Ano XXII - n0 253 - Julho de 2022
www.diocesesa.org.br

/DioceseDeSantoAndre

@diocesedesantoandre

/DiocesedeSantoAndré1

11 99981-1233

PALAVRA
DA IGREJA

Julho de 2022
A BOA NOTÍCIA

Papa:"Pediu-me que
não me esquecesse
dos pobres"

O

Papa Francisco enviou um telegrama de
pesar ao arcebispo metropolitano de São
Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer, pelo
falecimento do cardeal Cláudio Hummes no dia
4 de julho.
Francisco recebeu "com profundo pesar a notícia
do falecimento do eminentíssimo
cardeal Cláudio Hummes", antecessor
de Dom Odilo "na condução pastoral
da dileta Arquidiocese de São Paulo".
Clique aqui e leia o telegrama.

D
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Assembleia dos
bispos dos Regional
Sul 1

e 4 a 8 de junho os arcebispos,
bispos e padres coordenadores de
pastoral das seis arquidioceses e
36 dioceses paulistas foram acolhidos, “Esta
Assembleia tem caráter de retomada presencial
entre nós, bispos, e também de celebração dos
15 anos do Documento de Aparecida que teve
a coordenação do então Cardeal Bergoglio,
hoje Papa Francisco”, destacou Dom Pedro
Luiz Stringhini, Bispo de Mogi das Cruzes e
Presidente do Regional. Leia mais.

Mensagem às Famílias

A todas as Famílias de nossa Diocese de Santo André
Por ocasião do X Encontro Mundial das Famílias
A todos vós paz e bênçãos de Deus!
Queridas famílias, venho por meio desta carta
saudar a todos, e desejar a graça e a paz de Cristo na
caminhada de vida de vocês.
São muitas as dificuldades que enfrentam. Todos
sabemos que é um enorme desafio ser família cristã
em meio à realidade social que nos cerca.
Muitas vezes o desânimo e a tristeza bate às portas.
Não é fácil!
A fé, porém, nos ensina que Deus é o autor da
família. A sua proteção e amparo acompanham todas
as famílias que desejam viver à luz do que Deus
planejou para a Família humana: ser uma grande
“família de famílias”, mais que reunidas, unidas no
amor de Deus que alcança todos e cada um.
Somente o amor pode sustentar uma união. Se
eu buscar somente a mim mesmo e minha própria
felicidade, é certo que perderei a ambos. Porém,
a atitude evangélica do amor desinteressado e
gratuito, incondicional e altruísta se mostra o
verdadeiro caminho para a felicidade humana e a
construção da família.
O amor jamais promete gratificação
instantânea, somente realização final e
duradoura. O verdadeiro amor deve ser
sempre e é uma dádiva gratuita. O amor é
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A Casa de Nazaré é dedicada a Deus

Q

uando a construção ou a reforma de uma igreja termina, a celebração que marca a vida dela tem
o nome de “dedicação”, que pode ser traduzida como consagração. Toda igreja é dedicada por
excelência à Santíssima Trindade, a Nosso Senhor Jesus Cristo e seus títulos; ao Espírito Santo, a
Santíssima Virgem, aos Santos Anjos, aos santos inscritos no Martirológio Romano (Livro litúrgico usado
pela Igreja para anunciar as festas dos santos na véspera do seu dia).
Foi o que aconteceu na noite do dia 28 de junho, um rito belíssimo e rico de significados, nosso bispo diocesano
Dom Pedro Carlos Cipollini dedicou a Paróquia Sagrada Família (Região Pastoral São Bernardo do Campo Anchieta).
Com toda a igreja com suas luzes apagadas, a comunidade estava feliz e emocionada pela finalização de
toda obra realizada na paróquia, fruto da união e árduo trabalho de todos, então sendo aspergidos pela água
e purificados, assim como as paredes da igreja.
Dom Pedro iniciou sua homilia saudando a todos os presentes, padre Everton Gonçalves, pároco e vigário
pastoral; os diáconos transitórios e permanentes, aos presbíteros que estavam presentes e fizeram parte da
comunidade, também saudou padre Paulo Afonso que por muitos anos foi pároco da paróquia e iniciou as
obras realizadas.
O bispo, ainda em sua homilia falou sobre dedicar uma igreja, é fazer com que
o templo seja santificado e destinado a sinalizar a presença de Deus entre nós.
Remete também uma fala de Jesus: “Eu estarei convosco até o fim dos tempos”,
ressaltando que Jesus está presente na comunidade de diversas formas: no
sacrário da paróquia, no altar, onde se oferece o Santo Sacrifício da Eucaristia,
e presente na palavra dita no ambão, e sobretudo quando unidos por amor.
Leia a matéria completa, clicando aqui.
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primeira segunda-feira de julho amanheceu diferente para a Igreja, em especial para a
Arquidiocese de São Paulo e a Diocese de Santo André.
No dia 4/7 a Igreja se despedia do Cardeal Cláudio Hummes, arcebispo emérito da
Arquidiocese de São Paulo e por 21 anos, nosso Bispo Diocesano.
Incontáveis são os dons dedicados à Igreja por este homem de Deus,
nascido a 8 de agosto de 1934 em Rio Grande do Sul… Desde a
presidência da Comissão Episcopal para a Amazônica, da CNBB,
a Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM) de 2014 a 2020, e a
inédita Conferência Eclesial da Amazônia
(CEAMA) entre 2020 e 2022. Passando
principalmente pela lembrança daquele histórico
dia 13 de março de 2013, quando o Cardeal Jorge Mario
Bergoglio foi eleito Papa, “Não se esqueça dos pobres”,
foi a frase que o cardeal Cláudio disse ao novo
Papa, que ainda não tinha escolhido seu
novo nome e o levou a optar por Francisco,
a exemplo de São Francisco de Assis.
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Dom Cláudio assumiu a Diocese de Santo André em 29 de dezembro
de 1975. Nos 21 anos à frente da Diocese, deu continuidade à atuação
de nosso primeiro Bispo, e acompanhou o desenvolvimento histórico
das lutas trabalhistas feitas pelos trabalhadores metalúrgicos.
Mostrou-se um homem situado diante do momento histórico que
nossa Diocese vivia, não se afastando de participar do desenrolar
das atividades que, de maneira especial, sacudiram o Grande ABC
nos anos de 1978 a 1981. Em seu episcopado, várias pastorais,
movimentos e conselhos diocesanos foram
criados e fortalecidos, promovendo forte
evangelização e engajamento do clero e
dos fiéis na defesa de uma sociedade mais
justa e fraterna.
Sempre preocupado com a necessidade de
formar os leigos, em 1992 organizou um curso
de evangelização por correspondência, onde
ele mesmo dava aulas da Doutrina Social da
Igreja para mais de 500 leigos.
Em sua atuação pastoral em toda a Igreja,
dentro e fora de nossa Diocese, algo que
chama muito a atenção é, sem dúvidas,
seu amor pela Igreja, pelo Papa, seu zelo e
amor pelos pobres, que transbordou de seu
coração e se espalhou pelo mundo, por onde ele passou, um ardor missionário
que arrastou multidões e nos serve de exemplo de verdadeira Igreja Missionária, um espírito dócil
ao querer de Deus. Um verdadeiro irmão de todos, conforme seu próprio lema episcopal.
O Cardeal Hummes foi um homem que dedicou sua vida inteira para proclamar que Jesus é Filho de
Deus Salvador e ajudar a outras pessoas a se encontrarem com Ele e, consequentemente, aderirem à fé.
Dom Pedro Cipollini, em sua nota pelo falecimento de Dom Cláudio, recordou s u a
última visita à ele, no dia 20 de junho, onde o Cardeal fez questão de perguntar
sobre nossa Diocese. Fomos seu “primeiro amor”, recebemos o vigor do início
de seu episcopado, exercido aqui com tanta coragem, em tempos bem mais
desafiadores do que vivemos hoje.
Em toda nossa Diocese, no último dia 10 de julho celebrou-se a missa de sétimo
dia do Cardeal Cláudio Hummes, momento vivido em todas as paróquias e em
comunhão com nosso Bispo Diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, em Missa
na Catedral Diocesana às 18h,
que contou com a presença de
representantes paroquiais.
Despedir-se de Dom Cláudio
é saber que nossa Diocese e
a Igreja no mundo contam
com mais um intercessor. É
saber que o Cardeal Cláudio
Hummes, o irmão de todos,
está e permanecerá no coração
de tantos diocesanos que
partilham a vida neste chão do
Grande ABC.
		
Escrito por Camila Vitor
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conferimento dos Ministérios Extraordinário
aconteceu no dia 2 de julho, sábado, no Centro
Universitário da Fundação Educacional Inaciana
(FEI) em São Bernardo do Campo, e contou com a presença
de mais de dois mil e setecentos ministros extraordinários que
celebraram o conferimento e receberam a missão de levar o
amor e a fé através da Eucaristia, Palavra, Bênção e Exéquias.
A manhã iniciou com a Adoração
Eucarística com Dom Pedro Carlos
Cipollini, ao lado do assessor diocesano da Comissão Diocesana dos
Ministérios Extraordinários (CDME), Padre Francisco Semplício (Paróquia
Nossa Senhora das Dores – Região Pastoral Santo André Centro), reforçou
a mensagem sobre o amor a Eucaristia e a Igreja, ressaltando que a exemplo
de São Mateus Moreira possa, à luz do ministério confiado, viver de forma
plena o amor pela Eucaristia e a Igreja.
Dom Pedro, diante do Santíssimo Sacramento, pediu que todos acalmem
seus corações, por que Deus fala também no silêncio, e devemos ouvir o
que o Senhor diz ao coração, pois é o centro de nossa fé, e pede que todos
ouçam, porque só Ele tem palavra de vida eterna.
A santa missa iniciou às 9h, a ansiedade estava estampada em todos os presentes.
Desde de 2017 nossa diocese não conferia novos ministérios extraordinários, pois a pandemia
nos trouxe uma nova realidade, nossos presbíteros diante da necessidade e realidade tiveram
que “conferir” seus ministros paroquiais, mas chegou o momento de estarmos unidos com
nosso bispo, e serem conferidos e enviados à missão, toda a emoção vivida você pode clicar
aqui e ler a matéria desse dia tão especial.
A comissão diocesana preparou na semana que antecedeu o
conferimento, uma noite de espiritualidade que aconteceu na
Paróquia Nossa Senhora das Dores, Vila Palmares (Região
Pastoral Santo André Centro), e contou com a presença do
Padre Francisco Semplício e os coordenadores regionais e
paroquiais. Clique aqui para ler mais sobre a Noite
de Espiritualidade.
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Sobriedade e paz, só por hoje graças a Deus

N

o final de semana de 10 a 12 de junho, foi realizado em nossa diocese
o curso de formação, capacitação para novos agentes e atualização
para aqueles que já atuam na pastoral da sobriedade. Estiveram
presentes membros de nossa diocese, da diocese de Santos e da arquidiocese
de São Paulo, ao todo foram 62 pessoas que agora estão preparadas para
atuarem nos grupos de autoajuda da pastoral da sobriedade.
O curso tem como conteúdo programático: a identidade da pastoral, objetivo
e missão, como implantar o grupo de autoajuda, as cinco frentes de trabalho e
a vivência da espiritualidade, que consiste nos 12 passos para a sobriedade cristã. Saiba mais como
aconteceu a formação dos agentes.

Segunda Formação para
Líderes da Juventude

D

omingo, dia 26 de junho, no auditório
da Cúria Diocesana de Santo André,
aconteceu a 2ª Formação Jovem
Diocesana, organizada pelo Setor Juventude da
Diocese de Santo André.
O Setor Juventude tem fortificado na formação
de líderes, para que atuem levando a Palavra de
Deus e a alegria do discípulo de Cristo, e que
comuniquem através dos meios de comunicação
as ações, mostrando assim uma juventude viva.
Saiba mais como foi a formação, acesse aqui.

Avançar para águas
mais profundas

A

Pastoral do Povo da
Rua se reuniu em
25 de junho, com
lideranças das pastorais paroquiais
das regiões pastorais, sendo a segunda
reunião presencial desde a sua criação.
A reunião contou com a presença do Padre Everton
Costa, Vigário Episcopal para a Pastoral, Padre
Cícero Soares, pároco da Paróquia Nossa Senhora
do Rosário (Região Pastoral Santo André Leste),
que falou sobre aprender com todos e trabalhar para
a construção da Pastoral. Após isso, os Diáconos
Aparecido, Guido, Marcelo, João Ribeiro e Fabiano
que estavam presentes na reunião e relembraram
seus papéis no apoio da articulação dos trabalhos da
caridade em cada região pastoral.
O grupo da sua Paróquia ainda não participou?
Entre em contato pelo telefone: (11) 4469-2077 ou
pelo WhatsApp: (11) 99981-1233 (Centro Diocesano
de Pastoral). Acesse a matéria completa e veja as
próximas ações da Pastoral.
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Manhã de Espiritualidade do Clero
acontece na Matriz de Mauá

O

Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero aconteceu em 24/6, e nosso clero
se reuniu com Dom Pedro para uma manhã de espiritualidade na Matriz de Mauá.
Padre José Cassiano (Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, em Mauá) abriu a manhã com a
hora média, sendo nosso bispo a iniciar o momento de oração.
Dom Pedro dirigiu-se aos padres e diáconos, relembrando que esses momentos são marcados para
recordar o compromisso assumido no dia da ordenação, já que o Senhor os escolheu para estar com Ele
e serem enviados em missão.
“Hoje é dia de ação de graças, agradecer a Deus a vocação que cada um tem, pois ela é maravilhosa,
é uma vocação de pastorear com Cristo, e que possamos agradecer por esse dom”, ressalta nosso bispo.
Leia a matéria completa, clicando aqui.

10 anos de Diaconato Permanente
A serviço da caridade, liturgia e Palavra de Deus

N

Oremos por esses irmãos que há 10 anos dão testemunho do
Amor de Deus através do diaconato permanente na diocese.

Dom Pedro tem
manhã com
padres ordenados
de 2012 à 2019

a manhã do dia 5 de julho,
aconteceu o encontro de Dom
Pedro com os padres ordenados
entre os anos de 2012 e 2019.
Após o café da manhã e a oração da
Hora Média, Dom Pedro leu com os
padres a entrevista de Dom Lazarus
You Heung-sik, cardeal escolhido pelo
Papa Francisco para ser o prefeito do
Dicastério para o Clero. Leia como foi a
manhã, clicando aqui.

NOTÍCIAS DA DIOCESE

Julho de 2022 - A BOA NOTÍCIA

9

"Eucaristia é Dom de Deus"
celebra Dom Pedro em Corpus Christi

A

Solenidade de Corpus Christi, que sempre ocorre 60 dias após
a Quinta-feira Santa, ou seja, após a Instituição da Eucaristia.
Celebrada sempre em uma quinta-feira, pois remete ao fato
de que a Última Ceia ocorreu em uma quinta-feira, segundo a tradição.
A nossa diocese celebrou essa data tão importante (16 de junho)
em todas as paróquias da forma tradicional, com uma procissão e confecção dos famosos tapetes
em frente das igrejas, mas todas seguindo os protocolos de segurança contra a COVID-19. Esse
ano, mais uma vez, através das ações do Vicariato Episcopal para Caridade Social, os tapetes
foram solidários, com arrecadação de cobertores, roupas de frio e calçados, todos foram doados
aos assistidos pela caridade diocesana.
Nosso bispo, Dom Pedro Carlos Cipollini celebrou na Catedral Nossa Senhora do Carmo a missa
das 10h, com a presença do pároco e vigário geral Padre Joel Nery, Padre Flávio Gomes (vigário da
catedral diocesana) e Padre Camilo Gonçalves (secretário episcopal e e chanceler do bispado). Leia a
matéria completa, clicando aqui.

A

Para uma Igreja sinodal, equipe
prepara a síntese diocesana

s paróquias de nossa diocese entregaram no dia 3 de julho as sínteses de tudo o que
aconteceu no processo de escuta, uma vez que o Sínodo dos Bispos não se reduz a um
mero evento, mas um processo que envolve em sinergia o Povo de toda a Igreja.
A partir do material enviado pelas paróquias, a equipe
sinodal iniciou no dia 6 de julho a elaboração da síntese
diocesana, que será enviada à Conferência Episcopal,
até o dia 31 de julho.
A Celebração Diocesana pré-sinodal, acontecerá
no dia 30 de julho de 2022, às 9h, na Catedral Nossa
Senhora do Carmo. Veja aqui como foi essa reunião!
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omo nos ensina o Diretório para a
Formação Presbiteral diocesano, “A
presença constante do Bispo no processo
formativo se fundamenta na origem do seu próprio
ministério pastoral na Diocese e na responsabilidade
institucional da Igreja”. (Plano Formativo, n.16)
Assim, nos dias 21 e 28 de junho, Dom Pedro
encontrou-se com os seminaristas das casas de
formação filosófica e teológica de nossa diocese.

Em ambas as casas, a convivência do bispo
diocesano com os seminaristas aconteceu num
almoço fraterno, onde Dom Pedro pôde ouvir as
vivências dos seminaristas, além de partilhar um
pouco de sua experiência.
Anteriormente, no dia 9 de maio, um momento
frutuoso de encontro aconteceu na residência
episcopal, com os propedeutas. Clique aqui e
veja como foram as visitas.

Bom Pastor se alegra com a chegada do Pe. Renato Rosa

N

o dia 14 de junho (terça-feira), Padre Renato
Rosa assumiu a Paróquia Jesus Bom Pastor,
na Região Pastoral Santo André Centro, como
administrador paroquial.
Dom Pedro fez a acolhida a todos os presentes,
agradeceu a Dom Antonio Carlos Rossi Keller, da
Diocese de Frederico Westphalen (Rio Grande do Sul),
que através do convênio entre as dioceses, cedeu o
presbítero para assumir a paróquia.
Veja como foi a posse do Padre Renato e conheça mais
sobre ele, clicando aqui.

Frei Wilmar é o novo reitor do Oratório Maria Imaculada e
São Maximiliano, em São Bernardo

No dia 10 de junho, tomou posse como Reitor do Oratório Imaculada Conceição e São Maximiliano
Maria Kolbe, na sede da Milícia da Imaculada, o Frei Wilmar Villalba Ortiz OFM Conv.
Foi realizada a leitura do Decreto que declara o templo
um Oratório, conforme as normas do Direito Canônico,
a santa missa foi presidida por Dom Pedro Carlos
Cipollini e concelebrada pelo Revmo. Sr. Provincial da
Ordem, Frei Hugo da Silva Santos OFM Conv, Frei
Wilmar, Frei Sebastião, Pe. Rogério Duarte Irmão,
pároco da paróquia São João Batista, no território da
qual situa-se o Oratório, Pe. Renato J. Rosa, e, como
cerimoniário, Pe. Camilo Gonçalves de Lima. Confira
a íntegra da Santa Missa clicando aqui!
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Conselho Diocesano de Pastoral Ampliado acontece
presencial após dois anos

No dia 11 de junho (sábado), aconteceu no
auditório Cúria Diocesana, a reunião do Conselho
Diocesano de Pastoral Ampliado (CDPA) e
contou com a presença do Bispo Diocesano, Dom
Pedro Carlos Cipollini, o Vigário Episcopal para a
Pastoral, Pe. Everton Gonçalves; o Vigário Geral,
Pe. Joel Nery; o vigário episcopal para a Caridade
Social, Pe. Ryan Mathew Holke e cerca de 40
coordenadores de pastorais, movimentos e grupos.
A primeira reunião pastoral coordenada pelo Pe.
Everton Gonçalves, nomeado há dois meses, teve
como objetivo falar das ações que ocorreram neste
no período, além das reflexões feitas na avaliação
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entregue pelas pastorais em dezembro de 2021.
Dom Pedro iniciou fazendo um panorama
sobre o momento atual. “Nós atravessamos um
deserto e agora estamos retomando. A pandemia
não acabou. Vamos mantendo nossos cuidados
e, ao mesmo tempo, retomando um entusiasmo
novo nesta situação desafiadora. É uma retomada.
Temos agora o novo Vigário Episcopal – padre
Everton, que está fazendo este serviço importante,
exigente e ele não está sozinho. Estamos juntos
neste espírito sinodal, cada um com sua função,
como pede o Papa Francisco”. Veja quais ações
foram apresentadas no CDPA.
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NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS
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 junho e julho de 2022:

■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Renato José da Rosa, presbítero
incardinado na Diocese de Frederico Westphalen – RS e cedido
como missionário mediante Convênio entre as duas Dioceses por 3
(três) anos, como Administrador Paroquial da Paróquia Jesus Bom
Pastor – Jardim Bom Pastor, em Santo André – SP, enquanto não
ordenarmos o contrário, conforme o Direito.
■ Nomeamos, na qualidade de Administrador Financeiro da Paróquia
Jesus Bom Pastor – Jardim Bom Pastor, em Santo André – SP, o
Revmo. Sr. Pe. Tiago José Sibula da Silva, presbítero incardinado de
nossa Diocese, cuja prudência e demais qualidades de administrador,
o ajudará a cumprir este encargo, com a diligência de um bom pai de
família (cf. Cân. 1284 §§ 1-2), de acordo com o Ordenamento Jurídico
vigente (Diretório Diocesano de Administração, Economia e Finanças
– 2019); função para a qual o nomeamos “pro tempore”, enquanto
não ordenamos o contrário, durante o período de inserção na Diocese
do Revmo. Sr. Pe. Renato José da Rosa, Administrador Paroquial da
referida Paróquia, com o qual o administrador financeiro deve trabalhar
em conjunto. Esta nomeação de Administrador Financeiro para a
referida Paróquia não altera as demais funções às quais o Administrador
Paroquial da mesma está obrigado pelo seu ofício, exceto o que tange
à presente nomeação.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da
Paróquia São Bento – Bairro Olímpico, em São Caetano do Sul –
SP, pelo período de três anos.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da
Paróquia Jesus de Nazaré – Vila São José, em São Bernardo do
Campo – SP, pelo período de três anos.
■ Fazemos saber que diante das dificuldades de administrar a parte
econômico-financeira e ocasionando consequências prejudiciais à
gestão financeira-econômica diocesana, e para atender as necessidades
temporais da Paróquia Maria Mãe dos Pobres – Jardim Canhema,
em Diadema – SP – Região Pastoral Diadema, havemos por bem,
instituir, na qualidade de Administrador Financeiro “pro tempore”
da mesma, o Revmo. Sr. Diác. Salustiano Alves Viana Junior,
diácono permanente incardinado de nossa Diocese, designado para
exercer seu ministério na referida paróquia, enquanto não ordenamos o
contrário, conforme o Direito (cânn. 537 e 540, §2). Esta nomeação de
Administrador Financeiro para a Paróquia Maria Mãe dos Pobres não
altera as demais funções às quais o Administrador Paroquial da mesma
está obrigado pelo seu ofício, exceto o que tange à presente nomeação.
■ Respondendo ao pedido do Revmo. Sr. Pe. Vanderlei Ribeiro,
Assessor da Pastoral Diocesana da Saúde e Capelão do Oratório Nossa
Senhora Aparecida, a nós encaminhado, concedemos a permissão de
conservar o Santíssimo Sacramento no Oratório Nossa Senhora
Aparecida, localizado à Rua Tiradentes, 315, Vila Dora, em Santo
André, lembrando que se observem as normas da Igreja referentes à
guarda do Santíssimo Sacramento, em particular, a sua segurança. Essa
permissão vigorará enquanto ali funcionar o Oratório Nossa Senhora
Aparecida ou até quando de minha parte ordenar o contrário.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da
Paróquia Imaculada Conceição – Centro, em Diadema – SP, pelo
período de três anos.
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Tiago José Sibula da Silva, presbítero
incardinado de nossa Diocese, como Pároco da Paróquia Santo André
– Vila Assunção, em Santo André-SP, pelo período de 6 (seis) anos,
ou enquanto não ordenarmos o contrário, conforme o Direito (cf. CDC
1740-1752). Continuando o mesmo “pro tempore” como Administrador
financeiro da Paróquia Jesus Bom Pastor, em Santo André.
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Francinaldo de Sousa Justino,
presbítero incardinado de nossa Diocese, como Administrador
Paroquial “pro tempore” da Paróquia Santa Rita de Cássia –
Bairro Pinheirinho, em Santo André – SP, enquanto não ordenarmos
o contrário, conforme o Direito. Sem prejuízo de seu ofício de pároco
na Paróquia São José Operário, em Santo André.
■ Estando a Paróquia Santa Cruz, em Santo André, necessitada de
ser suprida de um pároco para a cura pastoral da mesma e, diante
da escassez de sacerdotes existente em nossa Diocese para ocupar
tal função, julgamos por bem, diante das circunstâncias, conforme
CDC cân 517 n.1, confiar o cuidado pastoral da referida paróquia
solidariamente (in solidum), a todos os párocos da Região Pastoral

Santo André-Leste, onde se situa a referida paróquia, a saber: Pe.
Gonise Portugal da Rocha, Pe. Alessandre Marcos Benedito,
CRS, Pe. Rudnei Sertório, Pe. Cristiano Marmelo Pinto, Pe.
Cícero Soares da Silva Neto, Pe. José Silva, Pe. Renato da Silva
Fernandez, tendo como Coordenador-moderador, aqui nomeado,
o Revmo. Sr. Pe. Guilherme Franco Octaviano, Pároco da paróquia
São Jorge e Coordenador Regional de Pastoral da mesma Região
Pastoral Santo André-Leste, sem prejuízo de nenhuma de suas
atuais funções, tendo o mesmo, como atribuição, coordenar o cuidado
pastoral a ser exercido, dirigindo e se responsabilizando pelas
atividades, quer pastorais ou administrativas da referia paróquia, com
a devida procuração para gerir financeiramente a mesma, enquanto
não ordenarmos o contrário. O coordenador-moderador contará a seu
lado, com o serviço pastoral de um diácono permanente, nomeado
para exercer seu ministério especificamente na referida Paróquia
Santa Cruz em pauta, coadjuvando-o nos serviços do ministério
paroquial onde se fizer necessário.
■ Nomeamos, após ouvir o Conselho de Presbíteros, o Revmo. Sr. Pe.
João Ruiz Asahi, presbítero incardinado de nossa Diocese, como
Vigário Paroquial da Paróquia São Pedro Apóstolo, Vila Santa
Luzia, em São Bernardo do Campo – SP, 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 Cruz,
Bairro Silveira, em Santo André – SP, ao Revmo. Sr. Diác. Sandro
Alex Bermudes, 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, enquanto não
ordenarmos o contrário, conforme o Direito.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da
Paróquia Santa Rita de Cássia – Vila São José, em Diadema – SP,
pelo período de três anos.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da
Paróquia Santa Rita de Cássia – Bairro Pinheirinho, em Santo
André – SP, pelo período de três anos.

EDITAL
Prot. M. N°10.29/22

O Vigário Judicial do Tribunal Eclesiástico de Santo André, cita
Renata Santos Siqueira,nascida em São Paulo/SP aos 25 de junho
de 1980, filha de Sebastião Manoel de Siqueira e Cícera Maria
dos Santos Siqueira, de endereço incerto, para comparecer neste
Tribunal de terça a sexta, das 13h às 16h para tratar de assunto do
seu interesse. Se alguém conhecer a pessoa, queira nos fornecer o
endereço ou então avisar a pessoa que está sendo intimada.
Tel (11) 4469-2077 ou (11) 99637-1401
Pe. Dr. Jean Rafael Eugênio Barros
Vigário Judicial e Presidente do TED S.A

AGENDA DIOCESANA
■ Acompanhe as redes sociais e o site.

