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A 59ª Assembleia Geral da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
aprovou a Mensagem ao Povo 

Brasileiro. O texto apresenta “uma mensagem 
de fé, esperança e corajoso compromisso com 
a vida e o Brasil”. Os bispos lembraram da 
solidariedade para a superação da pandemia, 
agradeceram às famílias e agentes educativos  
e dedicaram reflexões sobre a realidade do 
país, cujo quadro atual “é gravíssimo”. Clique 
e confira a matéria completa.

Diante de milhares de peregrinos na Praça 
São Pedro, Francisco afirmou que a fé 
não é “coisa de velho”, mas “coisa de 

vida”. E se desculpou por saudar os fiéis sentado 
devido ao problema no joelho.

A fé merece respeito e honra: no ciclo de 
catequeses sobre a velhice, o Papa 
Francisco propôs na quarta-feira 
(04/05) um episódio envolvendo o 
personagem bíblico Eleazar. Leia a 
matéria completa.

|  2PALAVRA 
DA IGREJA

Maio de 2022
A BOA NOTÍCIA

Papa: A fé não é “coisa de 
velho”, merece respeito e honra

Maria: Jovem Missionária
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No último dia deste mês de maio celebramos 
a festa da Visitação de Nossa Senhora (Lc 
1,39-56). Esta festa começou a ser celebrada 

no final do século XIII e a partir do século XV, foi 
introduzida progressivamente no calendário universal 
da Igreja. Com esta festa, dá-se ênfase à participação 
de Maria no mistério pascal-pentecostal de Cristo, que 
inaugura o caminho missionário da Igreja.  

Ao visitar sua prima, Maria foi movida pelo desejo de 
comunicar-lhe a alegria pela obra maravilhosa que nela 
Deus realizou: “O Verbo se fez carne e habitou entre nós” 
(Jo 1,14). Grávida de Jesus, Maria é a morada de Deus, e 
como tal é reverenciada por Isabel, sua primeira “devota”.  

Deus vem, afinal, morar entre nós, porém sua morada 
não é mais um templo de pedra, é uma pessoa! Doravante 
não será mais com pedras que se há de construir a habitação 
de Deus na terra, mas será com a fé, a esperança e o amor. 
Deus quer habitar em nós, no coração de cada um, assim 
como habitou em Maria. Deste modo o mundo estará 
repleto de sua glória a partir do coração humano.

Maria era uma jovem de Nazaré, quando o Anjo Gabriel 
lhe anunciou que seria a mãe do filho de Deus. Lembro 
aqui as palavras do Papa Francisco no grande encontro 
com os jovens da Itália na Praça São Pedro, em 
Roma, num evento organizado pela Pastoral da 

Juventude por ocasião da Páscoa deste ano: 
“Não tenham medo da vida, por favor! 

Tenham medo da morte, da morte 
da alma, da morte do futuro, do 

fechamento do coração. 

Disso vocês devem ter medo. Mas da vida não, a vida é 
bela". Na Praça São Pedro e adjacências estiveram com 
Francisco cerca de 60 mil pessoas de todas as regiões da 
Itália, com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos.

Acontece a todos nós, salienta o Papa, "tocar as 
nossas fragilidades com as nossas próprias mãos e 
sentir medo, desamparados, despojados, sozinhos. "A 
escuridão assusta a todos", mas o importante é não ter 
medo, colocar as coisas às claras. A escuridão nos coloca 
em crise, disse ainda o Papa, mas o problema é como 
administrar a crise, não se pode fechar em si mesmo, 
mas sempre procurar ajuda. E Deus está sempre perto, 
para nos ajudar, confiar em nós e nos dar uma missão 
desafiadora: receber Jesus e levá-lo ao mundo!

Nossa Diocese se alegra com os muitos jovens 
que participam de nossas comunidades e das muitas 
pastorais, em especial o Setor Juventude. Coragem, 

Alegria e Esperança!
Que neste mês de maio, ao rezar e invocar 

Maria Santíssima, a Virgem missionária do Reino, 
que leva Jesus a Isabel e continua levando-O ao 
mundo todo, nos inspire e nos fortaleça na missão 
que Deus nos confiou, a partir de nosso Batismo: 
Sermos missionários do Reino!

Como Pai e Pastor na alegria do tempo Pascal 
abençoo a todos de coração!

https://www.diocesesa.org.br/2022/04/29/dom-pedro-participa-da-59a-assembleia-geral-do-brasil/
https://www.diocesesa.org.br/2022/04/29/dom-pedro-participa-da-59a-assembleia-geral-do-brasil/
https://www.diocesesa.org.br/2022/05/05/papa-a-fe-nao-e-coisa-de-velho-merece-respeito-e-honra/bleia-geral-do-brasil/
https://www.diocesesa.org.br/2022/05/05/papa-a-fe-nao-e-coisa-de-velho-merece-respeito-e-honra/bleia-geral-do-brasil/
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Alegria de estarmos lado a lado

A Semana Santa de 2022 ficará para sempre na memória dos fiéis 
da nossa Diocese de Santo André. Após dois anos vivenciando o 
cume de nossa fé de forma online, estarmos reunidos novamente 

nos trouxe sentimentos inexplicáveis.
Quem não estava com saudade do Domingo de Ramos com a 

Juventude? De estar presente na Ceia do Senhor? Adorar a Cruz 
e reviver a Paixão de Nosso Senhor? Foram tantas sensações… 
A missa da Vigília Pascal nos remeteu à esperança novamente, 
trazendo alegria que só a Páscoa do Senhor permite sentir. 

Nosso Bispo Dom Pedro Carlos Cipollini vivenciou cada momento 
ao lado dos fiéis, Clique nas fotos e veja como tudo aconteceu:

Maio de 2022
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https://www.diocesesa.org.br/2022/04/11/domingo-de-ramos-com-a-juventude-retrata-alegria-em-estar-de-volta/
https://www.diocesesa.org.br/2022/04/14/diocese-de-santo-andre-realiza-missa-crismal-na-igreja-matriz-de-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2022/04/14/missa-da-ceia-do-senhor-presidida-por-dom-pedro-relembra-a-humildade-e-o-servico-de-cristo/
https://www.diocesesa.org.br/2022/04/15/dom-pedro-apos-dois-anos-retorna-a-vigilia-com-religiosas/
https://www.diocesesa.org.br/2022/04/15/na-paixao-do-senhor-dom-pedro-reflete-seguir-jesus-por-amor/
https://www.diocesesa.org.br/2022/04/15/a-vida-do-crucificado-e-meditada-na-noite-da-sexta-santa/
https://www.diocesesa.org.br/2022/04/16/dom-pedro-celebra-sabado-santo-aleluia-a-igreja-exclama-hoje-exultante/
https://www.diocesesa.org.br/2022/04/18/santos-oleos-sao-entregues-durante-missa-de-pascoa-na-catedral/
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Virgínia Rodrigues, PASCOM
Paróquia São João batista - São Caetano do Sul 

Maria Ucelia Barreto - Movimento da Mãe Rainha Paróquia 
Nossa Senhora das Dores - Santo André Centro

Conheci meu marido com 29 anos e me casei aos 33. Fiz alguns 
exames específicos e o médico me alertou que seria difícil engravidar. 

Estava chegando novembro e eu já estava sem ânimo nem vontade 
de ver ninguém, mas minha sogra, cadeirante, na época com 89 anos, 
contava comigo para levá-la à Missa de Nossa Senhora das Graças no 
Jabaquara. Ela frequentava aquela igreja há 50 anos e era conhecida 
de todos. Como chegamos bem cedo, o padre veio cumprimentá-
la e me conhecer. A cada ano, somente 3 pessoas ficavam no altar 
durante a missa do dia 27/11 e eu havia sido escolhida entre centenas 
de pessoas que estavam ali naquele dia.

No começo, eu não entendi direito o porque, só aceitei o convite, o padre me  perguntou qual a graça 
esperávamos, eu respondi que gostaria muito de poder ser mãe, então ele me abençoou, ficou um tempo 
em silêncio de olhos fechados e depois falou ao meu ouvido: “Nossa Senhora já te concedeu essa graça”.

Tive esta confirmação ao fazer o exame de sangue, e no dia do Natal compartilhamos esta feliz notícia! 
Meu bebê nasceu em agosto do ano seguinte e já está com 14 anos!

Em 2002, eu voltava de carro com meu esposo e meus cunhados 
de uma viagem que fazíamos. Minha cunhada estava grávida, e nós 
rezávamos o terço juntas.

Num momento de desatenção de outro motorista, bateram no nosso 
carro, meu marido perdeu o controle e sofremos um capotamento.

Com a graça de Deus, saímos todos vivos, e no momento que 
fomos conversar com o motorista e os demais socorristas no local, 
me disseram que era um milagre estarmos vivos. Nessa hora eu só 
respondi que o milagre era a intercessão de Nossa Senhora, e mostrei 
o terço que nós rezávamos.

As manifestações de devoção a Nossa Senhora em nosso país são imensas, 
pois muitos fiéis recorrem à Mãe de Deus, em especial quando precisam 
alcançar uma graça, pedindo sua intercessão junto a Cristo. 

A Virgem Maria é nossa Mãe espiritual e está sempre atenta às nossas 
necessidades,assim como uma mãe zelosa faz com seu filho. E isso 
podemos perceber ao ler algumas passagens bíblicas que recordam 
esse amor por nós, como aconteceu nas Bodas de Caná, quando Jesus 
realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho (cf. Jo 2, 1-
11). Nossa Senhora percebeu que o vinho, parte essencial da festa, estava 
acabando e disse ao Filho: “Eles já não têm vinho” (Jo 2, 3). O pedido da 
Mãe marcou o início da vida pública de Jesus.

“Por fim  meu Imaculado Coração Triunfará! ”
O triunfo do Coração de Maria diante das adversidades
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A Mãe Rainha visitava a casa da minha mãe todo dia 16, e eu estava há cinco 
anos tentando engravidar do meu primeiro filho, então pedi para minha mãe para 
deixar eu levar a imagem para próxima casa. No caminho, fui conversando com 
a Mãe Rainha, pedindo a intercessão dela para engravidar, meu pedido era que, 
assim como ela tem um filho em seus braços, que permitisse eu também ter. 

Alguns meses depois descobri estar grávida de um menino, Gustavo, Nossa 
Senhora tinha intercedido por mim.

Após toda a gestação, ele estava previsto para nascer em agosto. Mas, nada 
é como a gente espera, então, o médico avisou que teria que adiantar o parto, 
e agendou para o dia 16 de julho às 16 horas, dia que a Mãe Rainha visitava 
minha mãe. Durante os doze meses de "mesversário" dele, até completar um 

ano, rezamos o terço em família. Depois dos seis anos, o Gustavo começou a pedir um irmãozinho. Em 
2020 eu engravidei, mas infelizmente perdi o bebê, foi um grande sofrimento 
para nós, em meio a pandemia.  

No dia 8 de Setembro, Natividade de Nossa Senhora, descobri que estava 
grávida. Por já ter perdido dois bebês, eu e meu esposo não contamos para 
ninguém, com medo. 

Um dia fui a missa e ao seu término, uma senhora chegou perto de mim 
e me entregou uma foto de Nossa Senhora de Fátima, dizendo: “que Nossa 
Senhora te abençoe muito!”, ali tive a certeza que mais uma vez ela tinha 
intercedido por mim e que não havia porque temer, liguei e contei para o meu 
marido. Maria Fernanda, minha filha, nasceu dia 06 de maio, mês de Maria.

Renata Lenharte, Ministra da Eucaristia
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, São Caetano do Sul

Ana Claudia F. L. Miranda, Ministra da Eucaristia,
Paróquia São Judas Tadeu - Ribeirão Pires

Em julho de 2020 meu pai contraiu a COVID-19. Seu quadro evoluiu 
rapidamente e precisou ser entubado. A família fazia todos os dias a 
oração do Santo terço. Nos primeiros 15 dias o médico decidiu fazer 
a extubação, e clamamos muito a Nossa Senhora naquele dia. Num 
momento de oração, eu senti como se Nossa Senhora estendesse seu 
manto sobre ele, pedi a ela que o protegesse. No mesmo dia recebi 
uma mensagem de uma intercessora da minha Paróquia dizendo que 
nossa Senhora das Graças estava presente ao lado do leito do meu pai. 
Devido a uma intercorrência, naquele dia ele foi entubado novamente. 
Passado mais ou menos um mês do ocorrido, ele acordou. Na primeira 
visita que ele recebeu de minha mãe, ele perguntou sobre a enfermeira 
branquinha que estava cuidando dele, mas não havia no setor nenhuma 

enfermeira com os traços que ele dizia ter. Após a alta, já em casa e lúcido, ele contava que durante o 
tempo que estava em coma, sonhou que estava em um trem que representava a morte, porém em numa 
estação uma enfermeira entrava, fechava as portas e dizia pra ele "eu vim te salvar, eu não te falei que vinha 
te buscar? Vou te salvar, eu não vou te deixar". O sonho que ele contava com muitos detalhes, mostrava que 
era o dia em que senti Nossa Senhora com ele.

Meu pai foi um verdadeiro milagre guiado pelas mãos da Virgem Maria. Hoje ele não está mais aqui para 
contar, mas sempre vou falar dele e do amor que tinha por Nossa Senhora.
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No dia 14 de Abril, ao final da Missa 
Crismal e bênção dos Santos 
Óleos, Dom Pedro Carlos Cipollini 

anunciou o Padre Everton Gonçalves Costa 
como Vigário Episcopal para a Pastoral. Após quatro meses na 

função, Padre Gonise Portugal renunciou livremente à sua função na 
Coordenação de Pastoral,  sendo assim, após deliberação de Dom Pedro 

com o Conselho de Presbíteros, Padre Everton foi eleito para essa missão.
Nosso bispo agradeceu ao Padre Everton o seu sim à missão enviada: “Em 

Hebreus, a palavra diz ‘Eis que venho para fazer a tua vontade’. O fato do Padre 
Everton aceitar de prontidão, mostra a disponibilidade à vontade de Jesus Cristo”.

Em seguida, padre Everton fez seu juramento ao serviço pastoral de nossa diocese.

Padre Luiz Carlos Tofanelli,FC assumiu no dia 24 de abril 
como administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora 
de Guadalupe, Região Pastoral Santo André Leste.

Na celebração eucarística estiverem presentes Pe. Guilherme 
Franco, coordenador da Região Pastoral Santo André Leste, que 
deu a posse ao novo pároco, Padre Cícero, pároco da Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário, os Diáconos Renan  e Aroldo.

O rito de posse se deu pela leitura da nomeação do administrador 
paroquial, que foi realizada pelo Diácono Renan. Após a liturgia 

da palavra,  Pe. Luiz 
recebeu o Evangeliário. 
Logo após a homilia, o 
sacerdote manifestou a 
disposição de colaborar 
com o bispo diocesano, 
Dom Pedro Carlos 
Cipollini e  de trabalhar 
em comunhão, cuidando 
com zelo da paróquia 
que lhe foi entregue. 
Leia a matéria completa, 
clicando aqui.

No dia 28 de abril no 
edifício Santo André 
Apóstolo, sede da Cúria 

Diocesana, houve a primeira 
reunião do novo Assessor 
Eclesial, Padre Cláudio Pereira 
Santos com o Conselho do 
Movimento da RCC (Renovação 
Carismática Católica).

Estavam presentes a 
coordenadora diocesana, Vilma 
Marcelino, bem como lideranças 
das regiões pastorais da Diocese 
e líderes dos ministérios dentro 
da RCC. Veja mais 
clicando aqui.

 Pe. Luiz Tofanelli,FC assume 
Paróquia Nossa Senhora de 
Guadalupe em Santo André

Pe. Cláudio Pereira 
é o novo assessor 
da RCC na Diocese

NOTÍCIAS DA DIOCESE

Pe. Everton acolhe a missão 
de Vigário Episcopal 

para Pastoral

https://www.diocesesa.org.br/2022/04/25/padre-luiz-tofanelli-assume-guadalupe-em-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2022/04/25/padre-luiz-tofanelli-assume-guadalupe-em-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2022/05/02/peclaudionovoassessordarcc/
https://www.diocesesa.org.br/2022/05/02/peclaudionovoassessordarcc/
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A VI Semana Diocesana de Comunicação de 2022, aconteceu entre os dias 03 e 05 de Maio no 
auditório da Cúria Diocesana. Os encontros foram marcados com muita oração, música e leituras 
da Palavra de Deus, conduzidos pelo Seminarista Douglas Colácio, que acompanha a pastoral 

ao lado das coordenadoras diocesanas, Taíse 
Palombo e Fernanda Minichello, e também Padre 
Marcos Vinícius, coordenador do Departamento de 
Comunicação.

Os convidados a palestrar aos agentes da pastoral 
de toda diocese foram Dom Pedro Carlos Cipollini, 
Dr. André Fachetti e Taíse Palombo.

Foram dias muito fecundos, que você pode saber 
como foi clicando aqui.

Ouvir as histórias do Diácono Franco é emocionante, 
pois através dela penetramos em todo o legado de 
nossa diocese. Não poderia ser diferente, pois nosso 

primeiro diácono ordenado marcou o Bairro Ferrazópolis em 
São Bernardo do Campo. Esta história você pode clicar aqui e 
com certeza se emocionar.

Nosso querido diácono abriu seu jubileu no dia 1º de maio, 
na Paróquia São José Operário, Região Pastoral Santo André 
Centro, na presença de Dom Pedro Carlos Cipollini, e de muitos 
amigos que fizeram parte dessa missão. Para saber mais como 
foi, dá um clique aqui.

O Movimento da Cultura da Divina Misericórdia de nossa diocese organizou um tríduo 
preparatório para a celebração da Festa da Divina Misericórdia, que acontece no 
segundo domingo da Páscoa. Essa data foi instituída por São João Paulo II em 

23 de maio de 2000.
O Tríduo foi celebrado pelo assessor 

diocesano, Padre Fernando Valladares, nosso 
bispo Dom Pedro e o bispo emérito, Dom 
Nelson. A alegria de estar reunido foi citada 
pelo assessor diocesano. Momentos cheios 
de reflexões foram o centro da grande festa, 
confira aqui como foi.

VI Semana da Comunicação traz temas atuais 
aos agentes da PASCOM

Festa da Divina Misericórdia celebra o amor de Deus

Diácono Franco Chippari abre 
Jubileu de Ouro de ordenação

https://www.diocesesa.org.br/2022/05/09/com-muitos-ensinamentos-vi-semana-da-comunicacao-traz-temas-atuais-aos-agentes-da-pascom/
https://www.diocesesa.org.br/2022/05/09/com-muitos-ensinamentos-vi-semana-da-comunicacao-traz-temas-atuais-aos-agentes-da-pascom/
https://www.diocesesa.org.br/2022/05/02/uma-historia-contada-pela-familia-chippari/
https://www.diocesesa.org.br/2022/05/02/uma-historia-contada-pela-familia-chippari/
https://www.diocesesa.org.br/2022/04/24/festa-da-divina-misericordia-celebra-o-amor-de-deus/
https://www.diocesesa.org.br/2022/04/24/festa-da-divina-misericordia-celebra-o-amor-de-deus/
https://www.diocesesa.org.br/2022/04/24/festa-da-divina-misericordia-celebra-o-amor-de-deus/
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Perseverança e coragem, Dom Pedro celebra 70 anos

Nosso bispo Dom Pedro, celebrou no 
dia 4 de maio seus 70 anos de vida, 
uma alegria para todos nós podermos 

fazer parte de uma vida tão fecunda.
Nascido em Caconde, interior de São Paulo, 

é filho de João Cipollini e Alzira Carneiro 
Cipollini (in memorian), tendo mais três 

irmãos e três irmãs, sendo um também bispo, 
Dom Luiz Antônio Cipollini, bispo de Marília.

Toda Diocese de Santo André se alegra!
Somos gratos por todo amor e dedicação 

ao nosso povo, rendemos graças a Deus por 
sua vida, que ela continue fecunda, cheia 
de perseverança e coragem!

O bispo diocesano, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, realizou seis batizados na 
Catedral Nossa Senhora do Carmo, 

no centro de Santo André, no dia 26 de abril.
Reforçou a importância de batizar as crianças, 

enfatizou que muitas famílias esperam que elas 
fiquem maiores, mas é essencial que a criança 
receba essa graça.

Acolhemos sempre com muita alegria 
todos os batizados, e que Anthony, Larissa, 
Melissa, Nicolly, Vicente e Yago continuem o 
caminhar na fé, seguindo o exemplo de seus 
pais e padrinhos.

No dia 26 de abril, Dom Pedro celebrou a 
Santa Missa em comemoração aos sete 
anos de elevação do Santuário Senhor do 

Bonfim, localizado na Região Pastoral Santo André 
– Utinga.

O Santuário Senhor do Bonfim foi o segundo a ser 
elevado em nossa diocese, no dia 26 de Abril de 2015, 
na época do Frei Nestor. Clique aqui e veja a matéria.

A celebração contou com a presença dos Freis da 
Província São Francisco de Assis, os freis conventuais 
do Santuário, fiéis da comunidade e Padre Camilo 
Gonçalves, secretário episcopal. 

Senhor do Bonfim 
celebra sete anos de 

elevação como Santuário

https://www.diocesesa.org.br/2015/04/29/santuarios-sao-igrejas-de-portas-abertas/
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Dom Pedro Cipollini presidiu no dia 1º de maio a Missa em Louvor a São José Operário, na 
Basílica Menor de Nossa Senhora de Boa Viagem, na Região Pastoral São Bernardo Centro.

O Bispo diocesano, em sua homilia, trouxe o Cristo como centro de nossa fé: “Este dia é muito 
significativo para todos nós, me sinto honrado em presidir essa celebração, contando com a 
presença de todos vocês, trazendo as preocupações, pedidos, preces, mas também uma grande 
esperança. O nosso encontro aqui é com Jesus Cristo, a igreja não é um partido, não tem partido, 
mas ela tem algo maravilhoso, que é Jesus.” Leia mais clicando aqui.

Um exercício de sinodalidade, escuta e comunhão, 
foi a reunião que aconteceu na manhã de terça-feira 
(03/05), com nosso bispo diocesano, Dom Pedro 
Carlos Cipollini, Padre Everton Gonçalves, Vigário 
Episcopal para Pastoral, e os padres coordenadores 
das regiões pastorais.

Nesse encontro, o diálogo e a partilha de experiência 
pastoral, foram essenciais para planejar e avaliar os 
trabalhos pastorais de nossa diocese.

Escuta e comunhão marcam reunião 
com coordenadores regionais
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Missa de São José Operário destaca amor e união

https://www.diocesesa.org.br/2022/05/02/missa-de-sao-jose-operario-destaca-amor-e-uniao/
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Com a igreja cheia no dia 7 de maio, 
na Catedral Nossa Senhora do Carmo, 
em Santo André, os seminaristas Cauê 

Ribeiro Fogaça e Jorge Luis Gomes Bonfim 
foram ordenados Diáconos Transitórios.

Antes da celebração, foi meditado um Terço 
Vocacional pelos agentes do SAV (Serviço de 
Animação Vocacional) e o Coordenador de 
Pastoral, Pe. Everton Gonçalves Costa.

Após o Juramento de Fidelidade, a celebração 
foi iniciada com a presença dos fiéis e do clero. Os 
seminaristas fizeram parte do canto e animação 
da Santa Missa. Seguindo o Rito de Ordenação 
Diaconal, Dom Pedro Carlos Cipollini, Bispo de 
Santo André, recomendou durante sua homilia 
fazer tudo por amor. Tanto a Jesus e, também, 
para servir aos irmãos. Mesmo em meio às 
tempestades, se fazer alegria na ação de Graças, 
como proclamado na primeira leitura. 

“Gostaria de deixar a vocês: tenham um 
coração agradecido pelo chamado. Todo 
cristão deve ter uma gratidão imensa para com 

Deus, por ter sido amado antes de nascer, por 
ser chamado pelo batismo para ser consagrado à 
Cristo. Queridos Jorge e Cauê: Coragem! Jesus 
chama, mas ele apoia, ele vos amou primeiro. 
Nunca vos esqueçam disso. E amor com amor 
se paga”, disse Dom Pedro. 

Após a homilia do Bispo, deu-se sequência 
ao rito, com a ladainha de todos os Santos, a 
imposição das mãos, prece de ordenação, 
entrega do livro dos Evangelhos, dos quais são 
mensageiros e servos, e também imposição da 
estola e dalmática. O Diácono Guido Evaristo 
Roggi vestiu o Diácono Cauê, enquanto o 
Diácono Francisco José Poloni vestiu Diácono 
Jorge. Em seguida, as famílias os abraçaram. 

Em um discurso feito pelos diáconos 
ordenados e lido por Cauê, a carta mencionava 
a gratidão.“Assumimos o compromisso de estar 
à serviço do Evangelho na comunhão com a 
Igreja, sobretudo esta nossa Igreja Particular. 
Aos inúmeros diocesanos que rezaram por nós: 
Continuem. Somos frágeis! Não nos deixem 
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“Nós estávamos numa comunhão diocesana que me alegra muito. Tenho grandes 
recordações de ver aquela Catedral cheia como ela estava. É um grande carinho do Criador 
para comigo”, comentou o Diácono Jorge Luis após a celebração.

"A celebração foi um momento único de dar graças a Deus por nos ter sustentado até 
aqui. Disseram-me depois que eu parecia bem calmo e controlado, mas ao pisar na Catedral 
para a procissão de entrada desabei de chorar, quase não conseguia responder o que era 
necessário!”, comentou Diácono Cauê após a missa.

esquecer que fomos feitos ministros para servir”, disseram.
Com alegria e entusiasmo, o povo acolheu a nomeação do Bispo Dom 

Pedro com muitas palmas, que anunciou o uso da Ordem para o exercício 
do ministério do Diaconato de Cauê Ribeiro Fogaça, na Paróquia Sagrada 
Família, na Região Anchieta em São Bernardo do Campo e do Diácono 
Jorge Luis Gomes Bonfim, que continua na Paróquia Nossa Senhora de 
Guadalupe, na Região Anchieta em São Bernardo do Campo.

Após a Ordenação, os diáconos transitórios receberam calorosos 
cumprimentos e abençoaram muitos dos fiéis que estavam presentes.

 



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 abril e maio de 2022:

■ Aceitação de renúncia ao Ofício de Vigário 
Episcopal para Coordenação Diocesana de Pastoral, 
do Revmo. Sr. Pe. Gonise Portugal da Rocha.
■ Por esta provisão, nomeamos o Revmo. Sr. Pe. 
Everton Gonçalves Costa, 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 
Conselho de presbíteros, pelo período de 3 (três) 
anos, ou enquanto não ordenarmos o contrário, 
conforme o Direito (cf. Estatuto do Coordenador 
Diocesano de Pastoral, Art. 4º).
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos 
(CAEP) da Paróquia Santo Antônio – Jardim Santo 
Antônio, em Santo André – SP, pelo período de três anos.
■ Decretamos a revogação do Decreto 2342/35 
de 20/03/2020, que dispensava a participação 
presencial dos fiéis na Santa Missa Dominical. Com 
esta revogação confirmamos o teor do cân. 1247 
do Código de Direito Canônico que prescreve a 
obrigação de participar da Santa Missa nos Domingos 
e demais dias de preceito. (Leia na íntegra aqui)
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) 
da Paróquia Nossa Senhora da Paz – Jardim do Estádio, 
em Santo André – SP, pelo período de três anos.
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Júlio Rodrigues Neves 
Junior, presbítero incardinado de nossa Diocese, 
como Administrador Paroquial da Paróquia Nossa 
Senhora do Bom Parto – Vila Clarice, 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).
■ Concedemos, por meio deste documento, Uso de 
Ordem na Paróquia São João Batista, Bairro Riacho 
Grande, em São Bernardo do Campo, ao Revmo. 
Sr. Pe. George Rodrigues, presbítero incardinado de 
nossa Diocese, 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 Pároco local, com o Bispo Diocesano e 
o Presbitério.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos 
(CAEP) da Paróquia Santo Antônio – Jardim São 
Caetano, em São Caetano – SP, pelo período de três anos.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos 

(CAEP) da Paróquia Santa Luzia, Virgem e Mártir 
– Jardim Thelma, em São Bernardo do Campo – SP, 
pelo período de três anos.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos 
(CAEP) da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro – Jardim Olavo Bilac (D.E.R.), em São 
Bernardo do Campo – SP, pelo período de três anos.
■ Atestado de ordenação Diaconal – Em Solene 
Celebração Eucarística, na Catedral Diocesana Nossa 
Senhora do Carmo, Centro, em Santo André – SP, 
presidida pelo Sr. Bispo Diocesano de Santo André, 
foi ordenado diácono transitório o Sr. Cauê Ribeiro 
Fogaça, na presença do presbitério da Diocese de 
Santo André, familiares e grande número de féis.
■ Atestado de ordenação Diaconal – Em Solene 
Celebração Eucarística, na Catedral Diocesana Nossa 
Senhora do Carmo, Centro, em Santo André – SP, 
presidida pelo Sr. Bispo Diocesano de Santo André, 
foi ordenado diácono transitório o Sr. Jorge Luis 
Gomes Bonfim, na presença do presbitério da Diocese 
de Santo André, familiares e grande número de féis.
■ Concedemos o Uso de Ordem na Diocese de Santo 
André, para o exercício de seu ministério (cf. cân. 146) 
na Paróquia Sagrada Família, Jardim do Lago, 
em São Bernardo do Campo – SP, ao Revmo. Sr. 
Diácono Cauê Ribeiro Fogaça, diácono transitório 
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; enquanto não 
ordenarmos o contrário, conforme o Direito.
■ Concedemos o Uso de Ordem na Diocese de 
Santo André, para o exercício de seu ministério 
(cf. cân. 146) na Paróquia Nossa Senhora de 
Guadalupe, Jardim das Orquídeas, em São 
Bernardo do Campo – SP, ao Revmo. Sr. Diácono 
Jorge Luis Gomes Bonfim, diácono transitório 
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; enquanto 
não ordenarmos o contrário, conforme o Direito.

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

https://www.diocesesa.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Decreto-Revogacao-de-Dispensa-do-Cumprimento-do-Preceito-Dominical-em-tempo-de-Pandemia.pdf
https://www.diocesesa.org.br/2014/10/calendario-diocesano/
https://www.diocesesa.org.br/comunicados-oficiais/

