máximo o bem pastoral da 
porção do Povo de Deus que lhe foi confiada” (Cân. 495 § 1). Clique aqui e conheça o conselho presbiteral.

https://www.diocesesa.org.br/2021/12/nomeacoes-provisoes-e-decreto-29-12-2021/
https://www.diocesesa.org.br/2021/12/nomeacoes-provisoes-e-decreto-29-12-2021/
https://www.diocesesa.org.br/2021/12/nomeacoes-provisoes-e-decreto-29-12-2021/
https://www.diocesesa.org.br/2022/01/conheca-os-padres-coordenadores-das-dez-regioes-pastorais-da-diocese-de-santo-andre-para-o-trienio-2022-2024/
https://www.diocesesa.org.br/2022/01/conheca-os-padres-coordenadores-das-dez-regioes-pastorais-da-diocese-de-santo-andre-para-o-trienio-2022-2024/
https://www.diocesesa.org.br/2021/12/nomeacoes-provisoes-e-decreto-29-12-2021/
https://www.diocesesa.org.br/2022/01/confira-a-composicao-do-conselho-presbiteral-da-diocese-de-santo-andre-para-o-trienio-2022-2024/
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Que cada comunidade de fé acolha bem o seu pastor e missionário que chega com as bençãos 
de Deus, para continuar proclamando a Boa Nova do Reino de Deus e levando esperança 
em comunhão com o 8º Plano Diocesano de Pastoral e suas prioridades por uma Igreja que     

         vivencie a cultura da espiritualidade do acolhimento, em permanente ação missionária.
Clique nas fotos e leia a matéria completa de posse!

Pe. José Soares Rodrigues 
Pároco da Paróquia

 São José
Mauá

Pe. Marcelo Aparecido Moura
Administrador Paroquial da 
Paróquia São José Operário 

Mauá

Pe. Rafael Capelato
Administrador Paroquial da 
Paróquia Santa Teresinha 
São Bernardo - Centro

Pe. Pedro Luiz Nierotka, CS
Pároco da Paróquia São José 

Igreja Matriz de Ribeirão 
Pires

Pe. Osvy José Guilarte Figuera
Pároco da Paróquia Nossa 

Senhora de Guadalupe 
São Bernardo - Anchieta

Pe. Gonise Portugal da Rocha
Pároco da Paróquia 

Cristo Operário 
Santo André - Leste

Pe. Tiago José Síbula da Silva
Administrador Paroquial da
 Paróquia Jesus Bom Pastor 

Santo André - Centro

Pe. Vinícius Ferreira Afonso
Pároco da Paróquia

 Nossa Senhora das Graças
Diadema

Pe. Francisco Semplicio Pires
Administrador Paroquial da 

Paróquia Nossa Senhora das Dores 
Santo André - Centro

Em janeiro, padres são acolhidos em suas novas paróquias

Pe. Alex Sandro Camilo
Pároco Reitor do Santuário 
Nossa Senhora Aparecida 

São Bernardo - Rudge Ramos

Pe. Jadeilson José da Silva
Administrador Paroquial da 

Paróquia Santo Antônio 
Santo André - Utinga

Pe. Guilherme Franco 
Octaviano

Pároco da Paróquia São Jorge 
Santo André - Leste

Pe. Eduardo Antonio Calandro
Pároco da Paróquia Nossa 

Senhora Aparecida 
Santo André - Utinga

https://www.diocesesa.org.br/2022/01/padre-alex-sandro-renova-missao-e-assume-como-reitor-do-santuario-nossa-senhora-aparecida/
https://www.diocesesa.org.br/2022/01/65016/
https://www.diocesesa.org.br/2022/01/com-o-coracao-missionario-e-acolhedor-padre-gonise-portugal-assume-paroquia-cristo-operario/
https://www.diocesesa.org.br/2022/01/padre-vinicius-ferreira-e-o-novo-paroco-da-santa-em-diadema/
https://www.diocesesa.org.br/2022/01/padre-marcelo-moura-e-acolhido-na-paroquia-sao-jose-operario-em-maua/
https://www.diocesesa.org.br/2022/01/incentivando-a-sinodalidade-padre-tiago-sibula-assume-administracao-da-paroquia-jesus-bom-pastor/
https://www.diocesesa.org.br/2022/01/pela-uniao-e-criatividade-padre-francisco-semplicio-e-acolhido-na-paroquia-nossa-senhora-das-dores/
https://www.diocesesa.org.br/2022/01/de-campinas-para-sao-bernardo-padre-rafael-capelato-chega-para-cuidar-da-familia-santa-teresinha/
https://www.diocesesa.org.br/2022/01/um-presente-de-deus-pe-guilherme-franco-toma-posse-como-paroco-da-paroquia-sao-jorge/
https://www.diocesesa.org.br/2022/01/uniao-para-produzir-frutos-padre-eduardo-calandro-assume-como-paroco-da-aparecidinha/
https://www.diocesesa.org.br/2022/01/inspirado-pelo-padroeiro-padre-jadeilson-da-silva-toma-posse-na-paroquia-santo-antonio-do-arraial/
https://www.diocesesa.org.br/2022/01/familia-guadalupana-acolhe-seu-novo-paroco-padre-osvy-guilarte/
https://www.diocesesa.org.br/2022/01/povo-com-sede-de-deus-padre-pedro-nierotka-e-o-novo-paroco-da-igreja-matriz-sao-jose-de-ribeirao-pires/
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Criado em dezembro de 2021, o Serviço de Fraternidade e Partilha tem como principal 
objetivo a atuação em prol dos irmãos mais carentes e vulneráveis na sociedade, 
identificando experiências exitosas de caridade e incentivando a implementação de 

trabalhos caritativos nas paróquias, a fim de atender as demandas em todas as dez regiões 
pastorais, no Grande ABC.

“É isso que Jesus pediu para nós. Que a gente partilhe. Quem tem mais a quem tem menos. E Ele 
falou quando a gente olhar para o outro, que a gente olhe com amor”, incentiva a coordenadora 
do serviço diocesano, Renata Batista Moreira. 

Serviço de Fraternidade e Partilha
é criado na Diocese

O sonho missionário de chegar a todos
Vigário episcopal para a Caridade Social, Pe. Ryan Holke 

acredita que a iniciativa, em sintonia com o 8º Plano de 
Pastoral, contribuirá na articulação do acolhimento aos mais 
carentes. “Tem uma passagem da Constituição Sinodal que diz: 

quando chegamos aos pobres que são os últimos, então, nós 
chegamos a todos. É um grande norte para nós na realização 
desta missão”, elucida.

Testemunho de amor 
O bispo diocesano Dom Pedro 

Cipollini enaltece o trabalho dos 
voluntários e membros do Vicariato 

Episcopal para a Caridade Social. “O 
vicariato forma essa grande comunhão 

diocesana para viver aquilo que é essencial na 
Igreja, o testemunho de amor aos pobres. O vicariato 
sinaliza a Igreja da caridade e a Igreja que se preocupa 
com os preferidos de Jesus”, conclui.

Encontrão Diocesano 
O 1º Encontrão Diocesano do Serviço de Fraternidade e 

Partilha acontece no dia 19 de fevereiro (sábado), às 9h, no 
Auditório da Cúria. Mais informações pelo telefone: 4469-2077. 
Clique aqui e saiba mais.

https://www.diocesesa.org.br/2021/12/servico-de-fraternidade-e-partilha-e-criado-na-diocese-de-santo-andre/
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A Diocese de Santo André, por meio do Vicariato Episcopal para a Caridade Social, pastorais 
sociais e paróquias se uniram numa campanha de solidariedade em auxílio às famílias 
atingidas pelas fortes chuvas ocorridas no fim de dezembro de 2021 e durante o mês de 

janeiro de 2022, na região do Grande ABC.
O bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini e o vigário episcopal para a Caridade Social, Pe. 

Ryan Mathew Holke, visitaram os moradores da Vila Carlina, em Mauá. Todas as doações recebidas 
são entregues para as famílias que mais precisam de ajuda. 

Solidariedade: famílias afetadas pelas chuvas no ABC 
recebem doações de campanha realizada pela Diocese

Depósito em conta
As doações também podem ser realizadas 

em dinheiro para a conta do Vicariato 
Episcopal para a Caridade Social da Diocese 
de Santo André:
Banco Itaú – Agência: 3392 – 
C/C: 26537-1
Mitra Diocesana de Santo 
André 

Mais informações pelo 
WhatsApp do Centro de 
Pastoral: (11) 99981-1233

 

Clique aqui e acesse a 
relação das paróquias 
e locais que recebem as 

doações

Saiba como ajudar
Com o apoio de voluntários e pessoas de bom 

coração, as doações e os recursos têm chegado 
para a compra de alimentos não perecíveis, 
água, leites em pó, roupas, fraldas infantis e 
adultas, lençóis, cobertores, móveis, produtos 
de higiene e medicamentos.

Pix
Para doar pelo Pix é muito fácil: abra o 

aplicativo do seu banco ou o app de pagamentos 
digitais que você usa e selecione a opção/ícone 
PIX no menu. Depois selecione a opção e-mail 
e digite a chave Pix do Vicariato Episcopal 
para a Caridade Social: vicariatodacaridade@
diocesesa.org.br .

Clique em avançar/seguir. Digite o valor da 
sua doação e clique em pagar/seguir. Pronto! 
Você deu um exemplo de solidariedade e de 
amor ao próximo.

https://www.diocesesa.org.br/2021/12/diocese-de-santo-andre-promove-acao-solidaria-em-prol-das-familias-atingidas-pelas-chuvas-no-abc-saiba-como-doar/
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Como fruto do Ano Vocacional Diocesano 
(2019-2021), a Assembleia Vocacional 
Diocesana do SAV/PV (Serviço de Animação 

Vocacional/ Pastoral Vocacional), que acontecerá no 
dia 12 de março de 2022, das 8h às 16h, no Instituto 
Sagrada Família, em Santo André, quer estabelecer um 
marco da cultura do despertar e do incentivo de todas 
as vocações na Diocese de Santo André, bem como 
a perspectiva de reunir dentro do SAV (Serviço de 
Animação Vocacional), membros das 106 paróquias 
das dez regiões pastorais e criar os serviços de animação 
vocacional nas paróquias e nas comunidades. Mais 
informações sobre como participar da assembleia, em 
breve no site da Diocese de Santo André.

Situada na Avenida Cláudio Savietto, 66 
– Jardim Zaíra, a Paróquia São Paulo 
Apóstolo completa 60 anos de história 

no dia 28 de fevereiro de 2022. Vamos rezar por 
seus padres e paroquianos para que a Acolhida 
e a Missão sejam prioridades permanentes na 
evangelização e na promoção humana!

Neste ano de 2022, a Semana Bíblico-Catequética 
Diocesana acontecerá novamente no online, sendo 
realizada entre os dias 21 e 25 de fevereiro (segunda a 

sexta), das 20h às 21h30, com transmissão ao vivo pelas mídias 
diocesanas. Não será necessário fazer inscrição para participação.

 Os encontros são destinados aos catequistas paroquiais da Iniciação 
à Vida Cristã que atuam em todas as fases da vida: Catequese com 
o Ventre Materno, com Crianças, com Adolescentes/ Jovens, Pais 
e Padrinhos do Batismo, Adultos e catequistas que atuam com  
pessoas com deficiência. Mais informações com a secretária da 
Pastoral Catequética, Maria Cristina: (11) 7316-5572.

Em breve, confira a programação completa no
site da Diocese de Santo André

Assembleia do SAV/PV quer 
estabelecer uma cultura vocacional

https://www.diocesesa.org.br/
https://www.diocesesa.org.br/


Na Festa da 
Apresentação 
do Senhor e no 

Dia de Nossa Senhora da 
Candelária, a Santa Missa 
em Ação de Graças pelo 
26º Dia Mundial da Vida 
Consagrada na Diocese de 
Santo André foi celebrada 

no dia 2 de fevereiro, na Catedral 
Nossa Senhora do Carmo, no Centro de Santo André. 

Presidida pelo vigário geral e pároco da 
Catedral, Pe. Joel Nery, a celebração contou 
com as participações do assistente 
espiritual da Ordem das Virgens 
e Viúvas Consagradas, Pe. 
Fernando Valladares da Silva, da 
coordenadora diocesana da CRB 
(Conferência dos Religiosos do 
Brasil), Irmã Conceição Aparecida, 
consagradas, religiosas e religiosos 
de congregações presentes nas 
cidades do Grande ABC.

Durante a homilia, o vigário geral 
saudou a presença dos religiosos e 

religiosas, bem como dos irmãos 
e irmãs de outras experiências 
de vida consagrada, de novas 
comunidades em nossa diocese, 
em que homens e mulheres, 
sentindo-se também atraídos 
pelo Cristo Luz, o que desde 
o batismo nos é dado como 
graça, vivem a sua experiência 
de  segui-Lo, na certeza de que 
Ele nos chama a ser luz no mundo.

“Que a Virgem Maria, humilde serva, de fato, seja 
para todos, um exemplo, não apenas aos consagrados, 

mas a todos cristãos e cristãs, a viver 
de verdade, a experiência, não da 
auto exultação ou da exaltação, mas 
daquele que dizemos seguir, Jesus 
Cristo”, reflete Pe. Joel.

As intenções de Oração do Papa 
Francisco para o mês de fevereiro 
valoriza a atuação dos membros 
da vida religiosa e consagrada 
como promotores, na prática, dos 
ensinamentos e das obras de Jesus 
Cristo. Leia mais.
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https://www.diocesesa.org.br/2022/02/vida-religiosa-consagrada-ser-testemunho-e-sinal-de-cristo-que-ilumina-o-mundo/


NOTÍCIAS DA DIOCESE

Levamos ao conhecimento de todo povo de Deus que o bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, no 
uso de suas atribuições, assinou os seguintes documentos em janeiro e fevereiro de 2022:
■ Nomeação do Pe. Márcio Rodrigues Pontes, presbítero incardinado 
de nossa Diocese, como exorcista para a Diocese de Santo André, 
sendo que o mesmo, preparado para este  ofício,  exercerá este múnus 
com humildade, em estreita união com o Bispo Diocesano em sintonia 
com as orientações pastorais, usos e costumes de nossa Diocese, 
enquanto de nossa parte não ordenarmos o contrário. Leia o documento 
na íntegra aqui.
■ Nomeação do Pe. Antônio Dezidério Frabetti Vieira, CSsR, 
religioso-presbítero da Congregação do Santíssimo Redentor, como 
Vigário Paroquial da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Jardim 
Zaíra, em Mauá;
■ Nomeação do Pe. Rafael Capelato, presbítero incardinado na 
Arquidiocese de Campinas – SP e cedido como missionário mediante 
Convênio entre as duas Dioceses por 3 (três) anos, como Administrador 
Paroquial da Paróquia Santa Teresinha – Bairro Santa Terezinha, 
em São Bernardo do Campo;
■ Nomeação do Pe. José Carlos da Silva, presbítero incardinado de 
nossa Diocese, como Pároco da Paróquia São Pedro e São Paulo – 
Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo;
■ Nomeação do Pe. Claudio Pereira Santos, presbítero incardinado de 
nossa Diocese, como Pároco da Paróquia São João Batista – Parque 
João Ramalho, em Santo André;
■ Nomeação do Pe. José Silva, presbítero incardinado de nossa Diocese, 
como Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Salete – Vila Helena, 
em Santo André;
■ Nomeação do Pe. Luiz Carlos Toffanelli, FC, religioso-presbítero 
da Congregação dos Filhos da Caridade e “ad experimentum” em 
nossa Diocese por indulto de exclaustração válido pelo período de 3 
(três) anos, a partir de 20/12/2021, conforme CDC cân. 686-687, como 
Vigário Paroquial da Paróquia São Sebastião, Centro, em Rio Grande 
da Serra;
■ Nomeação do Pe. Miguel Frutuoso de Souza Filho, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Vigário Paroquial da Paróquia 
São Geraldo Magella, Jardim Petroni, em São Bernardo do Campo;
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia 
São Jorge – Cidade São Jorge, em Santo André;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, ao Pe. Frei Sebastião 
Benito Quaglio, OFM Conv., religioso-presbítero da Ordem dos 
Frades Menores Conventuais, para celebrar, pregar a Palavra de Deus,  
administrar solenemente o Santo Batismo e assistir os Matrimônios 
“servatis servandis, em comunhão com o Bispo Diocesano e o 
Presbitério, ou enquanto não ordenarmos o contrário, conforme o 
Direito, revogando-se quaisquer disposições em contrário;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, ao Pe. Frei Diogo 
Luís Fuitem, OFM Conv., religioso-presbítero da Ordem dos Frades 
Menores Conventuais, para celebrar, pregar a Palavra de Deus,  
administrar solenemente o Santo Batismo e assistir os Matrimônios 
“servatis servandis”, ou enquanto não ordenarmos o contrário, conforme 
o Direito, em comunhão com o Bispo Diocesano e o Presbitério;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, ao Pe. Frei Zelírio 
Pedro Malacarne, OFM Conv., religioso-presbítero da Ordem dos 
Frades Menores Conventuais, para celebrar, pregar a Palavra de Deus,  
administrar solenemente o Santo Batismo e assistir os Matrimônios 
“servatis servandis”, ou enquanto não ordenarmos o contrário, conforme 
o Direito, em comunhão com o Bispo Diocesano e o Presbitério;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, ao Pe. Frei José Hugo 
da Silva Santos, OFM Conv., religioso-presbítero da Ordem dos 
Frades Menores Conventuais, para celebrar, pregar a Palavra de Deus,  
administrar solenemente o Santo Batismo e assistir os Matrimônios 
“servatis servandis”, ou enquanto não ordenarmos o contrário, conforme 
o Direito, em comunhão com o Bispo Diocesano e o Presbitério;

■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, ao Pe. Frei Antônio 
Molisani Telles, OFM Conv., religioso-presbítero da Ordem 
dos Frades Menores Conventuais, para celebrar, pregar a Palavra 
de Deus,  administrar solenemente o Santo Batismo e assistir os 
Matrimônios “servatis servandis”, ou enquanto não ordenarmos o 
contrário, conforme o Direito, em comunhão com o Bispo Diocesano 
e o Presbitério;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, ao Revmo. Sr. Pe. 
Frei Lauro Diogo Apolinário, OFM Conv., religioso-presbítero 
da Ordem dos Frades Menores Conventuais, para celebrar, pregar a 
Palavra de Deus,  administrar solenemente o Santo Batismo e assistir 
os Matrimônios “servatis servandis”, ou enquanto não ordenarmos o 
contrário, conforme o Direito, em comunhão com o Bispo Diocesano e 
o Presbitério;
■ Uso de Ordem na Diocese de Santo André, ao Pe. Frei Gilson 
Miguel Nunes, OFM Conv., religioso-presbítero da Ordem dos 
Frades Menores Conventuais, para celebrar, pregar a Palavra de Deus,  
administrar solenemente o Santo Batismo e assistir os Matrimônios 
“servatis servandis”, ou enquanto não ordenarmos o contrário, conforme 
o Direito, em comunhão com o Bispo Diocesano e o Presbitério;
■ Nomeação do Pe. Frei Josemar Bertes Machado, OFM Conv., 
religioso-presbítero da Ordem dos Frades Menores Conventuais, 
como Vigário Paroquial (cf. CDC 545-550)  da Paróquia Maria 
Imaculada, Parque Novo Oratório, em Santo André – SP, 
enquanto não ordenarmos o contrário, conforme o Direito;
■ Nomeação do Pe. Frei Avedis Barbosa, OFM Conv., religioso-
presbítero da Ordem dos Frades Menores Conventuais, como Vigário 
Paroquial (cf. CDC 545-550) da Paróquia Santuário Senhor do 
Bonfim, Parque das Nações, em Santo André – SP, enquanto não 
ordenarmos o contrário, conforme o Direito;
■ Nomeação do Pe. Frei Wilmar Villalba Ortiz, OFM Conv., 
religioso-presbítero da Ordem dos Frades Menores Conventuais, 
como Reitor, responsável do Oratório Imaculada Conceição e 
São Maximiliano Maria Kolbe, em São Bernardo do Campo, 
mediante apresentação e petição do seu superior (cf. CDC cân. 
158), por 3 (três) anos ou enquanto não ordenarmos o contrário 
conforme o Direito; Revogando-se a nomeação anterior datada 
de outubro de 2020 (cf. Prot. 2391/35). As celebrações realizadas 
no Oratório não devem prejudicar o ministério paroquial (cf. cân 
559) da paróquia São João Batista na qual se encontra, levando-se 
em conta também o que diz o cân 558; Sendo que o Oratório não 
tendo livros próprios de registro dos sacramentos aí ministrados, 
é necessário que o Reitor providencie para que sejam feitos os 
devidos registros na secretaria paroquial da referida paróquia, 
mormente batismo e matrimônio;
■ Nomeação do Frei Rafael Gomes da Silva, OFM Conv., 
religioso-presbítero da Ordem dos Frades Menores Conventuais, 
como Pároco (cf. CDC 519-538) da Paróquia Maria Imaculada 
– Parque Novo Oratório, em Santo André – SP, pelo período de 
6 (seis) anos, ou enquanto não ordenarmos o contrário, conforme o 
Direito (cf. CDC 1740-1752);
■ Nomeação do Frei Carlos Alberto de Queiroz, OFM Conv., 
religioso-presbítero da Ordem dos Frades Menores Conventuais, como 
Pároco-Reitor (cf. CDC 519-538) da Paróquia Santuário Senhor 
do Bonfim – Parque Novo Oratório, em Santo André – SP, pelo 
período de 6 (seis) anos, ou enquanto não ordenarmos o contrário, 
conforme o Direito (cf. CDC 1740-1752).

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

https://www.diocesesa.org.br/2014/10/calendario-diocesano/
https://www.diocesesa.org.br/comunicados-oficiais/

