
Ano XXII - n0 252 - Junho de 2022

@diocesedesantoandre 11 99981-1233www.diocesesa.org.br /DioceseDeSantoAndre /DiocesedeSantoAndré1

https://www.instagram.com/diocesedesantoandre/
https://wa.me/message/FNXWJV7DIITNL1
https://wa.me/message/FNXWJV7DIITNL1
https://www.diocesesa.org.br/
https://www.facebook.com/DioceseDeSantoAndre
https://www.youtube.com/DiocesedeSantoAndr%C3%A91


|  2PALAVRA 
DA IGREJA

Junho de 2022
A BOA NOTÍCIA

O diálogo inter-religioso 
hoje é crucial para construir 
juntos a paz

84ª Assembleia 
Regional dos Bispos 
de São Paulo

Vicariato da Caridade Social

Bispo Diocesano: Dom Pedro Carlos Cipollini
Jornalista responsável: 
Fernanda Minichello Manoel - MTB: 92409/SP 
Conselho editorial: 
Dom Pedro Carlos Cipollini, Pe. Marcos 
Vinicius, Amauri Guimarães, Camila Vitor, 

Douglas Colácio, Felipe Ribeiro, Fernanda 
Minichello e Taíse Palombo.
Capa, projeto gráfico, revisão e editoração 
eletrônica:
Departamento de Comunicação da
Diocese de Santo André

Sede: 
Mitra Diocesana de Santo André
Fone: 4469-2077 - Praça do Carmo, 36
Centro - Santo André - São Paulo. CEP: 09.010-020 
Email: comunicacao@diocesesa.org.br
Site: www.diocesesa.org.br

Um dos mais belos frutos do Primeiro Sínodo 
Diocesano de nossa Diocese de Santo André, 
está concretizado no Vicariato Episcopal para 

a Caridade Social, coordenado pelo Vigário Episcopal 
para a Caridade Social, Pe. Ryan Mathew. Holke, 
mipk e uma legião de  “anjos bons”, que colaboram 
de múltiplas maneiras.

No documento final do Sínodo Diocesano, a 
“Constituição  Sinodal” está escrito: “Nossa caminhada 
pós-sinodal se faz através de rostos, são pessoas, 
individual e coletivamente que precisam ser olhadas 
com cuidado por parte de nossa Igreja diocesana. 
Tendo-as bem presentes no Coração de Jesus, lançamos  
algumas luzes sobre a forma mais adequada de nossas 
Pastorais, Movimentos, Associações e Organismos 
para bem acompanhá-los, em atitude conjunta, no 
nosso agir missionário”(n. 187).

Nosso Sínodo estendeu seu olhar para a dura 
realidade que nos cerca: “Nas metrópoles, 
há marginalizados, excluídos, pobres que 
carecem de um bom samaritano. O lugar 
do cristão da cidade é em meio a projetos 
em defesa da vida, na conquista da 
liberdade e da igualdade, na promoção 
da solidariedade”(n. 148). Diz 
ainda o texto: “A Igreja no ABC é 
chamada a procurar, a conhecer, a 
saber interpretar, a promover e a 
evangelizar não só os cidadãos que 
conseguem os meios adequados 

para o desenvolvimento da vida 
pessoal e familiar, mas igualmente 
os que são tratados como ‘não 
cidadãos’, os ‘meio-cidadãos’ ou 
‘restos urbanos’(EG 75), por exemplo: 
os pobres, imigrantes, os descartados, com os qua i s 
a Igreja deve ser hospitaleira...”(n. 149).

O Vicariato da Caridade Social tem atuado e buscado 
aprimorar sua missão caritativa de múltiplas formas. 
No dia 28 de maio teve lugar a Assembleia do Vicariato, 
no Externato Santo Antônio, em São Caetano do Sul. 
Um momento vibrante de entrosamento e projeção 
dos trabalhos, neste tempo crítico em que vivemos, no 
qual aumenta a pobreza entre nós.

Bendizemos a Deus pelas pessoas e iniciativas que estão 
sendo implementadas pelo Vicariato, a fim de cumprir o que 

Jesus nos pede: o amor a todos em especial aos últimos ( 
cf. Mt 25, 31-46).

Lembremos sempre que esta 
solidariedade brota da Eucaristia: 
“O pão da vida, a comunhão, nos une 

a Cristo e aos irmãos. Só comunga 
nesta ceia quem comunga na vida do 
irmão”, pois é assim que cantamos nas 
celebrações eucarísticas.

O Papa Francisco recebeu em audiência, na 
Sala Clementina, no Vaticano, no dia 6 
de junho, os participantes da plenária do 

Dicastério para o Diálogo Inter-religioso, um dia 
após a Solenidade de Pentecostes. Recordou que 

São Paulo VI anunciou o nascimento 
do “Secretariado para os não-cristãos” 
na Homilia de Pentecostes de 1964, 
durante o Concílio Vaticano II. Leia 
mais clicando aqui.

No dia 9 de junho, os bispos do 
Estado de São Paulo concluíram a 
84ª edição da Assembleia Regional. 

Como tema central, o encontro que contou com 
a participação dos coordenadores de pastoral 
das seis arquidioceses e 36 dioceses paulistas, 
refletiu as novas questões que desafiam a vida 
e a missão eclesiais 15 anos após a realização 
da V Conferência Geral do Episcopado Latino-
americano e do Caribe. Leia mais aqui.

https://www.diocesesa.org.br/2022/06/07/o-papa-o-dialogo-inter-religioso-hoje-e-crucial-para-construir-juntos-a-paz/
https://www.diocesesa.org.br/2022/06/07/o-papa-o-dialogo-inter-religioso-hoje-e-crucial-para-construir-juntos-a-paz/
https://cnbbsul1.org.br/ensino-religioso-e-destaque-no-encerramento-da-assembleia-dos-bispos-do-estado-de-sao-paulo/
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Na eucaristia encontramos
o amor de Deus

A comemoração de Corpus Christi acontece 60 dias após a Páscoa. A solenidade é 
celebrada sempre em uma quinta-feira, pois remete ao fato de que a Última Ceia 
ocorreu em uma quinta-feira. Segundo a tradição, outro dado importante para a 

data é o Domingo da Santíssima Trindade. Na quinta seguinte ao Domingo da Santíssima 
Trindade, é comemorado Corpus Christi.

No pão consagrado vivenciamos a presença do Cristo, sendo a eucaristia o centro de nossa 
fé e vida na igreja, onde encontramos todas as graças e o Sublime Sacramento do Altar.

É na Eucaristia que a Igreja particular de Cristo encontra a razão de sua existência, pois 
somos membros do Corpo Místico de Cristo, dependentes de Jesus Eucarístico, pois existimos 
e nos movemos, graças ao Seu amor e à Sua misericórdia.

A comunhão com o Senhor desperta em nós o desejo de sermos homens e mulheres de 
fé, que colocam em prática a Boa Nova que gera esperança e força em tempos de medo 
e desespero.

O desejo de Jesus é habitar no coração e na vida daqueles que se dispõe a construir seu reino 
de amor. Com isso, efetivamente, cada um precisa tomar a decisão de acolher a presença 
eucarística do Cristo através da vivência em família. Certamente o Senhor está em primeiro 
lugar no interior de todos os que se esforçam para fazer a comunhão acontecer de verdade.

Que a Solenidade de Corpus Christi sempre nos aproxime ainda mais de Jesus e dos irmãos, 
para que de fato a vida seja celebrada com entusiasmo e esta esteja sempre em primeiro lugar.

Acompanhe nossas mídias sociais para ver a programação das Regiões Pastorais.
No dia da Solenidade de Corpus Christi, acontecerá nas paróquias da diocese a Ação 

Tapete Solidário, clique aqui e veja como participar.
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Devolver o dízimo é aprender a 
amar a Deus e ao outro: a Deus 
porque devolvemos a Ele um 

pouco do muito que Ele nos dá, e ao outro 
porque partilhamos com a comunidade 
os bens que possuímos. Ao contribuir 
com o dízimo descobrimos a alegria de 
servir. E o serviço, quando autêntico, é 
fruto do amor que se doa sem esperar 
nada em troca. 

Quando se fala de dízimo, não se fala 
apenas sobre dinheiro, pois devemos 
entender que o dízimo é parte integrante 
no processo de evangelização. A Graça 
e o Amor de Deus não tem preço e nem 
são produtos de comercialização junto 
aos cristãos. Deus nos oferece tudo de 
forma gratuita.

Como cristãos, devemos buscar o 

sentimento de pertença, gratidão e de 
corresponsabilidade das ações pastorais 
em nossa comunidade paroquial.

O dízimo nos permite isso, investir 
na ação evangelizadora da Igreja por 
meio das dimensões religiosa, eclesial, 
caritativa e missionária. Escolher ser 
dizimista é ter a certeza que escolhemos 
o amor, a gratidão e estar em partilha 
com o próximo.

O dizimista fiel, 
consciente e generoso 

é feliz porque 
aprendeu a amar de 
todo o coração.
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Caritativa: A  
comunidade que é dizimista, 
pela assistência e pela 
promoção, serve o pobre 
gratuitamente. Uma parte 
do dízimo é destinada aos 
necessitados e aos pobres. 
Como alimentos, remédios, 
formação,capacitação, 
entre outros.

Fontes: Doc 106 – CNBB, Pastoral do Dízimo: Formação 
para agentes da Pastoral do Dízimo – Pe Cristovam Lubel e 
Com o dízimo aprendemos a devolver a Deus um pouco do 

que Dele recebemos

Religiosa: Entendemos 
que somos de Deus: 
Dele saímos e para Ele 
voltamos. É nisso que 
consiste a espiritualidade 
do dízimo: ele amadurece 
e aumenta a nossa 
comunhão com Deus, já 

que vivemos conscientes de 
que a nossa segurança está Nele, e não nos 
bens que possuímos.

Eclesial: Como todo 
batizado e exercendo 
o protagonismo, cabe 
a nós contribuir para 
que a missão de Jesus 
se cumpra. Convém 
aos membros de cada 
comunidade sustentá-la 
através do dízimo.

Missionária: Somos uma 
comunidade missionária 
quando nos desacomodamos 
e vamos ao encontro das 
pessoas tanto dentro como 
fora dos limites de nossa 
comunidade. Parte do 

dízimo é investido nas missões realizadas 
na própria comunidade ou fora dela. 

https://catedraldeuberaba.com.br/conteudo/devolver-o-dizimo-e-aprender-amar-deus-e-ao-outro#:~:text=que%20Dele%20recebemos!-,Devolver%20o%20d%C3%ADzimo%20%C3%A9%20aprender%20a%20amar%20a%20Deus%20e,descobrimos%20a%20alegria%20de%20servir
https://catedraldeuberaba.com.br/conteudo/devolver-o-dizimo-e-aprender-amar-deus-e-ao-outro#:~:text=que%20Dele%20recebemos!-,Devolver%20o%20d%C3%ADzimo%20%C3%A9%20aprender%20a%20amar%20a%20Deus%20e,descobrimos%20a%20alegria%20de%20servir
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Em um dia de oração e aprendizado, 14 de maio foi 
marcado pela Assembleia da Pastoral da Acolhida 
no auditório da Cúria. Com os lugares preenchidos e 

muito acolhimento, Maurício Antônio Borges, seminarista do 1º 
ano de Teologia, que acompanha a pastoral da acolhida e o Assessor 
Diocesano, Padre Vanderlei Nunes fizeram a abertura com oração. 
O Bispo Diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini contou que chegou 
a conhecer o Padroeiro da Acolhida: Padre Donizetti Tavares de Lima – “Quando eu tinha três 
anos de idade, meus pais me levaram para a cidade do Padre Donizeti para receber sua bênção. 
Ele tinha cheiro das ovelhas, ajudava os pobres, acolhia as pessoas, grande exemplo acolhedor”, 
lembra o bispo, com muito carinho. Clique aqui para ver a notícia completa.

Anuário é sinal de unidade

Instrumento de comunhão que facilita a interatividade em toda diocese, o 
Anuário Diocesano 2022 foi entregue na última reunião do clero.

O guia tem 222 páginas, sendo uma fotografia  de todo território 
diocesano, detalhado com fotos e endereços de todas as  paróquias,  
comunidades, pastorais, movimentos e associações.

Trata-se de um material essencial para o trabalho pastoral, além de ser 
um facilitador da comunicação entre as diversas instâncias, ministros e 
agentes de pastoral.

Dom Pedro, nosso bispo diocesano, na carta de apresentação, 
manifestou sua gratidão a todos que ajudaram na organização, e em toda 
complexidade que o implica, e lembrando que esse ano abrimos o Ano 
Jubilar dos 70 anos de criação da Diocese de Santo André.

https://www.diocesesa.org.br/2022/05/16/pastoral-da-acolhida-realiza-assembleia-nomeia-coordenadores-da-regiao/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMQ7BlBULQ1LflvDvyhdQSf88RTTuN9gXH8lvpOMKoVdGqmw/viewform
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A tarde do dia 29 de maio de 2022 foi de  
festa para todas os membros dos grupos da 
Pontifícia Obra da Infância e Adolescência 

Missionária da Diocese de Santo André. Neste dia, 
comemorou-se os 25 anos do primeiro grupo que 
surgiu na diocese, bem como a celebração da 10ª 
Jornada Nacional da IAM.

Todos os anos, os grupos da IAM do Brasil e 
do mundo são chamados a se reunir para celebrar 
o aniversário de fundação da obra, que neste ano 
completou 179 anos. Neste dia, no Brasil, tendo 

como tema “Testemunhando 
Jesus Cristo até os confins 
do mundo”, os membros 
renovaram sua consagração a 
Deus no carisma missionário da 
oração, sacrifício e solidariedade, comprometendo-
se a rezar todos os dias uma Ave-Maria por todas 
as crianças e adolescentes do mundo e doando 
um valor em dinheiro por mês para as missões 
além-fronteiras. Saiba mais sobre a comemoração 
clicando aqui.

Nos sentimos imensamente 
alegres por celebrar os 5 anos 
de ordenação presbiteral dos 
Padres Camilo e Hamilton! 
Que Nossa Senhora os cubra 
com seu manto e Deus os 
abençoe infinitamente em 
sua bondade e paz.

Bendigamos a Deus pelos jubileus de cada paróquia, pois caminhar 
na construção do reino de Deus na acolhida e missão nos torna parte 
desse corpo que é a nossa diocese.

Infância e Adolescência Missionária celebra 
seus 25 anos na Diocese de Santo André

Paróquias da Diocese festejam
seus Jubileus em junho!

https://www.diocesesa.org.br/2022/05/29/infancia-e-adolescencia-missionaria-celebra-seus-25-anos-na-diocese-de-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2022/05/29/infancia-e-adolescencia-missionaria-celebra-seus-25-anos-na-diocese-de-santo-andre/
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Em Cristo somos todos irmãos (Mt 23,8) é o tema bíblico que inspirou a 5ª Festa das Nações 
que ocorreu nos dias 28 e 29 de maio.

O objetivo da Festa foi o de promover o encontro entre as culturas, já que no cruzamento 
de tantos caminhos de migração, somos desafiados a viver o encontro com o culturalmente diferente, 
portanto, integrar os migrantes das diversas nações é dar-lhes a oportunidade de expressar sua riqueza 
e beleza estampada nas mais variadas formas: artesanato, dança, música, gastronomia etc.

O evento organizado pela Pastoral do Migrante da Diocese de Santo André, cuidadosamente englobou 
três dimensões: religiosa, cultural e gastronômica. Clique aqui e leia a matéria.

No dia 4 de 
junho,  em 
um horário 

não habitual de 
missa na Paróquia 
Nossa Senhora 
do Bom Parto, 

na Vila Clarice 
em Santo André, 

Padre Júlio Rodrigues 
Neves foi empossado como 

Administrador Paroquial pelo Padre Everton 
Gonçalves, em sua primeira missão como 
representante de Dom Pedro Carlos Cipollini.

A celebração estava cheia com a presença 
dos fiéis da matriz paroquial, da Capela Santa 
Isabel de Portugal e da Paróquia Mãe dos Pobres 
(Diadema), no qual Padre Júlio foi pároco por 
sete anos.Saiba mais.

NOTÍCIAS DA DIOCESE

Pe.Júlio Rodrigues é 
acolhido com carinho na 

“Bom Parto”

 56º dia Mundial das 
Comunicações Sociais

No domingo da Ascensão do Senhor, 29 de 
maio, os agentes da Pastoral da 
Comunicação de toda nossa 

diocese uniram-se aos comunicadores 
de todo o Brasil para o Dia Mundial 
das Comunicações através das 
celebrações eucarísticas acontecidas 
em suas comunidades paroquiais

 O 56º Dia Mundial das Comunicações 
Sociais este ano com o tema: “Escutar 
com os ouvidos do Coração”, o Papa 
Francisco enviou uma mensagem, clique 
aqui e veja como aconteceu.

https://www.diocesesa.org.br/2022/06/07/5a-festa-das-nacoes-promove-encontro-de-culturas/
https://www.diocesesa.org.br/2022/06/07/padre-julio-rodrigues-e-acolhido-com-muito-carinho-na-bom-parto/
https://www.diocesesa.org.br/2022/06/03/diocese-celebra-56o-dia-mundial-das-comunicacoes-sociais/
https://www.diocesesa.org.br/2022/06/03/diocese-celebra-56o-dia-mundial-das-comunicacoes-sociais/
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Tendo como local o salão da Paróquia São 
José, no Baeta Neves em São Bernardo 
do Campo, aconteceu na manhã do dia 

16 de maio a segunda Reunião Geral do Clero da 
Diocese de Santo André em 2022. Logo no início 
do encontro nosso bispo, Dom Pedro Carlos 
Cipollini realizou o momento de oração com 
todos os presentes.

O bispo diocesano relembrou sobre os 

ensinamentos de Jesus Cristo sobre Igreja: “Jesus 
diz à igreja para ser servidora do bem. Por isso 
o nosso lugar na igreja é o lugar a partir do qual 
nós seguimos Jesus. É o lugar a partir do qual nós 
servimos o reino. Nossa vocação presbiteral brota 
do batismo e que não devemos deixar de fazer uma 
escolha amorosa em Cristo, para que nós estejamos 
mais perto Dele e participando do seu pastoreio.” 
Clique aqui e leia como foi a reunião.

A Diocese de Santo 
André está em fase de 
elaboração do Conselho 

Feminino Diocesano, uma iniciativa 
esperançosa de Dom Pedro Carlos 
Cipollini em nossa realidade 

diocesana. Para dar os primeiros 
passos para a criação, nosso bispo se reuniu com as futuras integrantes do conselho, no dia 21 de maio, 
no Edifício Sede Santo André Apóstolo.

O Conselho Feminino trata-se de uma perspectiva feminina sobre as mais diversas questões, através 
de pareceres críticos e novas propostas, de forma a prestar um serviço à comunidade diocesana.

Com a finalidade de buscar, por meio da vida e expressão da mulher cotidiana, favorecer a presença 
do Evangelho através das mesmas atitudes de Jesus, na esfera pública, familiar e religiosa.

A formação do conselho atende um apelo do Papa Francisco: “É preciso ampliar esforços para uma 
presença feminina mais incisiva na igreja”.

Dom Pedro se reúne 
para elaboração 

do Conselho Feminino

Junho de 2022 - A BOA NOTÍCIANOTÍCIAS DA DIOCESE

Destaques da Reunião Geral do Clero

https://www.diocesesa.org.br/2022/05/26/vocacao-que-brota-do-batismo-relembra-dom-pedro-em-reuniao-geral-do-clero/
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No dia, 28 de maio, aconteceu a primeira Assembleia da Caridade Social, um passo 
importante para traçar um novo caminhar do Vicariato Episcopal para Caridade 
Social, que contou com a presença de dois representantes por paróquia, diáconos 

permanentes, coordenadores diocesanos de movimentos sociais e religiosos.
A caminhada até a assembleia iniciou com o momento de escuta através da Assembleia 

Paroquial Regional, onde os responsáveis pela caridade na paróquia e região, se reuniram 
para responder um questionário que auxiliou na construção do instrumento de trabalho 
utilizado na Assembleia Diocesana. 

Mais de duzentas pessoas estiveram no Externato Santo Antônio, em São Caetano 
do Sul. O sentimento na chegada ao retirar a camiseta preparada 
com o lema “Caridade significa amor” era de alegria, pois iniciava 
um novo processo no trabalho da caridade social em nossa diocese.

Veja os resultados da assembleia clicando aqui.

https://www.diocesesa.org.br/2022/05/28/caridade-e-amor-e-a-luz-da-assembleia-da-caridade-social/
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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 maio de 2022:
■ Fazemos saber que, diante do requerimento (de 1º de maio de 2022) 
apresentado pelo Revmo. Sr. Diác. Robin Dominicio Januário, diácono 
permanente incardinado de nossa Diocese, concedemos a licença 
canônica, pelo período de 3 (três anos), necessária para mudar-se para a 
Diocese de Rio do Sul-SC onde, com a devida autorização do Ordinário 
Local, poderá exercer seu ministério.
■ Por este Decreto, fazemos saber que o Revmo. Sr. Diác. Nilton de 
Santana Ferreira, diácono permanente incardinado da Diocese de 
Santo André (SP), fica definitivamente excardinado da Diocese de 
Santo André, passando a fazer parte, portanto, do clero da Diocese de 
Mogi das Cruzes (SP).
■ Nomeamos, após ouvir o Colégio de Consultores, e por indicação 
do mesmo, para o cargo de Vice-Ecônomo o Revmo. Sr. Pe. Vagner 
Franzini, presbítero incardinado de nossa Diocese, enquanto não 
ordenarmos o contrário, conforme o Direito.
■ Nomeamos para compor o Conselho Presbiteral, em razão de seu 
ofício (cf. Estatuto do Conselho Presbiteral Art. 8 nº. 2), o  Revmo. Sr. 
Pe. Everton Gonçalves Costa, Vigário Episcopal para a Coordenação 
Diocesana de Pastoral – Coordenador Diocesano de Pastoral, 
tendo sido indicado pelo Clero e escolhido pelo Bispo para suceder o 
Coordenador de Pastoral demissionário, e o Revmo. Sr. Pe. Cleidson 
Pedroso Souza, tendo sido escolhido pelo Bispo para suceder ao 
segundo demissionário (cf. Estatuto do Conselho de Presbíteros Art. 8), 
ambos presbíteros incardinados de nossa Diocese, para o cumprimento 
de suas atribuições no período de 2021-2024. Assim sendo, o Conselho 
Presbiteral está completo conforme suas normas estatutárias exigidas pelo 
Direito (cf. cân 496), e em vigor desde abril de 2018.
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Júlio Miguel da Silva, CSsR, 
religioso-presbítero da Congregação do Santíssimo Redentor e “ad 
experimentum” em nossa Diocese, como Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida – Bairro Alves Dias, em São Bernardo do Campo-
SP, pelo período de 6 (seis) anos, ou enquanto não ordenarmos o contrário, 
conforme o Direito (cf. CDC 1740-1752).
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Alexandre Costa Santos, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Pároco da Paróquia São Judas 
Tadeu – Bairro Planalto, em São Bernardo do Campo-SP, pelo período 
de 6 (seis) anos, ou enquanto não ordenarmos o contrário, conforme o 
Direito (cf. CDC 1740-1752).
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Jailson José dos Santos, FC, 
religioso-presbítero da Congregação dos  Filhos da Caridade e “ad 
experimentum” em nossa Diocese, como Pároco da Paróquia Menino 
Jesus de Praga – Jardim Marilene, em Diadema, pelo período de 6 
(seis) anos, ou enquanto não ordenarmos o contrário, conforme o Direito 
(cf. CDC 1740-1752).
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Frei Márcio Damião Pontes Alves, O. de 
M, religioso-presbítero da Ordem das Mercês e “ad experimentum” 
em nossa Diocese, como Pároco da Paróquia Santa Luzia e Santo 
Expedito – Jardim Atlântico, em São Bernardo do Campo, pelo 
período de 6 (seis) anos, ou enquanto não ordenarmos o contrário, 
conforme o Direito (cf. CDC 1740-1752).
■ Concedemos o Uso de Ordem na Diocese de Santo André, para 
o exercício de seu ministério (cf. cân. 146) na Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, Vila Marlene, em São Bernardo do Campo – 
SP, ao Revmo. Sr. Diác. Eduardo de Alcântara, diácono permanente 
incardinado em nossa Diocese, para que possa administrar solenemente 
o Santo Batismo, assistir os Matrimônios “servatis servandis”, pregar 
a Palavra de Deus, servir a comunidade e fazer parte do CAEP e do 
CPP, em comunhão com o Pároco local; 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 São José, 
Bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo – SP, ao Revmo. 
Sr. Diác. José Carlos Júnior, diácono permanente incardinado em 
nossa Diocese, para que possa administrar solenemente o Santo Batismo, 
assistir os Matrimônios “servatis servandis”, pregar a Palavra de Deus, 
servir a comunidade e fazer parte do CAEP e do CPP, em comunhão com 

o Pároco local; 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 Santa Luzia, 
Virgem e Mártir, Jardim Thelma, em São Bernardo do Campo 
– SP, ao Revmo. Sr. Diác. José Antônio Grassi, diácono permanente 
incardinado em nossa Diocese, para que possa administrar solenemente 
o Santo Batismo, assistir os Matrimônios “servatis servandis”, pregar a 
Palavra de Deus, servir a comunidade e fazer parte do CAEP e do CPP, 
em comunhão com o Pároco local; 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 Quase-Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, Bairro Casa Grande, em Diadema – SP, ao 
Revmo. Sr. Diác. Rosiel Martins, diácono permanente incardinado 
na Arquidiocese de Londrina – PR, em comum acordo com o Sr. 
Arcebispo de Londrina – PR, que emitiu documento com a devida 
licença, 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 administrador paroquial local, enquanto não ordenarmos o 
contrário, conforme o Direito.
■ Criamos, após consulta ao Conselho Presbiteral Diocesano, a 
Comissão Diocesana de Justiça e Paz, a fim de desenvolver o estudo, 
a reflexão e a ação em favor do bem integral da pessoa, por meio da 
divulgação da Doutrina Social da Igreja e da promoção da justiça, da 
paz e dos direitos humanos. Nomeamos para integrar esta Comissão, 
pelo período de 3 (três anos), ou enquanto não ordenarmos o contrário, 
conforme o Direito, os seguintes membros: Sra. Antonieta Rosa 
Nogueira Ferreira, Sr. Caio Augusto Ferreira, Sra. Clarice Aparecida 
dos Santos Albarelli, Sr. Eduardo José Moreira, Sr. Francisco Bezerra, 
Sr. Marcelo José Ladeira Mauad, Sra. Maria Cândida de Paula Thomaz 
de Sousa, Sra. Maria Carolina Martins e Ortiz Pelosini, Sra. Neuza 
Pereira da Silva, Sr. Oscar de Araújo Bicudo, Sra. Renata Batista 
Moreira e Sr. Ronaldo Machado Pereira.
■ Em conformidade com o CDC cân 228 nº. 2, após consultar o 
Conselho Presbiteral Diocesano, por este decreto, instituímos o 
Conselho Feminino Diocesano da Diocese de Santo André. Este 
Conselho é um organismo confessional católico permanente, de consulta 
e assessoria do Bispo diocesano. Ajudando também às pastorais, 
movimentos e associações eclesiais, nas matérias em que forem 
solicitadas, ou que o próprio Conselho julgar oportuno trazer à pauta, 
contribuindo com o olhar e a análise feminina das questões examinadas. 
Nomeamos para comporem este Conselho, inicialmente por 3 (três) 
anos, as seguintes conselheiras: Sra. Clara Helena Breccio Cavinato; 
Sra. Clarice Aparecida dos Santos Albarelli; Sra. Claudenice Gomes 
Caliari; Sra. Ir. Adriana Rubino; Sra. Ir. Wilma Carvalho; Sra. Jaqueline 
Pereira; Sra. Maria Carolina Martins e Ortiz Pelosini; Sra. Mariana 
Bonotto; Sra. Mércia Aparecida da Silva Ferreira; Sra. Odir Teresinha 
Lopes de Brito; Sra. Renata Batista Moreira; Sra. Risocleide Raimunda 
Matos dos Santos; e Sra. Vanessa Mascaro Siribeli Domienikan.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia 
Santa Gemma Galgani – Jardim Ana Maria, em Santo André – SP, pelo 
período de três anos.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia 
Nossa Senhora das Vitórias – Vila Vitória, em Mauá – SP, pelo período 
de três anos.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia 
Santo Antônio – Bairro Batistini, em São Bernardo do Campo – SP, pelo 
período de três anos.
■ Decreto: Acréscimos no Diretório Administrativo, Econômico e 
Financeiro da Diocese de Santo André, referente a Subsistência dos 
Presbíteros Diocesanos. Leia na íntegra aqui.

■ Acompanhe as redes sociais e o site.
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https://www.diocesesa.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Decreto-Acrescimos-no-Diretorio-Administrativo-Economico-Financeiro.pdf
https://www.diocesesa.org.br/2014/10/calendario-diocesano/
https://www.diocesesa.org.br/comunicados-oficiais/

