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Para estabelecer a paz na sociedade 
é preciso a política. Só existem 
duas maneiras de governar: 

com a política ou com o canhão, já dizia 
alguém. A  palavra  política vem do grego 
polis=cidade. Política é a arte de governar 
a cidade, a sociedade. É um conjunto de 
medidas articuladas, visando conseguir 
um objetivo que favoreça a população.

Uma política sadia, a verdadeira 
política, é a arte de trabalhar pelo  bem 
comum.  O bem comum compreende o 
conjunto das condições de vida social, 

que permite às pessoas, famílias 
e às sociedades atingir mais 

facilmente a consecução 
de seus fins.

É, no dizer 
do papa Paulo 
VI,  uma 

forma elevada 
de caridade, 
quando vivida 
como prestação 
de serviço à 
s o c i e d a d e 

(cf. AO 24). O termo política se torna 
pejorativo quando se inspira na ideia de 
que o fim justifica os meios, separando 
assim a política da ética. De fato, a política 
que faz bem ao povo, deve fundar-se 
na verdade, liberdade e solidariedade. 
Pergunta-se: a Igreja deve meter-se em 
política? Se nos referirmos à política 
como a arte do bem comum, sim. Mas 
se nos referirmos à política partidária, 
não. Cada um deve escolher seu partido 
conforme sua consciência.

O Concílio Vaticano II nos deixou 
esclarecido: “A Igreja, em razão de sua 
finalidade e competência de modo algum 
se confunde com a comunidade política 
e nem está ligada a nenhum sistema 
político. Porém ela é sinal e salvaguarda 
do caráter transcendente da pessoa 
humana. Cada uma em seu próprio 
campo, a comunidade política e a Igreja 
são independentes e autônomas uma da 
outra. Ambas, porém, embora por título 
diferente, estão a serviço da vocação 
pessoal e social das pessoas”(GS n. 76). O 
dever de participar na política é de todos 

os cidadãos, inclusive dos cristãos. Se a 
política é ruim, sem  participação fica pior. 
E uma das formas de participar ao alcance 
de todos é o voto. Estamos às vésperas de 
eleições e é preciso se preparar para votar, 
e votar bem! Não se deve aceitar ser um 
analfabeto político, como o descreveu 
Bertold Brecht: 

“O pior analfabeto é o analfabeto 
político. Ele não ouve, não fala, nem 
participa dos acontecimentos políticos. 
Ele não sabe que o custo de vida, o preço 
do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, 
do sapato e do remédio dependem das 
decisões políticas. O analfabeto político 
é tão burro que se orgulha e estufa o peito 
dizendo que odeia a política. Não sabe o 
imbecil que, da sua ignorância política, 
nasce a prostituta, o menor abandonado, 
e o pior de todos os bandidos, que é o 
político vigarista, pilantra, corrupto e 
lacaio dos exploradores do povo”.

O sétimo Congresso de Líderes de Religiões 
Mundiais e Tradicionais que se realizará, em Nur-
Sultan, capital do Cazaquistão, nos 

dias 14 e 15 de setembro próximo, será a 
ocasião da viagem do Papa Francisco ao 
país da Ásia Central que teve início em 
13 de setembro. “Mensageiros de paz e 
de unidade” é o lema dessa viagem do 
Pontífice. A Sala de Imprensa da Santa 
Sé divulgou, na terça-feira, 23/08, num 

comunicado, as palavras-
chave da visita junto com o logotipo 
oficial que acompanha a imagem com 

uma descrição detalhada.
Serão três dias intensos 

na esteira do diálogo entre 
as religiões os dias que o 

Papa Francisco passará na 
capital Nur Sultan. Clique 

aqui e leia mais.

Os 292 bispos do Brasil reunidos na 59ª Assembleia Geral 
da CNBB, divulgaram na manhã de 2 de setembro, 
uma mensagem  ao povo brasileiro. Reunidos, em 

colegialidade e comunhão, se dirigem na mensagem aos homens e 
mulheres de boa vontade. “Nossas alegrias e esperanças, tristezas e 
angústias (cf. Gaudium et Spes, 1) são as mesmas de cada brasileira 
e brasileiro. Com esta mensagem, queremos falar ao coração de 
todos”, escreveram. Leia a mensagem.

Fé e Política



Escrita em pergaminhos ou 
folhas de papiro, impressa 
em livros ou esculpida nos 

corações, a Bíblia foi traduzida para 
mais de 2.935 línguas diferentes.

Em 2022, o livro escolhido para o 
mês da Bíblia foi o de Josué, e o lema 
é: “O Senhor teu Deus está contigo 
por onde quer que andes” (Js 1,9). Ao 
se aproximar desse livro, o leitor fica 
perplexo, pois está repleto de relatos de 
guerras. Isso se dá porque a história e as 
vicissitudes dos filhos de Israel, narradas 
no AT, seguem o mesmo padrão das 
narrativas do Antigo Oriente.

TítulO
O título do livro provém do seu 

personagem principal, Josué que se 
chamava Oseias “da tribo de Efraim, 
Oséias filho de Nun” – “Acompanhado 
de Josué filho de Nun, Moisés se 
apresentou e recitou para o povo todas 
as palavras deste cântico.”

Este nome, porém, foi mudado 
por Moisés, quando foi eleito para 
representar a sua tribo na campanha 
de exploração da terra de Canaã. “São 
esses os nomes dos homens enviados 
por Moisés para fazer o reconhecimento 
do país. A Oséias filho de Nun, Moisés 
deu o nome de Josué.”

A mudança do nome demonstra que 
Moisés possuía autoridade sobre Josué, 
que por vontade do Senhor, se tornará 
seu sucessor.

Quem foi Josué?
Na tradição judaica, Josué foi profeta, 

guerreiro, legislador e juiz, o principal 
discípulo de Moisés. Durante 40 anos 
permaneceu fiel ao seu mestre, servindo-
o, acompanhando-o, absorvendo seus 
ensinamentos. Foi a Josué que Moisés 
transmitiu a Lei Oral que recebera 
de Deus, no Sinai, incumbindo-o de 
preservá-la e transmiti-la aos anciãos, e 
estes, por sua vez, às gerações seguintes. 

Diz o Talmud (livro que contém os 
comentários da Tradição Oral de Israel) 
que “o rosto de Moisés era como o Sol e 
o de Josué como a Lua”, pois Josué era o 
reflexo dos ensinamentos de seu mestre. 
Esta era a sua grandeza, a razão pela qual 
Deus o escolhera para dar continuidade 
à missão de seu antecessor, o maior 
profeta do Povo Judeu.

O livro pode ser dividido em três 
partes: a) A conquista da Terra 
Prometida (Js 1-12); b) A partilha da 
terra entre as tribos (Js 13-21); c) O 
fim da carreira de Josué (Js 22-24).

O tema principal do livro de Josué 
é a entrada na Terra Prometida, e a 
importância da obediência ao Senhor, 
o que faz dele um livro indispensável: 

“Depois do memorável êxodo do Egito 
e da aliança no Sinai, a chegada a Canaã 
é o momento principal e determinante 
de toda a história de Israel”.

A missão da qual Deus incumbira 
Josué era árdua. Ao entrar na terra 
de Canaã, a vida do Povo de Israel 
passaria por uma mudança radical, pois 
terminariam os milagres sobrenaturais 
através dos quais Deus conduziu e 
cuidou de seu Povo. Durante 40 anos 
o alimento descia dos céus, a água 
brotava de poços que surgiam onde 
quer que acampassem e uma nuvem os 
guiava. Mas, assim que entrassem na 
Terra teriam que lutar para a conquistar 
e se defender. Eles teriam que produzir 
seu próprio sustento, os Filhos de Israel 
passariam a levar uma vida normal, 
sem, no entanto, esquecer que a fonte 
de tudo é Deus.

DATA
O Livro de Josué cobre cerca de 

vinte anos da história de Israel sob a 
liderança de Josué, assistente e sucessor 
de Moisés. A data comumente aceita 
da morte de Josué é por volta de 1375 
aC. Portanto, o livro engloba a história 
de Israel entre 1400 aC e 1375 aC e é 
provável que tenha sido compilado 
pouco tempo depois.

Clique aqui e leia o artigo completo.

Diácono Luciano José Dias
Paróquia Sant'Anna - Ribeirão Pires
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CDP avalia caminhada e reforça 
fortalecimento dos CRPs

CRPs realizarão processo de avaliação do 
8° Plano Diocesano de Pastoral para Assembleia

No dia 6 de agosto, o Conselho Diocesano de Pastoral se 
reuniu no Edifício Santo André Apóstolo, para avaliar 
a caminhada e propor ações para o fortalecimento dos 

CRPs (Conselhos Regionais de Pastorais) e CPPs (Conselho de 
Paroquial de Pastoral). Padre Everton Gonçalves, vigário para 
pastoral, tem realizado visitas ao CRPs, com objetivo de retomar o 

Estatuto dos Conselhos refletindo sobre a natureza, finalidade e objetivos propostos para atuação deste Conselho 
na região Pastoral; e também, para ouvir dos membros como está a caminhada na região, de forma a identificar 
as dificuldades e potencialidades para proposição de ações, que possam fortalecer o trabalho na região.

Muitas atividades previstas nos itinerários do 
8° Plano já foram realizadas nesses 5 anos de 
vigência, 2018-2022, mas muitas atividades podem 
ser retomadas e realizadas, por isso definiu-se pela 
prorrogação do 8° Plano por mais dois anos.

Para definir quais prioridades serão dadas para 
ação pastoral nesse tempo de prorrogação, foi 
desenvolvido um instrumento de trabalho para 
reflexão e avaliação nos CRPs, discernindo sobre 
as ações que merecem destaque no próximo biênio.

Todas as nossas regiões pastorais passarão pelo 
processo de escuta e entregarão um relatório com 

as propostas das regiões até 15 de outubro, que 
auxiliará na elaboração de um texto final, quem em  
assembleia  no 26 de novembro, definirá as ênfases 
pastorais para os próximos anos.

Na quarta-feira, 
7 de setembro, 
na Catedral 

Nossa Senhora do 
Carmo, em Santo André, 
nossa diocese conheceu 
o novo assessor 
diocesano, Pe. Dayvid da 
Silva e os coordenadores 
regionais e diocesanos 
do Setor Juventude. 
Estiveram presentes na 
Missa Dom Pedro Carlos 

Cipollini, com a presença do Padre Ryan 

Holke, MIPK, Vigário Episcopal para Caridade 
Social, Padre Cláudio Pereira (Paróquia São 
João Batista, Região Pastoral Santo André 
Utinga) e Padre Dayvid da Silva, assessor 
do Setor Juventude e pároco da Paróquia 
Imaculada Conceição, em Diadema.

“Gostaria de acolher a cada um de vocês 
que vieram das mais diversas regiões aqui da 
nossa diocese. Quero também agradecer ao 
senhor Bispo Dom Pedro por ter confiado esta 
missão a mim e também por estar aqui conosco 
presidindo esta missa." Agradeceu o assessor 
diocesano. Conheça os novos coordenadores 
das regiões aqui.

Dom Pedro pede coragem aos 
jovens em missa do Setor Juventude

https://www.diocesesa.org.br/2022/09/03/santo-andre-utinga-realiza-processo-de-avalicao-do-8-plano-diocesano/
https://www.diocesesa.org.br/2022/09/02/crp-de-sao-bernardo-centro-avalia-acoes-do-8-plano-diocesano/
https://www.diocesesa.org.br/2022/09/09/dom-pedro-pede-coragem-aos-jovens-em-missa-do-setor-juventude/
https://www.diocesesa.org.br/2022/09/09/dom-pedro-pede-coragem-aos-jovens-em-missa-do-setor-juventude/
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Aconteceu entre os dias 16 e 
19 de agosto, no Mosteiro 
de Itaici, em Indaiatuba,  o 

Retiro Anual dos Presbíteros. O retiro é 
um dos pontos altos da vida presbiteral, 
pois proporciona um encontro íntimo do 
padre com Deus, consigo mesmo e com 

os irmãos no ministério, além de um 
momento de descanso, reflexão, oração 
e convivência.

Este ano, o retiro foi conduzido por 
Dom Amilton Manoel da Silva, bispo 
de Guarapuava – PR, e contou com 
a presença de cerca de 110 padres, 

entre diocesanos e religiosos, além dos 
diáconos transitórios Cauê e Jorge, bem 
como nosso bispo Dom Pedro Carlos 
Cipollini. Todos rezaram tendo como 
base “A Espiritualidade Presbiteral à luz 
das Bem-aventuranças”. Saiba como foi 
o retiro lendo a matéria completa.

Pós do Retiro do clero

Dimensão Presbiteral foi destaque
na Reunião do Clero

A vontade de reunir a juventude após os dois anos 
sem o Festival Vocacional se tornou realidade na 4° 
edição do FV, que aconteceu no dia 4 de setembro, 

no Complexo Ayrton Senna, em Ribeirão Pires. 
Nem o frio e a chuva impediram que os mais de três mil 

jovens e trezentos e sessenta voluntários celebrassem a grande 
festa do reencontro, que foi de  união em Jesus Cristo, com 

muita música, diversão e evangelização.
Foram arrecadados 26.910 kg de alimentos, 

236 doações de sangue e cerca de 90 cestas 
básicas que foram doadas ao Fundo Social da 
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires.

Antes da última música do show da  
Fraternidade São João Paulo II, foram 

anunciados os três primeiros lugares:
1° Lugar - Sagrada Juventude (Paróquia 
Sagrada Família/SBC Anchieta)
2° Lugar - Soldados de Maria (Santuário 

Nossa Senhora Aparecida/SBC Rudge 
Ramos)  e Vitoriosos (Paróquia Nossa 
Senhora Vitórias/Mauá)

3° Lugar - JOP (Paróquia Cristo Operário/
Santo André Leste)
Clique aqui e leia mais.

A reunião do clero aconteceu no dia 8 de setembro, 
ela é essencial para organizar a vida pastoral e 
presbiteral da diocese. Participaram todos os 

padres, religiosos e diocesanos, e também os diáconos. 
Clique aqui e veja como foi.

Festival Vocacional une
juventude diocesana

https://www.diocesesa.org.br/2022/08/20/retiro-anual-dos-presbiteros-levou-os-presbiteros-a-rezarem-a-luz-das-bem-aventurancas/
https://www.diocesesa.org.br/2022/08/20/retiro-anual-dos-presbiteros-levou-os-presbiteros-a-rezarem-a-luz-das-bem-aventurancas/
https://www.diocesesa.org.br/2022/09/08/festival-vocacional-une-juventude-diocesana/
https://www.diocesesa.org.br/2022/09/09/dimensao-presbiteral-foi-destaque-na-manha-de-reuniao-do-clero/
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Dom Pedro visita a Paróquia 
Santa Luzia em Ribeirão Pires

Diaconado permanente
é celebrado em dia de

 São Lourenço

Paróquia Santa 
Cruz recebe 
Pe. Fabiano 

Felício da Silva

Pe. Pierre 
Dieucel assume 
Paróquia São 

José

No dia em que a Igreja celebrou 
o santo mártir e Diácono São 
Lourenço, Dom Pedro Carlos 

Cipollini presidiu a Santa Missa em 
Ação de Graças pelo Dia do Diácono, 
que aconteceu na Paróquia São Camilo 

de Lellis (Região Pastoral Santo André 
Utinga). Com a presença dos diáconos e 
suas famílias, a celebração contou com a 
presença também do pároco da paróquia, 
Pe. Marcos Vinicius Wanderlei da Silva.

Nosso bispo diocesano saudou todos 

os presentes, citou sobre a importância 
da data celebrada, pois desde o Concílio 
Vaticano II o diaconado permanente foi 
restaurado, e que essa vocação é essencial 
para o evangelho chegar a todos. 

Clique aqui e leia a matéria completa.

No dia da solenidade 
da Assunção de 
Nossa Senhora, 

em 21 de agosto de 2022, 
a Paróquia Santa Cruz da 
Região Pastoral Santo 
André-Leste, recebeu seu 

novo administrador paroquial: Pe. 
Fabiano Felício da Silva, sacerdote incardinado na 

Eparquia Nossa Senhora do Líbano, dos Maronitas em 
São Paulo, com ofício em nossa Diocese pelos próximos 
três anos.

Dom Pedro Carlos Cipollini saudou a todos que estavam 
presentes e agradeceu à Eparquia por ceder os serviços do 
padre maronita para cuidar da Paróquia Santa Cruz. 

Leia a matéria completa clicando aqui.

Na terça-feira, 23 
de agosto, dia 
de Santa Rosa 

de Lima, Padre Pierre 
Dieucel, CS tomou posse 
como pároco da Paróquia 
São José, igreja matriz de 
Ribeirão Pires.

Com a igreja lotada, tanto com a presença dos 
paroquianos quanto de amigos vindos da Paróquia Santo 
André, que foram acompanhar a posse de seu antigo 
pároco, a celebração presidida por Dom Pedro Carlos 
Cipollini também contou com a presença do vigário 
paroquial Pe. Carlos Alberto CS, e dos Padres Efrain e 
Rafael, religiosos scalabrinianos. Clique aqui e leia a 
matéria completa.

Na tarde do dia 
7 de agosto, a 
Paróquia Santa 

Luzia em Ribeirão Pires, 
recebeu a visita do bispo 
diocesano, Dom Pedro 
Carlos Cipollini. O bispo 
veio especialmente para 
abençoar a Mesa da Palavra 
e consagrar a Mesa da 
Eucaristia na Comunidade 

Nossa Senhora de Fátima, 
que foi reformada com a 
generosa colaboração dos 
paroquianos.

Pe. Clemilson, pároco, 
aproveitou a presença do 
bispo diocesano e pediu que 
ele visitasse também a mais 
nova comunidade dedicada 
à Nossa Senhora da Saúde 
em Ouro Fino. Leia mais.

https://www.diocesesa.org.br/2022/08/13/diaconado-permanente-e-celebrado-em-dia-de-sao-lourenco/
https://www.diocesesa.org.br/2022/08/22/paroquia-santa-cruz-recebe-padre-fabiano-felicio-da-silva-como-administrador-paroquial/
https://www.diocesesa.org.br/2022/08/25/para-amar-e-servir-padre-pierre-dieucel-assume-matriz-de-ribeirao-pires/
https://www.diocesesa.org.br/2022/08/25/para-amar-e-servir-padre-pierre-dieucel-assume-matriz-de-ribeirao-pires/
https://www.diocesesa.org.br/2022/08/12/dom-pedro-visita-comunidades-da-paroquia-santa-luzia/
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Buscando a santidade, Setor família vivencia
Semana Diocesana da Família

anos de Dedicação da Catedral 
Nossa Senhora do Carmo em Santo André

Unidade marca Tríduo Catequético

A Igreja no Brasil celebrou a 
Semana  da Família entre 12 
e 20 de agosto, a Diocese de 

Santo André, através da Pastoral Familiar/
Setor Família, assessorada pelo Pe. 
Flávio Gomes de Alcântara, vivenciou 
uma programação dedicada a despertar o 
sentido da igreja doméstica como base e 
alicerce para a sociedade.

A Semana Nacional se deu início 
e abertura com a Hora Santa pelas 
Famílias, no dia 12 de agosto, na 
Catedral Nossa Senhora do Carmo, 
com a presença de todas as pastorais 
e movimentos relacionados a família, 
com a presença do Pe. Flávio e Pe. Joel 
Nery, Vigário Geral e Pároco da Catedral 
Diocesana. Leia mais.

Aconteceu no dia 4 de setembro, na Paróquia 
Santo André Apóstolo, situada na Região 
Pastoral Santo André Centro, o conferimento de 

280 novos ministros extraordinários.
Esse “novo” conferimento aconteceu, pois os novos 

ministros não puderam comparecer no dia 2 de julho em São 
Bernardo do Campo, devido a isso, a Comissão Diocesana 
dos Ministérios Extraordinários (CDME) organizou uma 
nova celebração. Clique aqui e saiba como foi.

Na manhã 
do dia 7 de 
setembro, 

dia da Independência 
do Brasil, a Diocese 

de Santo André, através da 
Comissão de Justiça e Paz instituída 
em maio, organizou o 28° Grito dos 
Excluídos e Excluídas.

O Grito dos Excluídos  acontece 
no Brasil desde 1995, em paralelo às 

comemorações do dia 7 de setembro. 
Neste dia, a Igreja do Brasil nos 
convida para um outro grito, bem 
distinto daquele proclamado às 
margens do Rio Ipiranga, que nos 
convoca a escutarmos o som que ecoa 
nas periferias existenciais e sociais e 
para gritarmos por todos aqueles que 
não possuem voz.

Com o lema “Vida em primeiro lugar” 
e o lema o “Brasil: 200 anos de (In)

d e p e n d ê n c i a . 
Para quem?”, 
reuniu pastorais 
sociais da diocese 
e Movimentos 
Sociais, visando sensibilizar a 
população e as autoridades civis dos 
principais problemas vividos pela 
população,  propondo debates e soluções 
em atenção aos mais vulneráveis. Leia 
a matéria completa.

Comissão de Justiça e Paz realiza o
28° Grito dos Excluídos e Excluídas

280 novos ministros a serviço!

Celebrando os seus 64 anos 
de dedicação, a Catedral 
Diocesana, igreja de pedras 

vivas e acolhedora, assumiu seu 
compromisso de fidelidade ao projeto do 
Criador, em santa missa dia 22 de agosto, 
presidida por Dom Pedro.

Com a presença do pároco e Vigário 
Geral, Padre Joel Nery e o vigário da 
Catedral, Padre Flávio José, o momento 
celebrativo também renovou os ministérios 
extraordinários da paróquia. Conheça a 
história da catedral diocesana e como 
foi a celebração.

O mês de Agosto, dedicado às vocações, celebrou 
no último final de semana a vocação dos leigos, 
e dentre eles, a figura do Catequista é destacada.

Tradição em nossa diocese, o Tríduo Catequético acontece 
sempre nesse final de semana, sendo uma forma de unir 
todos os catequistas em três dias de unidade, e depois 
da separação por conta da pandemia, os catequistas se 
reuniram de forma presencial. Leia a matéria completa 
clicando aqui.

https://www.diocesesa.org.br/2022/08/23/buscando-a-santidade-setor-familia-vivencia-semana-diocesana-da-familia/
https://www.diocesesa.org.br/2022/09/04/comissao-diocesana-dos-ministerios-extraordinarios-confere-mais-280-novos-ministros/
https://www.diocesesa.org.br/2022/09/08/68718/
https://www.diocesesa.org.br/2022/09/08/68718/
https://www.diocesesa.org.br/2022/08/22/catedral-diocesana-celebrou-64-anos-de-dedicacao/
https://www.diocesesa.org.br/2022/08/22/catedral-diocesana-celebrou-64-anos-de-dedicacao/
https://www.diocesesa.org.br/2022/08/22/catedral-diocesana-celebrou-64-anos-de-dedicacao/
https://www.diocesesa.org.br/2022/08/22/catedral-diocesana-celebrou-64-anos-de-dedicacao/
https://www.diocesesa.org.br/2022/09/02/triduo-catequetico-celebra-unidade-e-dedicacao/
https://www.diocesesa.org.br/2022/09/02/triduo-catequetico-celebra-unidade-e-dedicacao/


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 agosto e setembro de 2022:
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Pierre Dieucel, CS, religioso-presbítero da 
Congregação dos Missionários de São Carlos, como Pároco da Paróquia 
São José – Centro Alto, em Ribeirão Pires-SP, pelo período de 6 (seis) 
anos, ou enquanto não ordenarmos o contrário, conforme o Direito, e o 
convênio entre a Diocese e a Congregação.
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Fabiano Felício da Silva, presbítero 
incardinado na Eparquia de Nossa Senhora do Líbano dos Maronitas do 
Brasil e cedido como missionário mediante Convênio entre a Diocese 
e a Eparquia, por 3 (três) anos, como Administrador Paroquial da 
Paróquia Santa Cruz – Bairro Silveira, em Santo André – SP, enquanto 
não ordenarmos o contrário, conforme o Direito.
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Roberto Alves Marangon, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Administrador Paroquial “pro 
tempore” da Paróquia Maria Mãe do Pobres – Jardim Canhema, 
em Diadema – SP, enquanto não ordenarmos o contrário, conforme o 
Direito. Sem prejuízo de seu ofício de pároco na Paróquia Bom Jesus 
de Piraporinha, em Diadema. A posse se dará através deste decreto 
lido durante missa dominical na matriz paroquial, presidida pelo acima 
nomeado Administrador Paroquial, dentro de no máximo 10 (dez) dias (cf. 
CDC cân. 527 §2).
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Adriano Pereira da Silva, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Administrador Paroquial “pro 
tempore” da Paróquia Menino Jesus – Bairro Jordanópolis, em 
São Bernardo do Campo – SP, enquanto não ordenarmos o contrário, 
conforme o Direito. Sem prejuízo de seu ofício de pároco na Paróquia São 
Pedro Apóstolo, em São Bernardo do Campo.
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Josemar Inácio da Rocha, presbítero 
incardinado na Associação dos Pequenos Irmãos do Santíssimo Sacramento 
e “ad experimentum” em nossa Diocese, pelo período de 3 (três) anos, 
como Vigário Paroquial da Paróquia São João Batista, Vila São João, 
em Mauá – SP, enquanto não ordenarmos o contrário, conforme o Direito.
■ Concedemos o Uso de Ordem “pro tempore” na Paróquia Maria Mãe 
do Pobres, Jardim Canhema, em Diadema – SP, ao Revmo. Sr. Pe. Alex 
Sérgio da Silva, presbítero 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, enquanto 
não ordenarmos o contrário, conforme o Direito em comunhão com o 
Administrador Paroquial local, com o Bispo Diocesano e o Presbitério.
■ Concedemos o Uso de Ordem na Paróquia Nossa Senhora da Boa 
Viagem – Basílica Menor, Centro, em São Bernardo do Campo – 
SP, ao Revmo. Sr. Pe. Pedro Luiz Nierotka, CS, religioso-presbítero da 
Congregação dos Missionários de São Carlos, para que possa administrar 
solenemente o Santo Batismo, assistir os Matrimônios “servatis servandis”, 
pregar a Palavra de Deus, servir a comunidade, enquanto não ordenarmos 
o contrário, conforme o Direito em comunhão com o Pároco local, com o 
Bispo Diocesano e o Presbitério.
■ Atendendo as orientações da Congregação para o Culto Divino e 
Disciplina dos Sacramentos no que diz respeito ao escrutínio e da 
idoneidade dos candidatos às Ordens Sagradas (cf. cân. 1051) e, após 
realizar todas as diligências legais, tendo, sido pedido cartas testemunhais 
ao clero (cf. cân. 1051 §2), conforme ofício Sec. Ep. 649/22 de 16 de julho 
de 2022, com resultado favorável, e após ouvir parecer do Conselho de 
Presbíteros e o Conselho de Formadores, portanto, verificado a idoneidade 
do Revmo. Sr. Diác. Cauê Ribeiro Fogaça, Decretamos que o mesmo 
seja ordenado Presbítero no dia 08 de outubro de 2022, às 9h, na igreja 
Matriz da Paróquia Santo André – Vila Assunção, em Santo André – SP.
■ Atendendo as orientações da Congregação para o Culto Divino e 
Disciplina dos Sacramentos no que diz respeito ao escrutínio e da idoneidade 
dos candidatos às Ordens Sagradas (cf. cân. 1051) e, após realizar todas 
as diligências legais, tendo, sido pedido cartas testemunhais ao clero (cf. 
cân. 1051 §2), conforme ofício Sec. Ep. 649/22 de 16 de julho de 2022, 
com resultado favorável, e após ouvir parecer do Conselho de Presbíteros 
e o Conselho de Formadores, portanto, verificado a idoneidade do Revmo. 
Sr. Diác. Jorge Luís Gomes Bonfim, Decretamos que o mesmo seja 
ordenado Presbítero no dia 08 de outubro de 2022, às 9h, na igreja Matriz 
da Paróquia Santo André – Vila Assunção, em Santo André – SP.

■ 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. Felipe Cosme Damião Sobrinho, presbítero incardinado 
de nossa Diocese, como Assessor Diocesano do Conselho Nacional do 
Laicato no Brasil – CNLB, 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. Clayton Ramos Costa, presbítero incardinado de 
nossa Diocese, como Assessor Diocesano da Pastoral dos Coroinhas e 
Cerimoniários, 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. Diác. Renan Evangelista Silva, diácono permanente 
incardinado de nossa Diocese, como Assessor Diocesano da Pastoral 
da Educação, Universitária e Ensino Religioso, 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. Dayvid da Silva, presbítero incardinado de nossa Diocese, 
como Assessor Diocesano do Setor Juventude, 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. 
Douglas Colácio, seminarista de nossa Diocese, como Assessor Diocesano 
do Setor Inclusão, 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. Cleidson Pedroso de Souza, presbítero incardinado de 
nossa Diocese, como Assessor Diocesano do Movimento do Terço dos 
Homens, 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. José Carlos da Silva, presbítero incardinado de nossa 
Diocese, como Assessor Diocesano da Associação de Leigos Católicos 
– Legião de Maria, 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. José Ailton Teixeira, presbítero incardinado de nossa 
Diocese, como Assessor Diocesano da Associação – Liga Católica Jesus, 
Maria e José, pelo período de 3 (três) anos, ou enquanto não ordenarmos 
o contrário, conforme o Direito.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) da Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes – Jardim Sônia Maria, em Mauá – SP, pelo 
período de três anos.
■ Concedemos o Uso de Ordem na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, 
Jardim das Orquídeas, em São Bernardo do Campo – SP, ao Revmo. 
Sr. Pe. Alex Sérgio da Silva, presbítero 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, enquanto 
não ordenarmos o contrário, conforme o Direito em comunhão com o Pároco 
local, com o Bispo Diocesano e o Presbitério. Assim sendo, o referido padre 
fica, partir da publicação deste documento, dispensado de todas as obrigações 
pastorais na Paróquia Maria Mãe dos Pobres, devendo apresentar-se na 
Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe dentro de 30 dias.

■ Acompanhe as redes sociais e o site.
AGENDA DIOCESANA

Setembro de 2022 - A BOA NOTÍCIA8
NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS

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

