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Divulgado o cartaz do 3º ano 
vocacional do Brasil

Abril de 2022 - A BOA NOTÍCIA PALAVRA DA IGREJA

O Papa Francisco presidiu a Celebração da Penitência com o Ato de 
Consagração ao Imaculado Coração de Maria, na Basílica de São 
Pedro, na tarde da sexta-feira (25/03), Solenidade da Anunciação 

do Senhor. Seguindo a orientação do Papa, nossa diocese também esteve em 
oração, confira na página 9.

O Anjo Gabriel toma a palavra por três vezes para se 
dirigir à Virgem Maria. "A primeira vez, quando saúda com 
estas palavras: “Alegra-Te, ó cheia de graça: o Senhor está 

contigo”. O motivo para rejubilar, o motivo da alegria, 
é desvendado em poucas palavras: o Senhor está 
contigo", disse o Papa em sua homilia. Leia mais.
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"O sim que brotou do vosso Coração abriu "O sim que brotou do vosso Coração abriu 
as portas da história ao Príncipe da Paz; as portas da história ao Príncipe da Paz; 

confiamos que mais uma vez, por meioconfiamos que mais uma vez, por meio
do vosso Coração, virá a paz"do vosso Coração, virá a paz"

O Papa a Nossa Senhora: que cesse esta O Papa a Nossa Senhora: que cesse esta 
"guerra cruel e insensata que ameaça o mundo""guerra cruel e insensata que ameaça o mundo"

Foi divulgado durante o Encontro Nacional dos 
Coordenadores Regionais do Serviço de Animação 
Vocacional/Pastoral Vocacional, ocorrido nos dias 28 a 30 

de março, em Brasília (DF), o cartaz do 3º Ano Vocacional do Brasil.
“Nele, recordaremos o tema e o lema que nos orientarão, ao longo do 

próximo ano, que comemorará os 40 anos do primeiro ano temático dedicado 
à reflexão, oração e promoção de todas as vocações no país”, afirmou o bispo referencial da 
Pastoral Vocacional, dom José Albuquerque de Araújo. 

Dom José explica que na inspiração do autor, o padre Reinaldo Leitão (rogacionista), recorda 
que todos são convidados a contemplar a vocação, como um dom e iniciativa divina, a partir 
da experiência de encontro com o ressuscitado, na participação da vida comunitária e em 
perspectiva missionária. Leia mais clicando aqui.

https://www.diocesesa.org.br/2022/04/06/o-papa-a-nossa-senhora-que-cesse-esta-guerra-cruel-e-insensata-que-ameaca-o-mundo/
https://www.diocesesa.org.br/2022/03/31/vocacao-graca-e-missao-divulgado-o-cartaz-do-3o-anos-vocacional-do-brasil/


Neste mês de abril 
celebramos a Páscoa. 
Em meio aos conflitos que 

assolam o mundo todo, quer seja entre nós 
aqui a fome, violência e desespero de muitos, 
quer seja a guerra e os milhares de refugiados 
pelo mundo afora, Deus nos convida a recomeçar 
cada dia, a partir do mistério Pascal: “Sentinela, 
em que ponto está escuro. Sentinela, em que 
ponto está a noite?  A luz surgirá nas trevas e 
esta noite resplandecerá como o dia”.

Este refrão orante nos coloca no clima da 
Páscoa. Mistério profundo e fundamental de nossa 
fé. Diz São Paulo: “Se Cristo não ressuscitou, é 
vã a nossa fé”(1Cor 15,14). A ressurreição é a 
vida plena mergulhada em Deus, que teremos 
após passar pela porta da morte e entrar na 
dimensão da eternidade. Fomos criados para esta 
vida eterna. Buscamos a paz, a felicidade. Só a 
encontraremos se a recebermos de Cristo. “Ele 
é a nossa paz”(Ef 2,14). A vida eterna, porém, 
começa já aqui nesta terra,  quando unidos a 
Jesus nós fazemos o que Ele nos ensinou: viver 
no amor-serviço.

“Não morro: entro na vida!”, exclamou 
Santa Teresinha do Menino Jesus quando 
lhe indagaram sobre a sua morte iminente. 
Esta é a visão da fé. A morte é vencida pela 
vida. Isto é a Páscoa, crer que a vida tem 
a última palavra. Qual a certeza que temos 
da realização desta promessa de Cristo 
em nossa vida: “Quem crer em mim, não 
morrerá jamais mas terá a vida eterna”(Jo 
11,26). Esta é a promessa! A certeza que 
temos é que Jesus ressuscitou. Ele é o 

primogênito dentre os 
mortos. Nós também 
ressuscitaremos, e 
receberemos um 
corpo “glorioso, 
espiritual” (1Cor 
15,44). É isto que 
celebramos na Páscoa.
Nós cristãos sabemos 

que é morrendo que se 
vive. Morrendo para nosso 

egoísmo, para o pecado e para 
o “mundanismo”. Pelo batismo 

isto acontece. Renascemos então 
para o uma vida no amor, vida na graça de 

Deus, para a solidariedade fraterna e a comunhão 
com Cristo e os irmãos.

Precisamos reconhecer a tentação que nos cerca 
de se desinteressar dos outros, especialmente dos 
mais frágeis (cf. Papa Francisco, FT 64). É preciso 
não esquecer que fomos criados para a plenitude, 
a qual só se alcança no amor. Viver indiferentes à 
dor dos irmãos não é uma opção possível para um 
ser humano que tem coração, e mais ainda para um 
cristão que acredita na ressurreição. 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. papa Francisco, FT 86).

Desejo a você uma feliz Páscoa e um 
Tempo Pascal vivido na alegria por causa de 
nossa esperança que não decepciona. 
Continuemos com coragem, 
perseverança e muito entusiasmo, 
a seguir nosso Amado Jesus, 
vencedor da morte por sua Cruz.
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Com Ele nossa 
vitória é certa!
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Neste mês de abril vivemos a Semana Maior de nossa fé, 
tempo em que celebramos a Paixão, morte e ressurreição 
de Jesus. Ao reviver o caminho de Cristo da morte para 

a vida, da treva para a luz, somos igualmente convidados a uma transformação 
profunda. Esta é uma semana de silêncio e reflexão. É no silêncio que nos 
conectamos verdadeiramente com o Pai, assim como fez Jesus no Horto das 
Oliveiras, pouco antes de ser entregue. Ali Ele sentiu o peso de sua entrega, 
mas deu-se conta de que o Pai sempre estava próximo, mesmo quando se 
sentiu abandonado.

Dessa maneira, a Semana Santa propõe momentos de meditação e de oração. 
É a hora de reconstruir a nossa fé e abrir a mente e o coração para Deus.

Vamos nos colocar ao lado de Jesus nesse caminho, 
de Jerusalém à Ressurreição!

Estamos reunidos entre os amigos, os escolhidos para 
participar da Ceia do Senhor, o Banquete do Cordeiro. 

Jesus deixa para nós o memorial de seu Corpo e Sangue. 
Além disso, revela no gesto do lava-pés o modo como 

devemos viver como irmãos e irmãs: no amor! Nesse 
dia também estamos vendo com nossos olhos a 
instituição do sacerdócio. Não podemos nos 
esquecer de rezar por nossos padres, pedindo 
santas e abençoadas vocações, uma vez 

que sem os padres em nossas comunidades, 
não teremos Jesus na Eucaristia.

“Também vós deveis lavar os pés uns dos outros"

O Domingo de Ramos abre a Semana Santa, pois celebra 
a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias 
antes de sofrer as dores do Calvário. Lembra a cada um 
de nós o caminho feito durante a Quaresma, a preparação 
concreta feita através da oração, da penitência e das obras 
de caridade. Estamos nós entre o povo que cortou ramos e 
folhas de palmeiras para cobrir o chão por onde o Senhor 
passaria montado num jumentinho. Festejamos sua entrada!

“Bendito o Rei que vem em nome do Senhor!”
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Jesus é preso, levado ao tribunal romano e condenado. 
Sofre o escárnio e a violência, nele não há nada de 
bonito. Nesse momento, estamos aos pés da Cruz 
com Maria, sofrendo as dores de Jesus. É por nossos 

pecados que Ele se entregou na Cruz, por nossa salvação. 
Jesus é obrigado a levar o próprio madeiro, é crucificado e 

morre ao lado de ladrões. A contemplação da Paixão do Senhor 
nos acompanha nesse dia de silêncio para nós. Nosso Senhor 

morreu na Cruz, não há motivos de alegrias.  

É um dia de espera, zelo e expectativa. Depois de morrer 
crucificado, o corpo de Jesus foi sepultado. Até o anoitecer 
guardamos o luto e o grande grito de ressurreição de nosso Senhor 
Jesus Cristo. 

Na Vigília Pascal nos reunimos em nossas famílias comunitárias 
para celebrar, com cantos de alegria e júbilo, a Ressurreição de 
Jesus. A vida vence a morte e nós somos salvos. Acompanhamos 
os discípulos na experiência radical da ressurreição, de uma alegria 
pelo Cristo Vivo que nunca morre!

A presença do Ressuscitado não é uma alucinação dos Apóstolos, Ele 
está vivo! O verdadeiro sentido da Páscoa não se esgota na semana santa. 

Vivemos a ressurreição todos os dias quando 
acordamos. Cada novo dia é para nós uma nova 
chance de anunciar a Ressurreição de Jesus. Acima 
de tudo, vamos recordar diariamente o tamanho do 
amor de Cristo por nós e fazer disso nossa fonte de 
renovação constante. 

A Páscoa está em nós sempre, pois a vida se 
transforma, a esperança ganha força, o amor 
se expande! 

por Camila Vitor, Departamento de Comunicação

“Tudo está consumado!”

“Por que estais procurando entre os mortos aquele que 
está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou!”

Cristo ressuscitou! Feliz Páscoa!

Cristo Ressuscitou, Aleluia!
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O bispo diocesano, Dom Pedro Carlos 
Cipollini presidiu na noite do dia 
2 de março, a Missa de Quarta-

feira de Cinzas que marcou o início do tempo 
litúrgico da Quaresma e promoveu a abertura 

da Campanha da Fraternidade 2022 na Diocese 
de Santo André. A celebração reuniu fiéis, 
seminaristas, religiosos e padres na Catedral 
Nossa Senhora do Carmo, no Centro da cidade 
andreense. Saiba mais clicando aqui.

Com alegria, na 
noite do primeiro 
domingo da 

quaresma, dia 06 de 
março, o Vigário Geral, 
Padre Joel Nery presidiu 
em solene celebração o 
rito de posse de Padre 
Cláudio Pereira como 
Pároco da Paróquia São 
João Batista, no Parque 
João Ramalho, na Região 
Pastoral Santo André 
Utinga. Veja como foi.

Na noite de sexta-feira (11/03),  Dom Pedro Carlos Cipollini, 
realizou uma formação online para os Diáconos Permanentes.

Com o tema “Espiritualidade e Vida no Espírito”,  Dom 
Pedro enfatiza que espiritualidade é ser conduzido pelo Espírito de Jesus, 
principalmente neste tempo quaresmal, onde é de fundamental necessidade 
o tempo de oração silenciosa e conversão, abrir-se e permitir que a ação 
do Espírito Santo nos guie a uma verdadeira conversão alicerçada pela 
palavra de Deus, seguimento a Jesus, na prática dos sacramentos e uma 
vida de oração.

Após apresentar o tema, Dom Pedro ouviu os diáconos ordenados em 
dezembro de 2021, sobre como têm sido os trabalhos em suas atribuições 
nas Paróquias, abrindo também a palavra aos diáconos mais antigos.

Dom Pedro encerrou a noite com uma oração e dando a bênção a 
todos os participantes da formação.

Dom Pedro realiza formação com os 
Diáconos Permanentes

NOTÍCIAS DA DIOCESE

Diocese celebra o início da Quaresma e da Campanha da Fraternidade: 
“converter-se e educar com amor!”

Pe. Cláudio foi 
empossado Pároco

https://www.diocesesa.org.br/2022/03/03/diocese-celebra-inicio-da-quaresma-e-da-campanha-da-fraternidade-converter-se-e-educar-com-amor/
https://www.diocesesa.org.br/2022/03/07/padre-claudio-pereira-e-empossado-paroco-na-sao-joao-batista-em-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2022/03/07/padre-claudio-pereira-e-empossado-paroco-na-sao-joao-batista-em-santo-andre/


7Abril de 2022 - A BOA NOTÍCIANOTÍCIAS DA DIOCESE

No  dia 12 de março, sábado, o Serviço de Animação Vocacional 
de nossa diocese realizou sua primeira assembleia. Este 
grande encontro reuniu membros de paróquias, movimentos, 

congregações religiosas e pastorais de nossa Igreja Particular.
Nosso bispo, Dom Pedro iniciou o dia com a santa missa, 

seguindo depois as atividades propostas para o dia. Saiba como foi 
a Assembleia clicando aqui.

Realizou-se  em 15 de março no Auditório 
da Cúria Diocesana, o primeiro encontro 
formativo do ano de 2022 presencial e 

on-line  da Comissão Diocesana dos Ministérios 
Extraordinários (CDME).

“Após 2 anos, sentimos no coração a alegria de 
retomar de modo presencial este encontro e o calor 
humano das pessoas. Com alegria recebemos 
nossa palestrante a Secretária Executiva do Centro 
de Pastoral, Mércia Aparecida da Silva Ferreira”,  
celebrou o casal coordenador do CDME, Cláudio 
e Maria da Penha. Clique aqui e veja.

Em 20 de março, foi realizada presencialmente a 
Formação Diocesana para líderes das expressões 
juvenis que trabalham com a juventude.

O Encontro conduzido pelo Pe. Alex da Silva, Assessor 
Diocesano do Setor Juventude e Pároco da Paróquia 
Maria Mãe dos Pobres, Região Diadema, ressaltou a importância da oração como tomada de decisão, 
enfatizou que toda a Igreja Particular de Cristo precisa de discípulos à disposição de ser testemunhas.
Clique aqui e seja como foi o encontro.

No último sábado, 26, foi inaugurada a Capela 
do Santíssimo da Paróquia São Benedito, em 
São Bernardo do Campo. 

“Gostaria de dar os parabéns a essa 
comunidade, pois se uniram para melhorar seu 
local de encontro. A capela é um lugar sagrado. 
Sendo Deus, Ele se fez homem e, sendo homem, 
Ele se fez servo, escravo na cruz e se fez pão. A 
eucaristia une a igreja, é o pão da comunidade”, 
disse o bispo Dom Pedro Carlos Cipollini na 
inauguração da Capela do Santíssimo. Leia 
mais clicando aqui.

Promotores vocacionais para 
uma igreja em saída!

Comissão para Ministérios 
Extraordinários realiza formação 

Setor Juventude Diocesano 
realiza formação para lideranças

Capela do Santíssimo da Paróquia 
São Benedito é inaugurada

https://www.diocesesa.org.br/2022/03/14/promotores-vocacionais-para-uma-igreja-em-saida/
https://www.diocesesa.org.br/2022/03/17/comissao-para-ministerios-extraordinarios-realiza-encontro-formativo/
https://www.diocesesa.org.br/2022/03/23/setor-juventude-diocesano-realiza-formacao-para-liderancas-jovens/
https://www.diocesesa.org.br/2022/03/27/capela-do-santissimo-da-paroquia-sao-benedito-e-inaugurada/
https://www.diocesesa.org.br/2022/03/27/capela-do-santissimo-da-paroquia-sao-benedito-e-inaugurada/
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Na quinta-feira (17/03) das 08h às 16h, foi preparado um encontro para todos os padres que nos 
últimos tempos chegaram à Diocese de Santo André.

O encontro aconteceu no auditório do Edifício Santo André Apóstolo, foi coordenado pelo 
Bispo Diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, e auxiliado por todos os padres gestores dos diversos 
Departamentos da Cúria.

O objetivo do encontro foi apresentar a caminhada diocesana, um pouco de sua história e especificidades 
nos diferentes âmbitos eclesiais: quer seja sua caminhada pastoral, os Conselhos Paroquiais, Regionais e 
Diocesanos; questões relativas à vida sacramental, à administração paroquial e ao setor de recursos humanos.

Também foram apresentados os Diretórios e Subsídios da Diocese, o que auxiliará os padres recém-chegados 
a esclarecer e sanar muitas dúvidas nos diferentes aspectos do exercício ministerial em nossa diocese.

No último 20 de março, na presença de nosso 
bispo diocesano, a paróquia São Pedro, em 
Mauá celebrou seus 60 anos de história.

Dom Pedro celebrou o jubileu fazendo referência 
ao Evangelho do dia: "Esta paróquia está fazendo 
60 anos e ela pode ser comparada a uma floresta 
de árvores com bons frutos, muitos frutos deram 
dessa comunidade. Dom Jorge, primeiro bispo 
diocesano, criou a paróquia e os padres que por 
aqui passaram foram trabalhando ao lado do povo 
de Deus, pois tudo que temos aqui é fruto desse 

trabalho. Por isso a comunidade 
precisa ser cultivada pelo amor de 
cada membro da paróquia, pois aqui 

é a família de Jesus, 
uma família na fé 
e no batismo.”
Conheça a história 

da paróquia 
clicando aqui.

Nascido em Fonzaso, na Itália, Pe. Giacomo 
Pellin foi ordenado presbítero na Itália, no dia de 25 
de Março de 1972, pelo Bispo Dom Carlo Fanton.

Pe. Giacomo foi ordenado numa tarde de sábado, 
véspera de Domingo de Ramos,  após sua ordenação, 
a pedido do Bispo, celebrou a Missa do Domingo de 
Ramos em um colégio católico. 
Sua primeira missa foi para 
mais de 300 alunos. 

Chegou na Diocese de 
Santo André, e passou pelas 
Matrizes Santo André, São 
João Batista (Região Pastoral 
SBC Rudge Ramos – 1992 a 
1999), Santo Antônio (SBC 
– 1999 a 2008), Catedral 
Nossa Senhora do Carmo 
até os dias de hoje. Conheça 
mais sobre o Padre “Jaime” 
clicando aqui.

Dom Pedro se reúne com Padres recém-chegados à Diocese

Paróquia São Pedro em 
Mauá celebrou 60 anos

Pe. Giacomo Pellin celebra 50 
anos de ordenação presbiteral
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https://www.diocesesa.org.br/2022/03/21/paroquia-sao-pedro-em-maua-celebrou-60-anos-de-bons-frutos/
https://www.diocesesa.org.br/2022/03/21/paroquia-sao-pedro-em-maua-celebrou-60-anos-de-bons-frutos/
https://www.diocesesa.org.br/2022/03/21/paroquia-sao-pedro-em-maua-celebrou-60-anos-de-bons-frutos/
https://www.diocesesa.org.br/2022/03/25/padre-giacomo-pellin-celebra-50-anos-de-ordenacao-presbiteral/
https://www.diocesesa.org.br/2022/03/25/padre-giacomo-pellin-celebra-50-anos-de-ordenacao-presbiteral/
https://www.diocesesa.org.br/2022/03/25/padre-giacomo-pellin-celebra-50-anos-de-ordenacao-presbiteral/


Abril de 2022 - A BOA NOTÍCIA 9NOTÍCIAS DA DIOCESE

A tarde do dia 31 de março na Vila Clarice 
(Região Pastoral Santo André Utinga), 
estava chuvosa e muito triste, pois os fiéis da 

Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto se despediam 
de um servo fiel a Deus, Padre Odair Bezerra.

A igreja estava cheia, a missa exequial celebrada por 
Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo diocesano, contou 

com a presença dos paroquianos da comunidade, mas 
também das demais comunidades por onde Padre 
Odair passou.

O clero, também emocionado, esteve presente, 
acompanhado dos seminaristas de todas as casas de 
formação de nossa diocese. Veja como nossa Diocese 
se despediu do Padre Odair clicando aqui.

Emoção marca missa de corpo presente
do Padre Odair Bezerra

Dom Pedro fez abertura das
‘24 horas para o Senhor’ 

durante a missa na catedral

ANos dias 25 e 26 de março, aconteceu em todo o 
mundo as 24 horas de Oração para o Senhor Jesus. 
O Papa Francisco convida os bispos e paróquias a 

realizarem, entre o terceiro e o quarto domingo da Quaresma, 
as 24 horas para o Senhor. Esse com um pedido especial do 
Santo Padre no dia 25, festa da Anunciação do Senhor, rezamos 
pela paz mundial consagrando a Ucrânia e a Rússia ao Coração 
Imaculado de Maria.

Presidida pelo bispo da Diocese de Santo André, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, a missa iniciou com saudação aos 
padres presentes, Hamilton Gomes do Nascimento, Joel 
Nery e Camilo Gonçalves de Lima. Em seguida, falou da 
importância do dia: “Celebramos hoje a misericórdia de 
Deus, sua vontade”, disse o bispo. 

Foi uma linda celebração, e ao final nosso bispo realizou 
um momento mariano a pedido de nosso Papa, clique aqui 
para ver como foi.

https://www.diocesesa.org.br/2022/03/31/emocao-marca-missa-de-corpo-presente-do-padre-odair-bezerra/
https://www.diocesesa.org.br/2022/03/25/dom-pedro-faz-abertura-das-24-horas-para-o-senhor-durante-a-missa-na-catedral/
https://www.diocesesa.org.br/2022/03/25/dom-pedro-faz-abertura-das-24-horas-para-o-senhor-durante-a-missa-na-catedral/
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Em 29 de março, aconteceu o retorno da 
reunião presencial da Organização da 
Pastoral Familiar em nossa diocese.

Sob a coordenação do Pe. Flávio Gomes de 
Alcântara, pároco da Paróquia Santo Antônio, 
em São Caetano do Sul, a reunião contou com a 
presença do Pe. Gonise Portugal, Coordenador 
Diocesano de Pastoral. A condução da reunião foi 
sobre o formato da Pastoral Familiar no Brasil, 
de acordo com o que é previsto em sua Comissão 
Nacional. Saiba mais clicando aqui!

Aconteceu no dia 2 de abril de 2022, na 
Cúria Diocesana de Santo André, a 
entrega do Itinerário de Formação com 

Catequistas (nível Paroquial), tendo seu início às 9h 
com a oração inicial e partilha sobre o novo itinerário 
catequético. Após a oração, foi ressaltado um 
balanço geral dos catequistas de nossa Diocese. Em 
seguida foi feita a leitura da palavra de Dom Pedro 

Carlos Cipollini, 
sobre a animação 
e renovação da 
Comissão de 
Animação Bíblico-
Catequética, palavra 
essa que ressalta 
a importância e 
a identidade do 
catequista. Leia a 
matéria completa.

Reunião de Organização Pastoral 
Familiar acontece na Diocese

Comissão Catequética entrega 
Itinerário de Formação

Acolher o Dom da Semana Santa

No sábado (02/04), na Basílica Menor Nossa Senhora da Boa Viagem, foi realizada a manhã 
de espiritualidade para os agentes da Comissão Diocesana de Liturgia, que compreende a 
Pastoral Litúrgica, o Setor Música, a Equipe de Redação do  ABC Litúrgico e a Equipe de 

Celebrações Diocesanas.
Na abertura do encontro, os agentes participaram da Santa Missa, presidida pelo coordenador da Comissão, 

Pe. Guilherme Franco Octaviano. Impulsionado pelas leituras, que já se encaminham para os eventos da 
Semana Santa, o presbítero recordou que o sofrimento do justo anunciado pelo profeta Jeremias é atualizado 
em Jesus, quando os fariseus tentavam prender Jesus. Muitas pessoas também nos nossos dias são perseguidas 
pelo anúncio da fé cristã, mas a certeza da ressurreição dá coragem para continuar a evangelização.

Saiba mais sobre a Manhã de Espiritualidade!

https://www.diocesesa.org.br/2022/03/30/reuniao-de-organizacao-pastoral-familiar-acontece-na-diocese/
https://www.diocesesa.org.br/2022/04/04/comissao-catequetica-entrega-itinerario-de-formacao-com-catequista/
https://www.diocesesa.org.br/2022/04/04/comissao-catequetica-entrega-itinerario-de-formacao-com-catequista/
https://www.diocesesa.org.br/2022/04/04/acolher-o-dom-da-semana-santa/


A Diocese de Santo André, através 
da imposição das mãos de seu 
bispo diocesano, Dom Pedro Carlos 

Cipollini, ordenará os seminaristas Cauê e 
Jorge diáconos transitórios.

O diaconato transitório é o primeiro grau 
do Sacramento da Ordem. Após a conclusão 
do tempo de formação, os seminaristas são 
ordenados diáconos transitórios para auxiliar 
os padres até que se complete o tempo para 
a ordenação presbiteral. Com a ordenação, 
eles deixaram a condição de leigos e passam 

a fazer parte do clero. O sacramento tem 
caráter irrevogável, ou seja, uma vez 
ordenado, ele será diácono eternamente. Na 
Igreja Católica há dois tipos de diaconato: 
o permanente e o transitório. O permanente 
é formado por homens idôneos (mínimo 35 
anos), devidamente preparados, podendo ser 
solteiros ou casados. Se solteiros, precisarão 
aderir ao celibato e, se casados, precisarão da 
permissão formal da esposa. Já o diaconato 
transitório, é uma das etapas para que o 
candidato possa ser ordenado presbítero.



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 março e abril de 2022:
■ Nomeação do Revmo. Sr. 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 
Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe 
– Jardim Riviera, em Santo André – SP, enquanto não ordenarmos o 
contrário, conforme o Direito. A posse realize-se no máximo um mês após 
a data desta nomeação (cf. cân. 527 §3).
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Alexandre Cruz da Silva, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Vigário Paroquial da Paróquia São 
Sebastião, Centro, em Rio Grande da Serra – SP, enquanto não ordenarmos 
o contrário, conforme o Direito.
■ Concedemos, por meio deste documento, e ao teor no cân. 682 §1, Uso 
de Ordem na Paróquia São Pedro Apóstolo, Vila Guarani, em Mauá, ao 
Revmo. Sr. Pe. Carlos Alberto da Rocha Vasconcelos, NDS, religioso-
presbítero da Congregação do Religiosos de Nossa Senhora de Sion, 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.
■ Concedemos o Uso de Ordem na Paróquia Santa Luzia e Santo 
Expedito, Jardim Atlântico, em São Bernardo do Campo – SP, ao Revmo. 
Sr. Diác. Everson Neves Mendes, diácono permanente incardinado em 
nossa Diocese, para que possa administrar solenemente o Santo Batismo, 
assistir os Matrimônios “servatis servandis”, pregar a Palavra de Deus e 
servir a comunidade, em comunhão com o Administrador Paroquial local; 
enquanto não ordenarmos o contrário, conforme o Direito.
■ Fazemos saber que, o Revmo. Sr. Pe. José Raphael Junior, presbíteros 
incardinado em nossa Diocese em 08/02/2018, e tendo sido por um ano 
e cinco meses Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora 
de Guadalupe, Jardim Riviera, no munícipio de Santo André, sentindo-
se debilitado em sua saúde física e psicológica, as quais, ao longo do 
tempo enfraqueceram-no, levando-o a crises de estafa que interferem no 
desenvolvimento de seu trabalho pastoral de forma negativa, aceitou a 
oferta do Bispo para realizar um tratamento mais intensivo, para o qual será 
encaminhado e acompanhando pela Pastoral Presbiteral. Assim sendo, o 
Revmo. presbítero deixa o ofício de Administrador Paroquial que exerce, a 
fim de dedicar-se aos cuidados médicos e à regeneração de sua saúde numa 
Comunidade Terapêutica. Para o referido tratamento e visando o bem do 
clérigo, concedemos por este documento a licença para a recuperação 
da saúde, pelo período de 20/04/2022 a 20/01/2023, a fim de voltar 
restabelecido para assumir com renovado vigor o ministério sacerdotal.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus – Bairro Jardim, em Santo André – SP, em 
substituição ao Prot. 2359/35 de 09/07/2020, pelo período de até 14 de 
maio de 2022.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia 
São João Batista – Riacho Grande, em São Bernardo do Campo – SP, 
pelo período de três anos.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia 
São José Operário – Jardim Bela Vista, em Santo André – SP, pelo período 
de três anos.
■ Atendendo as 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, o Exmo. e Revmo. Sr. Dom Pedro Carlos Cipollini, Bispo 
da Diocese de Santo André – SP, depois de ter realizado todas as diligências 
legais, obtendo o testemunho favorável do Reitor do Seminário de Teologia 
(cf. cân. 1051 §1); tendo sido pedido cartas testemunhais ao clero (cf. cân. 
1051 §2), conforme ofício Sec. Ep. 551/22 de 10 de fevereiro de 2022  
com resultado favorável, e ouvido o parecer do Conselho de Formadores 
e o Conselho de Presbíteros, e tendo sido comprovada a idoneidade do 
seminarista Cauê Ribeiro Fogaça, decreta que será ordenado Diácono 
(transitório), durante a Celebração Eucarística, no dia 07 de maio de 
2022, às 9h, na Catedral Diocesana Nossa Senhora do Carmo, em Santo 
André. Pela referida ordenação diaconal se tornará clérigo assumindo o 
celibato e ficará incardinado à Igreja Particular de Santo André, para cujo 
serviço será promovido (cf. CDC cân. 266).

■ Atendendo as 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, o Exmo. e Revmo. Sr. Dom Pedro Carlos Cipollini, 
Bispo da Diocese de Santo André – SP, depois de ter realizado todas as 
diligências legais, obtendo o testemunho favorável do Reitor do Seminário 
de Teologia (cf. cân. 1051 §1); tendo sido pedido cartas testemunhais ao 
clero (cf. cân. 1051 §2), conforme ofício Sec. Ep. 551/22 de 10 de fevereiro 
de 2022  com resultado favorável, e ouvido o parecer do Conselho de 
Formadores e o Conselho de Presbíteros, e tendo sido comprovada a 
idoneidade do seminarista Jorge Luis Gomes Bonfim, decreta que será 
ordenado Diácono (transitório), durante a Celebração Eucarística, no dia 
07 de maio de 2022, às 9h, na Catedral Diocesana Nossa Senhora do 
Carmo, em Santo André. Pela referida ordenação diaconal se tornará 
clérigo assumindo o celibato e ficará incardinado à Igreja Particular de 
Santo André, para cujo serviço será promovido (cf. CDC cân. 266).
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia 
Nossa Senhora da Salete – Vila Helena, em Santo André – SP, pelo período 
de três anos.
■ Tendo Revmo. Sr. Pe. João Ruiz Asahi, pároco da Paróquia Santa 
Cruz, em Santo André, encontrado dificuldades no exercício do seu 
ministério paroquial e, tendo os paroquianos solicitado providências 
ao Bispo Diocesano; Sendo dever do Ordinário mostrar solicitude para 
com os fiéis confiados aos seus cuidados (cf. cân. 383) e ainda, dedicar 
especial solicitude para com os presbíteros, defender-lhes e cuidar para 
que cumpram devidamente suas obrigações (cf. cân. 384); Havendo 
necessidade de se conhecer melhor a realidade e circunstâncias da referida 
Paróquia que possam ter provocado tal situação, sendo que para isso, se 
faz necessário encontrar e ouvir o pároco e também os fiéis (cf. São João 
Paulo II in Pastores Gregis, 46), já que se deve ouvir os leigos para que 
estes influam nas coisas da Igreja (cf. Vaticano II, CD 10), sendo que os 
sagrados pastores devem ser ajudados pela experiência dos leigos, tanto 
nas coisas espirituais como nas temporais, a fim de julgar com mais acerto 
(cf. Vaticano II in LG 27); Portanto, por estas letras, designamos, para 
realizar em nosso nome uma Visita Pastoral à Paróquia Santa Cruz, em 
Santo André, o Revmo. Sr. Padre João Aroldo Campanha, sacerdote 
incardinado em nossa Diocese e mestre em Direito Canônico, pároco da 
Paróquia Santa Teresinha, em Santo André. A visita deve proceder dentro 
de um mês depois do domingo da Páscoa, a fim de produzir um relatório a 
ser entregue ao Bispo Diocesano, após o término desta visita.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia 
São Judas Tadeu – Bairro Planalto, em São Bernardo do Campo – 
SP, pelo período de até 24 de fevereiro de 2024, em substituição ao Prot. 
2475/35 de 24/02/2021.
■ Fazemos saber que, em vista da organização e articulação da Pastoral 
Orgânica em nossa Igreja Particular, por este documento nomeamos o 
Revmo. Sr. Pe. Francisco Semplício Pires, presbítero incardinado de 
nossa Diocese, Assessor da Comissão Diocesana para os Ministérios 
Extraordinários, pelo período de 3 (três) anos, ou enquanto não ordenarmos 
o contrário, conforme o Direito.
■ Fazemos saber que, em vista da organização e articulação da Pastoral 
Orgânica em nossa Igreja Particular, por este documento nomeamos o 
Revmo. Sr. Pe. Paulo Afonso da Silva, presbítero incardinado de nossa 
Diocese, Assessor Diocesano da Pastoral da Pessoa Idosa, pelo período de 
3 (três) anos, ou enquanto não ordenarmos o contrário, conforme o Direito.
■ Fazemos saber que, em vista da organização e articulação da Pastoral 
Orgânica em nossa Igreja Particular, por este documento nomeamos o 
Revmo. Sr. Pe. Cláudio Pereira Santos, presbítero incardinado de nossa 
Diocese, Diretor Espiritual Diocesano do Movimento da Renovação 
Carismática Católica, pelo período de 3 (três) anos, ou enquanto não 
ordenarmos o contrário, conforme o Direito.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia 
São João Batista – Bairro Rudge Ramos, em São Bernardo do Campo 
– SP, pelo período de três anos.

■ Acompanhe as redes sociais e o site.
AGENDA DIOCESANA
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https://www.diocesesa.org.br/2014/10/calendario-diocesano/
https://www.diocesesa.org.br/comunicados-oficiais/

