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 São Pedro faz uma recomendação importante que deve 
nos chamar a atenção: “Por isso, irmãos, cuidai cada 
vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição”(2Pd 
1,10).

Qual é nossa vocação? No mês de agosto, rezamos e 
refletimos sobre vocação: é o mês das vocações! Tema 
importante para nós. Merece que façamos, de tempo 
em tempo, um discernimento, para “confirmar” nossa 
vocação. A palavra vocação equivale a chamado, ser 
convocado para algo.

A primeira grande vocação é a vocação batismal. Pelo 
batismo se expressa e realiza o nascimento espiritual 
dos filhos de Deus e a incorporação como membros 
da Igreja. O batismo, primeiro sacramento, nos foi 
confiado por Cristo junto com o Evangelho do Reino 
(cf. Mt 28,19).

Quem é batizado tem a vocação de seguir Jesus Cristo, 
entrar no dinamismo do Reino de Deus que é justiça e 
paz, viver o Evangelho das Bem aventuranças. Torna-se  
discípulo missionário do Evangelho.

Entre os batizados Deus chama alguns para uma 
vocação especial: ser  participantes do sacerdócio 
de Jesus Cristo, para servir os irmãos e irmãs no 
ministério ordenado. São Paulo descreve assim 

o seu ministério: “A graça me foi concedida por Deus 
para ser ministro de Cristo Jesus junto às nações, a 
serviço do Evangelho de Deus a fim de que as nações 
se tornem oferta agradável, santificada pelo Espírito 
Santo” (Rm 15,16).

Os nossos queridos sacerdotes estão nas comunidades, 
nas paróquias onde atuam diretamente neste serviço, cada 
dia mais importante. Constituem um imenso corpo de 
missionários e evangelizadores ordenados.

Manifestemos a eles nossa gratidão pelo “sim”. 
Nossa acolhida pela fraternidade, nossas orações para 
que perseverem.

Neste mês das vocações vamos confirmar nossa vocação. 
Rezando e se colocando à escuta do Espírito Santo.

Bendito seja Deus que nos chamou, nos 
vocacionou ao conhecimento 
e seguimento de Jesus como 
Igreja, Igreja unida numa 
só vocação batismal e na 
diversidade de dons ministeriais.

Invoco sobre todos a bênção de 
Deus Pai, Filho, Espírito Santo!

OPapa Francisco autorizou a promulgação 
dos decretos das virtudes heroicas de 
quatro novos veneráveis, entre eles 

o brasileiro, padre Vítor Coelho de Almeida, 
missionário redentorista e que foi diretor da Rádio 
Aparecida. Também foi reconhecido o martírio do 

ucraniano Peter Paul Oros, que será 
proclamado Beato.

O Servo de Deus Vítor Coelho de 
Almeida, nasceu em 22 de setembro 
de 1899 e faleceu em 21 de julho de 

1987 em Guaratinguetá, ele prestava 
serviço pastoral no 

Santuário de Aparecida. 
Clique aqui e conheça 

sua história.

O terceiro Ano Vocacional da Igreja no Brasil será 
celebrado de 20 de novembro de 2022 a 26 de 
novembro de 2023. A iniciativa comemora os 

40 anos do primeiro ano temático dedicado à reflexão, 
oração e promoção das vocações no país.

Inspirado no Documento Final do Sínodo dos 
Bispos sobre “Os jovens, a fé e o discernimento 
vocacional” o tema será  “Vocação: Graça e Missão” 
e o lema é “Corações ardentes, pés a caminho” (cf. 
Lc 24, 32-33).  

O subsídio foi redigido pela 
Comissão para os Ministérios 
Ordenados e a Vida 
Consagrada da CNBB e já 
encontra-se disponível. Leia 
mais, clicando aqui.

Confirmar a Vocação

https://www.diocesesa.org.br/2022/08/05/padre-vitor-coelho-e-declarado-veneravel/
https://www.diocesesa.org.br/2022/08/05/padre-vitor-coelho-e-declarado-veneravel/
https://www.diocesesa.org.br/2022/08/04/cnbb-oferece-subsidio-oficial-de-preparacao-para-o-3o-ano-vocacional-do-brasil/
https://www.diocesesa.org.br/2022/08/04/cnbb-oferece-subsidio-oficial-de-preparacao-para-o-3o-ano-vocacional-do-brasil/
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comemoramos os 68 anos de criação da nossa Diocese de 
Santo André, vamos rezar por nossa igreja com fervor e 
alegria, alegria de fazermos parte dela”.

A diocese compreende as cidades de Santo André, 
Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, 
São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, e foi 
desmembrada da Arquidiocese de São Paulo pelo Papa 
Pio XII, e vivencia a sua preparação para comemorar os 
70 anos em 2024.

“O papel da nossa igreja é formar discípulos, que anunciem 
ao mundo que Deus ama a humanidade, que em Jesus todos 
temos uma vida nova. Por isso devemos ter um mundo 
mais justo, sendo fortalecidos pelo Cristo. Foi providencial 
que nossa diocese fosse criada nessa data significativa, 
justamente porque ela foi aquilo que a igreja deve ser, fiel ao 
mestre, anunciadora do evangelho, missionária e discípula 
fiel, anunciando Reino de Deus”, finalizou Dom Pedro.

Veja como foi lendo a matéria completa aqui.

“Somos unidos em Cristo Jesus”Dom Pedro Carlos Cipollini

Em celebração na noite do dia 22 de 
julho, a Diocese de Santo André 
celebrou os seus 68 anos de criação, 

na Catedral Nossa Senhora do Carmo, em 
Santo André.

A santa missa em ação de graças foi 
celebrada pelo bispo diocesano Dom 
Pedro Carlos Cipollini, Padre Joel Nery 
(Vigário Geral), Padre Flávio José (Vigário 
da Catedral), Padre Marcos Vinícius 
(Coordenador do Departamento de 
Comunicação) e o Diácono Cauê Fogaça.

Dom Pedro iniciou saudando a todos 
e falou sobre o aniversário diocesano: 
"Hoje é dia de ação de graças, porque nós 

https://www.diocesesa.org.br/2022/07/26/somos-unidos-em-cristo-jesus-dom-pedro-celebra-68-anos-de-nossa-diocese/
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Estar com Padre Carlito Dall'Agnese é sempre ter a certeza de ouvir lindas histórias, e 
cada uma emana o amor ao próximo e a bela missão de ser padre.

Para celebrar o mês vocacional, reunimos três histórias que se unem pela mesma 
afeição e estão conectadas pelo mesmo exemplo de vocação presbiteral.

Ao longo desta matéria especial, você fará uma viagem no tempo, vendo fotos 
de momentos importantes da 
trajetória de vida dos padres 
Carlito, Guilherme Franco e 
William.

A gravação aconteceu na Cúria 
Diocesana, Edifício Santo André 
Apóstolo. Padre Carlito, antes de 
chegar à gravação, passou por 
cada andar conversando com 
todos, com o seu jeito acolhedor 
e fraterno, e este foi o sentimento 

que marcou a manhã de gravação, e cada história lembrada e compartilhada pelos padres.
As outras duas peças fundamentais para contar essa história emocionante de dedicação, 

são dois padres de nossa diocese, que foram enviados pelo padre Carlito para o seminário 
diocesano, quando pároco da Paróquia São José no bairro Baeta, em São Bernardo do Campo, 
onde esteve por mais de 24 anos.

Quando os meninos chegaram, Padre Guilherme Franco e Padre William Mariotto, a primeira 
coisa que Padre Carlito fez, foi entregar alguns livros dedicados à espiritualidade, pois a leitura é 
muito presente em sua vida, e como um “pai sacerdotal”, se mantém firme na missão de continuar 
ensinando-os na sua vocação.

Ser sacerdote é estar revistido de igual poder tal qual Jesus
é ter a mesma missão divina de sal da terra e do mundo Luz
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Padre Carlito, frequentemente com uma 
música em seus lábios, influenciou Padre 
William e Padre Guilherme, ambos cantam 
atualmente, e você pode conferir na entrevista 
o talento dos nossos padres.

Dentro das lindas histórias desses 59 anos 
de ordenação, Padre Carlito contou sobre sua 
relação com Cardeal Cláudio Hummes, pois 
quando era bispo de nossa diocese, precisou 
enviar um padre ao Pará, ele se ofereceu, mas 
Dom Cláudio disse não, e como nenhum padre 
se apresentou para essa missão, o bispo então 
pediu que Padre Carlito fosse em missão.

“Deu muito certo, mas eu disse a ele na hora: 
“Dom Cláudio, o senhor se converteu?”. E 
ele me disse "Eu sempre me converto um 
pouco por dia, pois vou conhecendo 
Deus, vou conhecendo melhor”. Tive 
muitas alegrias no Pará”, relembra 
Pe. Carlito.

A cada história lembrada 
entre os três sacerdotes, 

sentimos o carinho e admiração do Padre 
Carlito pelos padres que Guilherme e 
William se tornaram, e da parte deles os 
ensinamentos que Padre Carlito traz, pela 
vida que tem, pelo olhar ao próximo e 
acima de tudo, pela obediência a Deus em 
seguir seu ministério.

Queremos te convidar a 
vivenciar esse bate-

papo, sentir 
a alegria de 
termos vocações  

e de como você em 
sua comunidade 

também pode ser 
inspiração a um 

jovem vocacionado!

https://youtu.be/CCkXxZMa6Nc
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Diocese celebrou a entrega da Síntese 
Diocesana do Sínodo dos Bispos

Promovida pela Comissão Diocesana 
de Liturgia e destinada a todos 
os agentes da pastoral litúrgica, 

leitores, animadores, músicos, coroinhas, 
cerimoniários, ministros extraordinários e 
todas as pessoas que desejam aprofundar 
seus conhecimentos, os encontros foram 
organizados pelos representantes regionais 
e contou com a ajuda dos padres e 
coordenadores paroquiais.

A cada ano, cinco temas práticos e teóricos 
são escolhidos, a partir de sugestões dadas e 
daquilo que os representantes regionais julgam 
importante e pertinente. Já são mais de 10 anos 
colhendo frutos desta iniciativa. Este ano, os 

participantes da Semana Diocesana de Liturgia 
aprenderam mais sobre a “Liturgia das Horas”, 
com a  Ir. Odir e o Diácono Celso Sais, “Liturgia 
e Vocação”, com os coordenadores diocesanos 
do SAV-PV Gisleine e Claudinei e também o 
Diácono Cauê, “Integração entre Música 
e Liturgia” com o Maestro Diego Muniz e a 
professora Rosana Vertematti, “Ornamentação 
Litúrgica”, com as participantes da Equipe 
Diocesana de Celebrações Elza, Ana Maria, 
Isabel e Ana Cláudia e “Liturgia como 
Expressão da Sinodalidade”, com o vigário-
geral Pe. Joel Nery, nosso Bispo Dom Pedro 
Carlos Cipollini e o Diácono Jorge Luis. Veja 
como foi, clicando aqui.

A Igreja Católica, a pedido do Papa Francisco, deu início a 
maior consulta aos fiéis de sua história. A proposta é que 
todas as dioceses façam uma intermediação entre católicos 

e o Vaticano, como forma de preparação para o Sínodo dos Bispos, 
marcado para acontecer em outubro de 2023, no Vaticano.

Incentivados por  Sua Santidade, o Papa Francisco 
e pelo 8° Plano Diocesano de Pastoral, 
seguindo sempre o caminho em 

ser uma igreja em saída, acolhedora e missionária, nossa 
diocese se preparou desde a missa de abertura da etapa 
diocesana que aconteceu em 20 de outubro de 2021, tendo 
finalizado a elaboração da síntese diocesana no dia 30 
de julho, em uma missa com a presença dos padres e 
representantes paroquiais. Acompanhe como foi esse 
momento, clicando aqui.

https://www.diocesesa.org.br/2022/07/21/em-unidade-semana-de-liturgia-aconteceu-nas-dez-regioes-pastorais/
https://www.diocesesa.org.br/2022/07/21/em-unidade-semana-de-liturgia-aconteceu-nas-dez-regioes-pastorais/
https://www.diocesesa.org.br/2021/10/20/unidade-dom-pedro-clero-e-fieis-promovem-abertura-da-etapa-do-sinodo-dos-bispos-na-diocese-de-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2021/10/20/unidade-dom-pedro-clero-e-fieis-promovem-abertura-da-etapa-do-sinodo-dos-bispos-na-diocese-de-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2022/08/02/diocese-celebra-a-entrega-da-sintese-diocesana-do-sinodo-dos-bispos/
https://www.diocesesa.org.br/2022/08/02/diocese-celebra-a-entrega-da-sintese-diocesana-do-sinodo-dos-bispos/
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Conselho feminino é apresentado em Festa da Mãe do Carmelo

A  Missa em honra a Nossa Senhora do Carmo, 
na Catedral, em Santo André, foi marcada 
pela presença de devotos. “Celebramos 

hoje nesta Santa Eucaristia, Jesus, que é o centro 
de nossa fé, mas a sua mãe Maria, faz parte desse 
centro. Ninguém como Maria Santíssima esteve tão 
próxima de Jesus, não só uma proximidade física, 
mas uma proximidade de colaboração e adesão na 
missão de Jesus.", disse Dom Pedro na homilia.

A celebração foi ainda mais especial este ano, 
pois nela foi apresentado o Conselho Feminino, 
instituído em 24 de maio, em comunhão com  o 
Papa Francisco, que tem reforçado o papel da 

mulher no processo de evangelização. 
“Essas mulheres ativas pastoralmente em toda 

igreja de Santo André vão assessorar o bispo, 
ajudando a refletir com a visão feminina sobre as 
realidades em que vivemos e inspirando a ação 
pastoral missionária evangelizadora de nossa 
igreja, estando assim, muito mais unidos à Maria”, 
explicou Dom Pedro. 

Mércia Ferreira, representou o Conselho 
dizendo: "Que possamos junto do nosso querido 
bispo, refletir e pensar em ações das problemáticas 
femininas, e ser a voz de cada uma de vocês nesse 
conselho.” Acesse a matéria completa aqui.

Paróquia São Bento recebe relíquia de São Luís Scrosoppi

A Paróquia São Bento, da região São Caetano do Sul, recebeu no dia 11 de julho, dia do 
padroeiro, a relíquia de São Luís Scrosoppi, fundador das Irmãs da Providência.

A relíquia do santo veio do Vaticano, a pedido do pároco, Pe. Pedro Teixeira de Jesus e 
foi trazida pelo Pe. Guilherme de Melo Sanches. Ambos concelebraram a Santa Missa com Dom 
Pedro Carlos Cipollini, que contou com a presença das Irmãs Vanere Silva e Simone Valente, 
representando as Irmãs da Providência que 
compartilharam um pouco mais sobre a vida 
de São Luís com os fiéis da Paróquia.

“A Missa foi muito linda, um momento 
de grande alegria também para nós Irmãs 
da Providência, após tantos anos de 
presença aqui nesta cidade, acolher hoje 
esta relíquia de nosso fundador, foi muito 
especial. Os fiéis estão muito interessados 
em conhecer melhor São Luís”, afirmou 
Irmã Vanere. Leia mais.

https://www.diocesesa.org.br/2022/07/19/conselho-feminino-e-instituido-em-festa-da-mae-do-carmelo/
https://www.diocesesa.org.br/2022/07/12/paroquia-sao-bento-recebe-reliquia-de-sao-luis-scrosoppi/
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Padre Tiago Síbula foi empossado, como  pároco da centenária paróquia Santo André, a Matriz  
de Santo André, no dia 31 de julho, em missa presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro 
Carlos e com a presença do vigário geral Padre Joel Nery, Padre Camilo Gonçalves Padre 

Cícero Soares, Padre Claudio Tafarelo, Padre Clayton Ramos, Padre Renato Rosa, Padre Romeu Leite, 
Padre Silvânio José, Padre Pierre Dieucel e os diáconos Edmir dos Reis e Renan Evangelista.

Antes do início da celebração, Dom Pedro e Padre Tiago caminharam juntos dentro da igreja e 
ajoelharam-se diante do sacrário na Capela do Santíssimo e fizeram seu momento de oração, momento 
de muita emoção, pois a matriz cheia de fiéis recebia seu primeiro pároco diocesano após 112 anos.

Veja como foi celebrada o rito de posse, lendo a matéria completa aqui.

O ginásio Pedro Dell’Antonia, em Santo 
André, depois de dois anos sendo o Hospital 
de Campanha no combate à Covid, recebeu 

o Encontro Diocesano de Coroinhas e Cerimoniários 
que teve Santa Missa presidida pelo bispo diocesano 
Dom Pedro Carlos Cipollini e Padre Jadeílson José, 
assessor diocesano dos coroinhas e cerimoniários.

Dom Pedro iniciou saudando 
a todos, ecoou dentro do 
ginásio um “bom dia” dos mais de 1900 coroinhas e cerimoniários presentes, 
e nosso bispo respondeu com um sorriso emocionado, e lembrou a alegria e 

entusiasmo de louvar a Deus, bendizendo o servir e fortalecimento de 
todos ali presentes.

“Por toda diocese, por onde vou, vejo cada um de vocês que 
assumiram a missão, com responsabilidade, cuidando daquilo que 
estão fazendo com amor e carinho para Jesus, colocando sempre 
Ele no centro da celebração”, afirmou Dom Pedro.

Durante todo o dia aconteu uma programação especial, clique 
aqui e veja como foi!

Primeiro pároco diocesano
toma posse da Matriz Rosa

A alegria de estarem juntos marca 
Encontro dos Coroinhas e Cerimoniários

https://www.diocesesa.org.br/2022/08/03/matriz-rosa-toma-posse-do-seu-paroco-diocesano/
https://www.diocesesa.org.br/2022/08/04/a-alegria-de-estarem-juntos-marca-encontro-dos-coroinhas-e-cerimoniarios/
https://www.diocesesa.org.br/2022/08/04/a-alegria-de-estarem-juntos-marca-encontro-dos-coroinhas-e-cerimoniarios/
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Nesse mês nos alegramos ao celebrar os  5 anos de 
Ordenação do Diácono Vagner Monteiro da Silva 
e os 80 anos da Paróquia Santo Antônio da Região 
Santo André-Centro. Reze por eles!

Jubileus na Diocese

Nota da Comissão
de Justiça e Paz

Instituída na Assembleia da Caridade, 
a Comissão Justiça e Paz da Diocese 
de Santo André emitiu uma nota a 
respeito  dos graves e repetitivos eventos 
de violências e atentados à paz, neste 
momento tão relevante da história do país.

"É preciso expressar esperança aos 
sofredores, para que não desistam, aos que 
têm poder de cuidar, defender e promover 

o bem comum, para que 
não se omitam e aos 
que diretamente ferem e 
destroem a paz, para que 
se convertam!" Clique e 
leia a nota completa.

Há sete anos, Deus nos presenteava com um Dom.
Um Dom que é nosso pai e pastor, que vive o 

sonho missionário de chegar a todos com a Igreja 
Particular de Santo André! 
Dom Pedro Carlos Cipollini, nosso Bispo Diocesano, 

completou nesse mês 7 anos de pastoreio em nossa Diocese. 
Reze por sua vida e missão em nosso meio!

Entre os dias 16 e 19 de agosto, nossos 
padres estarão em retiro. É sempre um 
momento frutuoso para o fortalecimento 

da espiritualidade e fé dos pastores do rebanho, que 
retornam às suas comunidades ainda mais banhados 
pelo Espírito Santo.

Nossa Diocese nestes dias intensifica suas orações 
por nossos padres, para que façam um bom retiro e 
que sejam revigorados para proclamar a palavra de 
Deus e evangelizar o mundo!

VIVENDO O SONHO 
MISSIONÁRIO DE CHEGAR
A TODOS COM O POVO DA

DIOCESE DE SANTO ANDRÉ

https://www.diocesesa.org.br/2022/05/28/caridade-e-amor-e-a-luz-da-assembleia-da-caridade-social/
https://www.diocesesa.org.br/2022/07/15/nota-da-comissao-de-justica-e-paz-da-diocese-de-santo-andre/
https://www.diocesesa.org.br/2022/07/15/nota-da-comissao-de-justica-e-paz-da-diocese-de-santo-andre/
https://youtu.be/Zz5pqpntfDA
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Blog do seminário é lançado no site da diocese

Seminaristas diocesanos realizaram retiro
no interior de São Paulo

Dom Pedro sempre pede para que 
seu rebanho reze pelas vocações 
presbiterais em nossa diocese. 

Pensando nisso, no primeiro dia do mês 
vocacional, foi  lançado o blog do seminário, uma 
página que tem o intuito de divulgar as atividades 
que acontecem nas três casas de formação, artigos 
vocacionais, nossos seminaristas e os padres que 
acompanham todo o processo vocacional. 

O Seminário é uma instituição da Igreja, 
onde os rapazes que já têm um certo desejo 

de serem padres, tem a chance de discernir 
sua vocação.

 Nas casas (Propedêutico, Filosofia e Teologia) 
irão conviver com outros vocacionados,  conhecer 
mais profundamente a Vocação Sacerdotal, a 
Igreja de Cristo e nossa Diocese. 

Os seminaristas têm a sua caminhada de 
formação acompanhada pelos reitores e 
diretores espirituais, sob a orientação do 
bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini. 
Clique aqui e acesse a página especial!

Entre os dias 12 a 15 de julho, os 
seminaristas das três casas de formação do 
nosso Seminário diocesano participaram do 
retiro anual, realizado no Centro Teresiano 
de Espiritualidade, em São Roque, interior de 
São Paulo.

O pregador escolhido para o retiro foi o 
Padre Antônio Torres, pároco da Paróquia 

São Pedro, na Diocese de Campo Limpo. 
O tema proposto para essa pausa oracional 
foi a Espiritualidade e os ensinamentos de 
Santa Teresa d’Ávila, Doutora da Igreja, que 
deixou um grande legado para a oração e a 
vida espiritual de toda a Igreja.

Foi um momento de recolhimento e oração, 
leia mais clicando aqui.

https://www.diocesesa.org.br/seminario-diocesano/
https://www.diocesesa.org.br/2022/07/15/seminaristas-diocesanos-realizam-retiro-no-interior-de-sao-paulo/
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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 julho e agosto de 2022:
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Antônio Becker Ferreira, 
presbítero incardinado de nossa Diocese, como Pároco da 
Paróquia São João Batista – Bairro Santa Paula, em 
São Caetano do Sul-SP, pelo período de 6 (seis) anos, ou 
enquanto não ordenarmos o contrário, conforme o Direito (cf. 
CDC 1740-1752).
■ Fazemos saber que, em prol da organização e do 
desenvolvimento dos preparativos em vista da comemoração dos 
70 anos de criação da Diocese de Santo André (em 22 de julho de 
2024), por este documento, constituímos e nomeamos, enquanto 
não ordenarmos o contrário, conforme o Direito, a Comissão 
para os 70 anos da Diocese de Santo André composta pelos 
seguintes membros: Pe. Joel Nery, Pe. Everton Gonçalves 
Costa, Pe. Guilherme Franco Octaviano, Pe. Marcos Vinícius 
Wanderlei da Silva, Pe. Felipe Cosme Damião Sobrinho, Pe. 
Nelson Rosselli Filho, Ir. Wilma Carvalho, Sra. Fernanda 
Minichello Manoel, Sra. Mércia Aparecida da Silva Ferreira 
e Sra. Risocleide Raimunda Matos dos Santos.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da 
Paróquia Bom Jesus de Piraporinha – Bairro Piraporinha, 
em Diadema – SP, pelo período de três anos.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) 
da Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Vila Curuçá, em 
Santo André – SP, pelo período de três anos.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da 
Paróquia Nossa Senhora do Paraíso – Bairro Paraíso, em 
Santo André – SP, pelo período de três anos.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da 
Paróquia São José – Centro Alto, em Ribeirão Pires – SP, 
pelo período de três anos.
■ Respondendo ao pedido do Revmo. Sr. Pe. Rodolfo Cabrini 
de Oliveira, Administrador Paroquial da Paróquia Santa 
Edwiges, a nós encaminhado para erigir a capela do Santíssimo 
no espaço da igreja matriz, concedemos a devida licença (cf. 
CDC c. 1226) para a construção da referida Capela do 
Santíssimo Sacramento, bem como a conservação do mesmo 
conforme CDC cân. 938 (localizada no recinto da Matriz 
Paroquial da referida Paróquia, situada à Rua Votorantim, 
686, Vila Vivaldi, em São Bernardo do Campo – SP). Que se 
observem as normas da Igreja referentes à guarda do Santíssimo 
Sacramento, em particular seu culto e segurança (cf. Diretório 
Diocesano de Liturgia nº 563-568).
■ Nomeação da Comissão Diocesana de Animação Bíblico 
Catequética pelo período de 4 (quatro) anos, ou enquanto não 
ordenarmos o contrário, conforme o Direito. Leia na íntegra aqui
■ Fazemos saber que, em vista da organização e articulação 
da Pastoral de Conjunto em nossa Igreja Particular, por este 
documento nomeamos o Revmo. Sr. Pe. Geraldo dos Santos, 
presbítero incardinado de nossa Diocese,  como Assessor 
Diocesano da Comissão Diocesana da Pastoral do Dízimo, 
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 de Conjunto em nossa Igreja Particular, por este documento 
nomeamos o Revmo. Sr. Pe. João José de Sousa, presbítero 
incardinado de nossa Diocese,  como Assessor Diocesano da 
Pastoral Carcerária, 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 de Conjunto em nossa Igreja Particular, por 
este documento nomeamos o 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 Assessor 
Diocesano da Pastoral Operária, 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 de Conjunto em nossa Igreja Particular, por este 
documento nomeamos o Revmo. Sr. Pe. Flávio Gomes de 
Alcântara, presbítero incardinado de nossa Diocese,  como 
Assessor Diocesano da Pastoral Familiar, Setor Família 
(MOB), 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 de Conjunto em nossa Igreja Particular, por este 
documento nomeamos o Revmo. Sr. Pe. Guilhermo Daniel 
Micheletti, presbítero incardinado de nossa Diocese,  como 
Assessor Diocesano da Pastoral da Criança, pelo período 
de 3 (três) anos, ou enquanto não ordenarmos o contrário, 
conforme o Direito.
■ Fazemos saber que, por solicitação do Revmo. Sr. Pe. Ryan 
Mathew Holke, MIPK, em vista do serviço exercido pelo 
Vicariato Episcopal para Caridade Social e da organização 
e articulação da Pastoral de Conjunto em nossa Igreja 
Particular, por este documento nomeamos o Revmo. Sr. Pe. 
Cícero Soares da Silva Neto, presbítero incardinado de nossa 
Diocese, como Assessor Diocesano da Pastoral do Povo de 
Rua, vinculado ao Vicariato Episcopal para Caridade Social, 
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 de Conjunto em nossa Igreja Particular, por este 
documento nomeamos o Revmo. Sr. Pe. Alexandre Costa 
Santos, presbítero incardinado de nossa Diocese,  como 
Assessor Diocesano do movimento Católico de Schoenstatt, 
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 de Conjunto em nossa Igreja Particular, por 
este documento nomeamos o 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 Assessor 
Diocesano das Comunidades Eclesiais de Base (CEBS), 
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 de Conjunto em nossa Igreja Particular, por este 
documento nomeamos o Revmo. Sr. Pe. Leandro Alves 
Figueiredo, presbítero incardinado de nossa Diocese,  como 
Assessor Diocesano das Oficinas de Oração e Vida, pelo 
período de 3 (três) anos, ou enquanto não ordenarmos o 
contrário, conforme o Direito.
■ Fazemos saber que, por solicitação do Revmo. Sr. Pe. Ryan 
Mathew Holke, MIPK, em vista do serviço exercido pelo 
Vicariato Episcopal para Caridade Social e da organização e 
articulação da Pastoral de Conjunto em nossa Igreja Particular, 
por este documento nomeamos o Revmo. Sr. Pe. Cláudio 
Tafarelo, presbítero incardinado de nossa Diocese, como 
Assessor Diocesano do Serviço de Fraternidade e Partilha, 
vinculado ao Vicariato Episcopal para Caridade Social, pelo 
período de 3 (três) anos, ou enquanto não ordenarmos o 
contrário, conforme o Direito.

■ Acompanhe as redes sociais e o site.
AGENDA DIOCESANA

Agosto de 2022 - A BOA NOTÍCIA12
NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS

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

