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O Papa  celebrou a missa 
de canonização do bispo 
João Batista Scalabrini e 

do irmão salesiano Artêmides Zatti, 
em 9/10, na Praça São Pedro.

“Hoje, no dia em que Scalabrini 
se torna santo, gostaria de pensar nos 
migrantes. A exclusão dos migrantes 
é escandalosa. Aliás, a exclusão dos 
migrantes é criminosa, faz com que 
morram diante de nós...” enfatizou o 
sumo pontífice.

Na Diocese de Santo André, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, em comunhão 
com o Santo Padre, fez questão de 
estar ao lado da comunidade da 
Basílica Menor Nossa Senhora da Boa 
Viagem, em São Bernardo do Campo, 
presidindo a Santa Missa junto do 
Padre Alejandro Cifuentes, CS,  

uma vez que os  padres scalabrinianos, 
que pertencem à congregação 
religiosa fundada por São João Batista 
Scalabrini, cuidam na basílica desde a 
sua fundação.

"O Papa canonizando esse santo, 
ressalta a importância de uma igreja 
acolhedora, e que olha para todos os 
migrantes e imigrantes que existem no 
mundo, muitos fugindo da guerra e da 
fome. Os padres Scalabrinianos seguem 
o carisma do santo fundador e continuam 
a missão, acolhendo o migrante com um 
olhar cristão e humanitário." afirmou 
Dom Pedro. 

As atividades da 43ª 
Assembleia das Igrejas 
Particulares (AIP), 

aconteceram entre os dias 14 e 16 
de outubro. No início das atividades 
com missa presidida pelo arcebispo 
metropolitano de Brasília (DF), 
Cardeal Paulo Cézar Costa, ele 
ofereceu em oração à Mãe de Deus os 
trabalhos das dioceses paulistas.

Em sua homilia, Dom Paulo afirmou 
que o Concílio Vaticano II “é uma 
bússola segura para o caminho da Igreja”, 
por ocasião dos 60 anos de sua abertura.

Dom Pedro Luiz Stringhini, 
presidente do Regional, Dom 
Edmilson Amador Caetano, vice-
presidente, e o secretário, Dom Luiz 
Carlos Dias, consagraram as atividades 
pastorais do Regional Sul 1 da 
Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) à Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida.

A Diocese de Santo André esteve 
representada pelo nosso bispo, Dom 
Pedro Carlos Cipollini, Padre Everton 
Gonçalves Costa (Vigário Episcopal 
para Pastoral), Thais Ribeiro (Centro 
Diocesano de Pastoral), Risocleide 
Matos (Coordenadora Diocesana da 
Pastoral da Liturgia) e Ana Piotto, 
representando os Conselhos Regionais 
de Pastoral (CRP).

Dom Pedro falou sobre como o 
tema da assembleia está intimamente 
ligado ao nosso 8° Plano Diocesano 
de Pastoral: “A Assembleia foi sobre 
Comunidades Eclesiais Missionárias, 
ótimo tema que está no horizonte 
de nosso 8° Plano de Pastoral, como 
desdobramento natural da setorização 
prevista nele, mãos à obra”.

Luzes de Novembro
Novembro é um mês repleto da presença de Deus na 

celebração de nossa fé. Inicia-se com a comemoração 
de todos os fiéis defuntos, recordando-nos que a morte 

nos faz sofrer. Porém, a recordação dos falecidos na perspectiva 
da fé, nos recorda que a vida não é tirada, mas transformada. 
Renovamos assim a fé na ressurreição e na vida plena.

Vida plena que os irmão falecidos já possuem na eternidade. 
A festa de todos os santos, os canonizados e os desconhecidos, 
nos coloca na perspectiva da eternidade feliz com Deus. 
Existem santos de todos os tipos, pois a santidade é a vocação 
de todos os cristãos. Santo, nós sabemos, são os que caíram e se 
levantaram muitas vezes, não são aqueles que nunca pecaram, 
pois o próprio Jesus disse: “quem não tiver pecado atire a 
primeira pedra” ( Jo 8,7). A santidade está ao alcance de todos, 
já que a graça de Deus não falta.

Em meio aos santos de Deus no céu e na terra está o Rei 
Jesus. A solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, encerra o 
ano litúrgico. Celebramos assim a plena liberdade e amor que 
Jesus comunica a todo o Universo, e que um dia vencerá, pois 
Ele “será tudo em todos”(1Cor 15,28). É momento de avaliar 
nossa caminhada eclesial durante este ano, nossa comunhão e 
participação na comunidade.

E assim chegamos ao início do Tempo do Advento, que 

deseja assinalar a espera na esperança. Espera de Jesus, o 
Filho de Deus que se encarnou. Advento é tempo litúrgico de 
preparação, tempo de organizar nossa vida interior e exterior 
para a vinda de Jesus. Tempo de discernimento. Tempo de 
despertar e tomar o caminho do amor de Deus.

O mês se encerra para nós com a festa de Santo André 
Apóstolo, nosso padroeiro diocesano. Assim, renova-se o 
convite para sermos uma Igreja da acolhida e 
missão, a exemplo de Santo André. Vamos 
celebrar a novena de nosso padroeiro e no dia 
30/11, na santa missa, pedir sua intercessão: 
“Nós vos suplicamos, ó Deus onipotente, 
que o apóstolo Santo André, pregador do 
Evangelho e pastor de vossa Igreja, não 
cesse no céu de interceder por nós”.
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Celebramos no dia 
30 de novembro, o 
padroeiro de nossa 

Diocese, Santo André Apóstolo. 
Celebrar a memória de nosso 
patrono é celebrar a certeza 
de que, seguindo seus passos, 
alcançaremos, como ele, a 
coroa da justiça.

As Sagradas Escrituras 
nos ensinam que João Batista 
apresentou Jesus a André, 

enquanto André apresentou 
Jesus a seu irmão, Pedro. João, 
conhecido como o apóstolo do 
amor, recorda-nos que amor 
é caridade. Pedro, por sua vez, 
recorda-nos que a fé provém 
de uma profissão que vai além 
das palavras, que deve ser 
proclamada com a vida e a 
história até a cruz. Deste 
modo, enquanto a fé e 
caridade estão ligadas a 
Pedro e João, a esperança 
está ligada a André. 
Celebrar a festa do 
patrono da nossa 
diocese no início do 
advento, é celebrar 
a Esperança que 
provém do coração 

daqueles que aderem à proposta de Jesus Cristo. Fé, esperança e 
caridade, como virtudes teologais, caminham sempre juntas. Deste 
modo, não pode haver uma devoção ao padroeiro diocesano sem a 
reta intenção de testemunhar e anunciar as três virtudes teologais.

Santo André, patrono de nossa Igreja Particular, convida-nos 
a fazer de nossa diocese uma casa de acolhida e uma escola de 
missão, para que a Fé, a Esperança e a Caridade, sejam mais 
do que palavras teóricas, mas o DNA de uma Igreja presente 
em todo o Grande ABC Paulista. Neste sentido, recordamos 
que Acolhida e Missão, prioridades do 8° Plano Diocesano de 
Pastoral (2018-2022), nascidas do processo de escuta do primeiro 
Sínodo Diocesano (2016-2017), dão a tonalidade do que significa, 
a exemplo do Apóstolo André, estarmos inseridos nas diversas 
realidades e, no hoje de nossa vida, com alegrias e esperanças, 
luzes e sombras próprias de nossa realidade e tempo, sermos 
bons acolhedores, missionários e promotores das virtudes que 
apresentam as características ao apóstolo e iluminam nossa ação 
pastoral enquanto diocese.

Somos chamados, na unidade e na diversidade que constitui 
nossa Igreja Diocesana, com suas sete cidades, 10 regiões pastorais, 
paróquias e comunidades, com suas pastorais e movimentos, a sair 
em missão e, como Jesus disse a André, convidar todos a realizar 
uma profunda experiência do amor, "Vinde e Vede!" ( Jo 1,39). Ir 

e ver a realidade que compõe o mosaico de nossa Igreja Particular, 
com suas realidades urbanas e rurais, favelas e condomínios de alto 
padrão, com suas fábricas e shoppings centers, que demonstram o 
grande desafio de testemunhar as virtudes teologais e evangelizar 
esta porção do Povo de Deus.

Que cada um de nós, em nossas casas e famílias, em nossas 
paróquias e comunidades, com suas pastorais e movimentos, de 
joelhos, em oração e com os pés no chão da missão, amparados 
pela intercessão do Apóstolo André, esforcemo-nos para fazer 
chegar a mensagem do Evangelho àqueles que, como nosso 
patrono, estão sedentos de uma vida que lhes dê sentido, de 
uma esperança que não decepciona, de uma fé que seja capaz 
de pisar o chão da história e, inserindo-se nela de modo 
profético e caritativo, em comunhão com a Igreja, a partir do 
testemunho e da palavra, ser uma Igreja em estado 
permanente de acolhida e missão.

Pe. Tiago José Síbula da Silva
Pároco da Paróquia Matriz Santo André
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SANTO ANDRÉ APOSTOLO
Padroeiro da Diocese de Santo André - Grande ABC

Viva Santo André! Viva o Apóstolo das Virtudes!
Viva o Patrono de nossa Diocese!

Em preparação para a grande festa de 
nosso Padroeiro Diocesano, as Regiões  
Pastorais vão rezar a Novena de Santo 

André Apóstolo. 
Confira a programação em sua região e 

participe conosco da Solenidade de Santo 
André Apóstolo na Paróquia Matriz de 
Santo André no dia 30 de novembro, 19h30.

Novembro de 2022
A BOA NOTÍCIA

ACESSE A 
PROGRAMAÇÃO AQUI

Oração a Santo André Apóstolo 
Santo André Apóstolo, padroeiro de nossa Igreja  
Diocesana, a vós me dirijo na esperança e na fé, 

intercedei por mim diante de Deus. Vós fostes escolhido 
e chamado por Jesus Cristo, para fazer parte do número 

dos apóstolos que o seguiram de perto, participando 
de suas aflições e suas dores. Por isso creio que estás 

glorificado com Ele. Vós fostes missionário da primeira 
hora. Levastes até Jesus vosso irmão Simão, que recebeu 
Dele o novo nome de Pedro. Leve-me até Jesus todos os 
dias de minha vida para que Nele eu encontre a salvação 

e seja, em virtude de meu batismo, feito missionário 
do Evangelho. Vós que acolhestes os que queriam ver 

Jesus apresentando-os a Ele, ensina-me a ser acolhedor, 
a trabalhar para que nossa Igreja seja acolhedora e 

misericordiosa. Vós que ajudastes a organizar o povo 
faminto e favorecestes o milagre da multiplicação dos 
pães e dos peixes, ajuda-me a ser solidário e contribuir 

para que nossas comunidades vivam a comunhão, 
participação e partilha. 

Santo André Apóstolo rogai por nós.
+ Dom Pedro Carlos Cipollini 

Bispo da Diocese de Santo André
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A Paróquia Santo André Apóstolo, em Santo 
André, ficou lotada na manhã de sábado, 8 
de outubro, para a ordenação dos diáconos 

Cauê Fogaça e Jorge Luis, que receberam o segundo 
grau do Sacramento da Ordem, o presbiterado. A 
solenidade foi presidida pelo bispo diocesano, Dom 
Pedro Carlos Cipollini.

A animação da celebração ficou para o padre José 
Herculano, pároco na Paróquia Santo Antônio, em São 
Bernardo do Campo, que apresentou à assembleia o 
lema que os diáconos escolheram para seu sacerdócio. 
Padre Cauê Fogaça escolheu a passagem bíblica: “Viu-
o, sentiu compaixão… e cuidou dele” (inspirado em Lc 
10, 33-34) ; e Padre Jorge Luis, escolheu  “Pois onde 
estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração”  
(inspirado em Mt 6,21).

As profundas palavras de nosso bispo diocesano 

na homilia tocaram o coração de todos: “Mediante a 
ordenação, Cauê e Jorge, recebereis o mesmo Espírito 
de Jesus Cristo que vos tornará semelhante a Ele, a 
fim de que possais agir em seu nome e viver em vós 
os mesmos sentimentos de Cristo. Lembrem-se que 
as rosas têm espinhos. Vossa missão não será fácil, 
em uma sociedade que não dá mais relevância aos 
padres. É preciso ter fé e coragem. Sejam resilientes 
nos momentos de cruzes, se desejam ser pastores 
verdadeiros, porque: “Pertence à firmeza do cristão 
não apenas fazer o bem, mas também tolerar os 
males”(Santo Agostinho,  Sermão sobre os Pastores in 
Sermão 46,13).

“Nossa Igreja Diocesana se alegra pelo vosso sim. 
Nossa Igreja não pede coisas extraordinárias de vocês, 
mas somente que cumpram as promessas que irão 
fazer daqui a pouco, de forma solene e pública, nesta 

assembleia santa, na qual o céu se une à terra, vindo 
todos os santos e santas de Deus em nosso auxílio, 
como pediremos na ladainha”, finalizou.

Ao final da celebração, Dom Pedro anunciou onde 
cada neossacerdote irá servir o povo de Deus. Padre 
Cauê continuará na Paróquia Sagrada Família, na 
região São Bernardo Anchieta, como vigário paroquial, 
sendo acolhido pelo pároco Padre Everton. Já o Padre 
Jorge será vigário na Paróquia Maria Mãe dos Pobres, 
em Diadema, recebendo um abraço do Padre Beto, 
que atua como administrador “pro tempore”.

Nosso bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, dedicou o 
altar e ambão da Paróquia Nossa Senhora da Salete (Região 
Santo André Leste) no dia 2, e as paredes da Paróquia Nossa 

Senhora de Fátima (Região Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), no dia 9.

Dom Pedro realiza duas 
dedicações em outubro

“Sejam perseverantes e generosos” 
enfatiza Dom Pedro em missa

com seminaristas

Matriz Rosa é tomada pela emoção em ordenação presbiteral

Reze por essas comunidades para que permaneçam
na Acolhida e Missão!

EMOCIONE-SE NOVAMENTE 
COM ESTE VÍDEO 

INCRÍVEL DA ORDENAÇÃO 
PRESBITERAL DOS PADRES 

CAUÊ E JORGE LUIS

Paróquia Nossa Senhora de Fátima 
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra

Paróquia Nossa Senhora da Salete 
Santo André Leste

Os seminaristas da diocese deram um passo importante no caminho formativo 
para o presbiterato, a Missa de admissão e ministérios foi presidida pelo bispo 
diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, no dia 30 de outubro, na Paróquia 

Santa Luzia e São Carlos Borromeu na região Santo André Centro. 
Dom Pedro direcionou-se aos presentes ressaltando mais um momento importante 

na formação presbiteral: “Nos alegramos por muitos dons que Deus nos dá hoje, em 
especial pelo dom da vocação de cada um desses seminaristas, que estão 
encerrando mais um ano letivo. Darão mais um passo e que possam 
continuar esta missão maravilhosa de Jesus. O presbítero é um 
homem da palavra, não é só da Eucaristia. Ele é um homem, profeta 
da Palavra de Deus, santifica a dor do povo através dos sacramentos. 
É pastor organizando a comunidade, às vezes à frente para dirigir, 
no meio para amparar e atrás para que ninguém se perca.”

Finalizando sua homilia, Dom Pedro falou sobre 
persistência aos seminaristas: “É preciso 
perseverar, que vocês perseverem e sejam 
generosos, não tenham medo!"

ACESSE A MATÉRIA COMPLETA 
ATRAVÉS DO QR CODE
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A cultura do encontro se faz presente nos trabalhos pastorais. Unidos como uma só igreja, as pastorais diocesanas têm um 
papel essencial na vida da Diocese de Santo André, mantendo acesa a chama do 8° Plano Diocesano de Pastoral.

O Edifício Sede Santo André Apóstolo recebeu muitos desses encontros no mês de outubro, retomando intensamente 
os trabalhos pastorais com ardor e esperança. Confira!

Pastorais Diocesanas mantêm acesa a chama 
do 8° Plano Diocesano de Pastoral

CONFIRA AS AÇÕES DE 
ACOLHIDA E MISSÃO 

SEMPRE ATUALIZADAS
 EM NOSSO SITE!
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No dia 5 de outubro, a 
Congregação das Irmãs 
da Providência celebraram 

185 anos da congregação no mundo, 
95 anos no Brasil e 91 anos do colégio 
católico Externato Santo Antônio, em 
São Caetano do Sul, com missa solene 
presidida pelo bispo da Diocese de Santo 
André, Dom Pedro Carlos Cipollini.

A celebração aconteceu no teatro 
do colégio, contando com a presença 
das famílias dos alunos, colaboradores, 
professores, benfeitores,  as Irmãs da 
Providência, as Irmãs de São Francisco de 
Sales, e o Diác. Renan Evangelista Silva.

“Estamos aqui para agradecer a Deus, 
por causa desse querido  santo, padre da 
igreja católica, São Luís Scrosoppi, que 
ouviu a palavra de Deus proclamada 

que tocou seu coração. E hoje a liturgia 
escolhida nos fala que Deus se agrada 
quando nós damos atenção aos pobres, 
e os socorremos nas suas necessidades. 
É neste inclinar-se misericordioso sobre 
a miséria do próximo, que nós podemos 
fazer uma experiência do amor de Deus”, 
disse Dom Pedro.

“Fico muito feliz de estar aqui, como 
bispo da Diocese de Santo André, que 
abrange as sete cidades do Grande ABC. 
Porque logo no início da caminhada deste 
colégio, Dom Jorge Marcos de Oliveira, 
o primeiro bispo, sempre esteve presente 
aqui, e foi ele que abençoou a Capela do 
Externato,  uma presença incentivadora. 
Portanto, bendigamos ao Senhor, por essas 
datas que estamos celebrando, na alegria da 
nossa fé e do nosso encontro.” concluiu.

Setor Juventude Diocesano 
realiza dois momentos 
dedicados aos jovens

Padre Roni é acolhido pela Imaculada 
Conceição em São Bernardo do Campo

Dom Pedro celebra missa pelos 
185 anos das Irmãs da Providência

O Setor Inclusão 
da Diocese de 
Santo André 

em 2020 iniciou um projeto 
importante de inclusão, o folheto 

ABC Litúrgico em Braille, que foi 
suspenso temporariamente devido a 

pandemia da Covid-19.
Com o retorno da impressão do ABC 

Litúrgico, começou-se a pensar também 
no retorno da impressão em Braille, e a 

partir do domingo, 16 de outubro, alguns de 
nossos diocesanos portadores de deficiência 

visual receberam o material.
Mariana Bonotto, do Setor Inclusão, 

falou sobre a volta do ABC Litúrgico em 
Braille: “Neste momento temos dez pessoas que 

receberam o folheto, foi uma emoção ouvir dos que 

atuam em pastorais diocesanas, que a partir de hoje vão se sentir em grau igualdade, 
que vão conseguir participar e ajudar em suas paróquias, sem a necessidade de um 
apoio extra. Agradecemos ao nosso bispo Dom Pedro, por nos apoiar nesse retorno”.                    

Valdeci Ramalho de Sousa, deficiente visual, faz parte do grupo de canto da 
Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Vila Luzita, contou sobre a independência 
que o folheto traz para preparar-se para servir: “Esse retorno da impressão é muito 
importante, pois tem as letras das músicas, salmo e leituras, então, consigo me 
preparar para as celebrações, para pronunciar corretamente também.”

Márcia, que pertence à mesma paróquia que Valdeci, faz parte da pastoral da 
liturgia e ressaltou o sentimento da pertença: “No dia em que estou escalada não 
vou precisar mais sair correndo atrás da leitura, pois com o retorno do folheto, sei 
que poderei acompanhar através dele. Tendo em mãos, posso refletir junto com a 

assembleia, me sinto igual a todos.”

Como adquirir
Você, que conhece um paroquiano que precisa do ABC Litúrgico 
em Braille, informe-se na secretaria de sua paróquia para que eles 
possam solicitar junto ao Centro de Pastoral.

Durante o mês de 
outubro, nossa juventude 
diocesana viveu diversos 

momentos especiais.
No dia 15, as regiões pastorais 

Santo André Centro, Utinga, Leste e 
São Caetano se uniram para viver o 
Dia Nacional da Juventude (DNJ). 

O evento aconteceu no Santuário 
Senhor do Bonfim e contou com 
Missa, adoração, louvor e muita 
animação daqueles que se encontraram 
com o Senhor.

A Vigília dos Jovens Adoradores, 
outro evento dedicado à juventude, 
aconteceu dia 22 de outubro, na Paróquia 
Santíssima Virgem (São Bernardo 
Rudge Ramos). Essa iniciativa nasceu 

em 2013, ano da Jornada Mundial da 
Juventude no Brasil e teve seu retorno 
após quase 10 anos.

O evento iniciou com a Missa, 
seguida de momentos de fraternidade, 
adoração, palestras e animação. 

Os jovens que viveram esta 
experiência pela primeira vez contaram 
que foi uma noite incrível. “É bom 
saber que temos essa juventude para 
perseverar e orar junto! Só tenho a 
agradecer a Deus pela vida de cada um, 
pelo amor que nos faz transbordar, e 
por ter uma geração tão linda de jovens 
adoradores! Já espero ansiosa pela 
próxima vigília”, contou Lais Amaral, 
da paróquia São José Operário, na 
Região Santo André Centro.

Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo 
diocesano, presidiu no domingo, 
30 de outubro, a missa de posse 

canônica do Pe. Ronildo Vasconcelos 
de Oliveira, OSB, como administrador 
paroquial da Paróquia Imaculada Conceição 
Aparecida, no Parque Selecta (Região São 
Bernardo Centro). 

O bispo acolheu todas as comunidades 
pertencentes à paróquia, deu as boas-
vindas ao Padre Roni, religioso-presbítero 
pertencente à Congregação Valombrosana 
da Ordem de São Bento e “ad experimentum” 

em nossa diocese, pelo período de três anos, 
apresentou também a sra. Ivone, mãe do 
sacerdote que mora em Roraima e em sua 
homilia, o bispo diocesano agradeceu todo o 
empenho da comunidade desde a criação, em 
2019, tendo Padre José Aparecido como seu 
primeiro pároco.

Pe. Ronildo, administrador paroquial 
agradeceu a acolhida do bispo diocesano, 
falou da alegria de estar na comunidade 
paroquial, e pediu que juntos continuem a 
seguir o 8° Plano Diocesano de Pastoral, 
firmes na acolhida e no ardor missionário.
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Papa Francisco, na Carta 
Encíclica Laudato Si nos 
convoca para cuidar de Nossa 

Casa Comum: “abusar da casa comum 
é um pecado grave que danifica, que faz 
mal e adoece (cf. LS 8, 66). 

Reduzir, reutilizar, reciclar. Para 
isso, é essencial despertar a cidadania 
e promover a educação ambiental, e 
com essa preocupação, Flavio Nakaoka 
apresentou o projeto “Programa 
Municipal de Melhoria Ambiental” ao 
nosso bispo diocesano, Dom Pedro, no 
dia 18 de outubro.

O projeto iniciou em 2018 através 
do desenvolvimento de coletores 
para resíduos “osso”, que segundo 
Flávio,   ninguém quer, como calçados, 
pilhas e esmalte de unha, diferente do 
alumínio, eletrônicos e óleo de cozinha 
que são mais facilmente recolhidos.

O  objetivo é promover pela 
sociedade civil, um conjunto de ações 
com o objetivo de contribuir com coleta 
seletiva e a pré-triagem de resíduos 
pós-consumo.

Nakaoka ministra palestras para 
conscientizar sobre a importância da 
reciclagem, e contou da emoção em ler 
a encíclica do papa: “No final do ano 
passado, fiquei emocionado ao ler a carta 
encíclica Laudato si, do Papa Francisco, 
e, após ministrar um workshop sobre 
coleta seletiva para o povo de Luanda, 
na Angola, a convite do governo japonês, 
sugeriram-me que realizasse esta palestra 
também nas igrejas.”

Para saber mais sobre o programa, 
pelas redes sociais @shizen_ambiental, 
aplicativo @nakazito, ou entre em 
contato com Flavio Nakaoka. Saiba 
mais em nosso site!

Na solenidade de Nossa 
Senhora Aparecida, em 12 de 
outubro, na Paróquia Nossa 

Senhora Aparecida, em São Caetano do 
Sul, o aspirante ao diaconato permanente  
Danton Dallas Deffert, foi admitido às 
Ordens Sacras, tendo realizado a Profissão 
de Fé e o Juramento de Fidelidade diante 
de nosso Bispo Diocesano, Dom Pedro 
Carlos Cipollini.

Em sua homilia, Dom Pedro 
falou sobre celebrar a festa de Nossa 
Senhora Aparecida, que o dia era de 
prece e de gratidão.

O bispo diocesano ressaltou que 
Maria foi fiel até o fim, e que aos pés 
da cruz, ao lado do discípulo João, que 
nos representava, Jesus nos deixou Maria 
como mãe: “Não somos uma igreja órfã 
de mãe, temos em Maria, a nossa Mãe. 
Nada mais justo venerarmos e amarmos 
Maria. Quantos irmãos e irmãs se 
reuniram no dia de hoje, tanto na Basílica 
em Aparecida, quanto nas sete paróquias 
dedicadas a Nossa Senhora Aparecida 

em nossa diocese, e muitas comunidades 
também levam o seu nome, para render 
graças à Rainha do Brasil, título deixado 
pela princesa Isabel, que, percebendo 
que não seria coroada rainha, fez uma 
pequena coroa e levou à Nossa Senhora,  
deixando um bilhete pedindo a ela que 
cuidasse e protegesse a nação, e que 
Maria seria a rainha por ela e pelo povo, 
recebendo então esse mandato da última 
herdeira do Brasil”.

Após a homilia, Dom Pedro acolheu 
o aspirante ao diaconato permanente, 
que manifestou publicamente o seu 
propósito diante da igreja. Assim, ele 
passou a ser contado entre os candidatos 
ao Diaconato Permanente.

Pe. Luis Francisco agradeceu a 
presença de Dom Pedro e o parabenizou 
em nome de toda comunidade, pelos 12 
anos de Ordenação Episcopal. Com o  
lema: “Em nome de Jesus”, Dom Pedro 
foi ordenado bispo em 12 de outubro 
de 2010, na catedral de Campinas por 
Dom Bruno Gamberini (in memoriam).

Dom Pedro 
conhece 

projeto que 
visa cuidado 
com a casa 

comum

Desde fevereiro de 2018, 
Dom Pedro Carlos 
Cipollini, bispo de nossa 

diocese, tem realizado visitas pastorais 
nas comunidades das dez regiões.

A visita pastoral é o encontro do 
pastor com o seu rebanho, do bispo  
diocesano com a comunidade e as 
pessoas que a integram, relembrando 
os apóstolos que passaram pelas várias 
comunidades fundadas, confirmando 
os irmãos na fé.

Faltando pouco menos de 
cinquenta comunidades para serem 
visitadas, das 256 pertencentes à 

diocese, nosso bispo esteve presente na 
Comunidade Santa Cruz, da Paróquia 
São José, em Ribeirão Pires.

As visitas trazem emoção a todos, 
pois mostram a importância do bispo 
em meio ao seu povo e o anúncio do 
Evangelho, como diz Papa Francisco: 
“A Igreja sem o bispo não pode existir, 
por isso a oração de todos nós pelos 
nossos bispos é uma obrigação de  
amor, uma obrigação de filhos em 
relação ao Pai, uma obrigação de 
irmãos, para que a família permaneça 
unida na confissão de Jesus Cristo, 
vivo e ressuscitado”.

Visitas pastorais unem 
rebanho ao seu pastor

 ACESSE A PROGRAMAÇÃO 
NAS REGIÕES PASTORAIS 

PELO QR CODE:

“Maria foi fiel até o fim”, ressaltou 
Dom Pedro em Solenidade de 

Nossa Senhora Aparecida

Diáconos permanentes 
realizam retiro anual

O Retiro Anual dos Diáconos Permanentes da 
Diocese de Santo André foi realizado entre 
os dias 28 e 30 de outubro, com pregação do 

Administrador da Paróquia Santa Teresinha (Região 
São Bernardo Centro), Pe. Rafael Capelato, na Casa de 
Retiro Santo Ângelo, em Mogi das Cruzes (SP).

Dom Pedro esteve presente, presidiu a Missa e 
ressaltou importância dos trabalhos realizados pelos 
diáconos na nossa diocese, de modo especial dirigiu uma 
palavra ao grupo dos 16 diáconos que foram ordenados 

em dezembro de 2021, para que continuem animados e motivados, para que 
não “percam o gás”. Finalizou pedindo a todos que acolham o candidato ao diaconato 
permanente Danton, que também participou do retiro e será ordenado no próximo ano. 
O Diácono Haroldo falou sobre a vivência do retiro: “Para mim foi uma experiência 
ímpar, pois essa foi a primeira vez que me retirei como um diácono, devido a ordenação 
ser recente, pude descansar em Deus e meditar o mistério do amor trinitário, e encontrar  
minhas fraquezas e limitações... Só tenho a agradecer por esse momento”.

Reze sempre pelos diáconos permanentes de nossa diocese!



■ Atestado de Ordenação Presbiteral: Em conformidade 
com o Código de Direito Canônico (cân. 1053 §2), aos 08 
de outubro de 2022, em Solene Celebração Eucarística, na 
Paróquia Santo André – Vila Assunção, em Santo André 
– SP, presidida pelo Bispo Diocesano de Santo André, foi 
Ordenado Presbítero o Diácono Cauê Ribeiro Fogaça, 
incardinado no clero desta Igreja Particular, na presença do 
presbitério da Diocese, familiares e grande número de fiéis.
■ Atestado de Ordenação Presbiteral: Em conformidade 
com o Código de Direito Canônico (cân. 1053 §2), 
aos 08 de outubro de 2022, em Solene Celebração 
Eucarística, na Paróquia Santo André – Vila Assunção, 
em Santo André – SP, presidida pelo Bispo Diocesano 
de Santo André, foi Ordenado Presbítero o Diácono 
Jorge Luis Gomes Bonfim, incardinado no clero desta 
Igreja Particular, na presença do presbitério da Diocese, 
familiares e grande número de fiéis.
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Cauê Ribeiro Fogaça, 
presbítero incardinado de nossa Diocese, como Vigário 
Paroquial da Paróquia Sagrada Família, Jardim do 
Lago, em São Bernardo do Campo – SP, enquanto não 
ordenarmos o contrário, conforme o Direito.
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Jorge Luis Gomes 
Bonfim, presbítero incardinado de nossa Diocese, como 
Vigário Paroquial da Paróquia Maria Mãe dos Pobres, 
Jardim Canhema, em Diadema – 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 Jesus de Nazaré, em São Bernardo do Campo – 
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.
■ Fazemos saber que, dada a necessidade de constituir 
em nosso Seminário Diocesano, diretores de estudo que 
contribuam para a formação de nossos candidatos às 
Ordens Sagradas, para que os mesmos possam preparar-
se adequadamente tanto na dimensão espiritual como 
intelectual (cf. CDC cân. 244), nomeamos, de acordo com 
o CDC cân. 261 §2, para o ofício de Diretor de Estudos 
da Casa de Formação Teológica – Seminário Diocesano 
de Santo André, o Revmo. Sr. Pe. Rafael Capelato, 
presbítero incardinado na Arquidiocese de Campinas – SP 
e cedido como missionário mediante Convênio entre as 
duas Dioceses, pelo período de 3 (três) anos, ou enquanto 
não ordenarmos o contrário, conforme o Direito.
■ O Bispo Diocesano, como primeiro formador e 
responsável pela formação presbiteral na Diocese, deve 
prover para que nada falte no processo formativo dos futuros 
sacerdotes. Assim sendo, por esta provisão, nomeamos 
o Revmo. Sr. Pe. William Mariotto Torres, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, Coordenador Diocesano 
da Pastoral Vocacional, 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 Orgânica ou de Conjunto em nossa Igreja 
Particular, por este documento nomeamos o Revmo. 
Sr. Pe. Cauê Ribeiro Fogaça, presbítero incardinado de 
nossa Diocese, como Assessor Diocesano do Serviço 
de Animação Vocacional – SAV, pelo período de 3 
(três) anos, ou enquanto não ordenarmos o contrário, 
conforme o Direito. Estando sempre em harmonia com 
a Pastoral Vocacional Diocesana.
■ Fazemos saber que, em vista da organização e articulação 
da Pastoral Orgânica ou de Conjunto em nossa Igreja 
Particular, por este documento nomeamos o Revmo. Sr. 
Pe. Gonise Portugal da Rocha, presbítero incardinado de 
nossa Diocese, como Assessor Diocesano da Pastoral da 
Acolhida, pelo período de 3 (três) anos, ou enquanto não 
ordenarmos o contrário, conforme o Direito.
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Vagner Franzini, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Pároco da Paróquia São 
José Operário – Jardim Bela Vista, em Santo André – 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. Francinaldo de Sousa 
Justino, presbítero incardinado de nossa Diocese, como 
Pároco da Paróquia Santa Maria – Bairro Demarchi, 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. Paulo Roberto Vicente, 
presbítero incardinado de nossa Diocese, como Pároco da 
Paróquia Santa Rita de Cássia – Bairro Pinheirinho, em 
Santo André – SP, enquanto não ordenarmos o contrário, 
conforme o Direito (cf. CDC Cân. 539-540).
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Josemar Inácio da 
Rocha, presbítero pertencente à Associação dos Pequenos 
Irmãos do Santíssimo Sacramento e “ad experimentum” 
em nossa Diocese, pelo período de 3 (três) anos, como 
Administrador Paroquial da Paróquia São João Batista, 
Vila São João, em Mauá – SP, enquanto não ordenarmos 
o contrário, conforme o Direito.
■ Fazemos saber que, em vista da organização e articulação 
da Pastoral Orgânica ou de Conjunto em nossa Igreja 
Particular, por este documento nomeamos o Revmo. Sr. Pe. 
Vanderlei Nunes, presbítero incardinado de nossa Diocese, 
como Assessor Diocesano para as Novas Comunidades, 
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 Orgânica ou de Conjunto em nossa Igreja 
Particular, por este documento nomeamos o Revmo. Sr. Pe. 
Pierre Dieucel, CS, religioso-presbítero da Congregação 
dos Missionários de São Carlos, como Assessor Diocesano 
para Pastoral do Migrante, 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 Fátima – Bairro Santa 
Maria, em Santo André – SP, pelo período de três anos.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) 
da Paróquia São Francisco de Assis – Bairro Santa Maria, 
em São Caetano do Sul – SP, pelo período de três anos.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos (CAEP) 
da Paróquia Nossa Senhora das Graças – Bairro Serraria, 
em Diadema – SP, pelo período de três anos.
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. José Aparecido de 
Sousa, presbítero incardinado de nossa Diocese, como 
Pároco da Paróquia Santa Edwiges – Vila Vivaldi, 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. Ronildo Vasconcelos 
de Oliveira, OSB, religioso-presbítero pertencente à 
Congregação Valombrosana da Ordem de São Bento e 
“ad experimentum” em nossa Diocese, pelo período de 3 
(três) anos, como Administrador Paroquial da Paróquia 
Imaculada Conceição Aparecida, Parque Selecta, em São 
Bernardo do Campo – SP, enquanto não ordenarmos o 
contrário, conforme o Direito.
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Lucio de Souza Pinho 
Neto, presbítero incardinado na Diocese de Mogi das 
Cruzes – SP e cedido como missionário mediante Convênio 
entre as duas Dioceses por 3 (três) anos, como Vigário 
Paroquial da Paróquia Santa Maria, Bairro Demarchi, em 
São Bernardo do Campo – SP, enquanto não ordenarmos o 
contrário, conforme o Direito.
■ Fazemos saber que, em vista da organização e 
articulação da Pastoral Orgânica ou de Conjunto 
em nossa Igreja Particular, por este documento 
nomeamos o Revmo. Sr. Diác. Marcelo Cavinato, 
diácono permanente incardinado de nossa Diocese, 
como Coordenador Diocesano da Campanha da 
Fraternidade, 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 Orgânica ou de Conjunto em nossa Igreja 
Particular, por este documento nomeamos o Revmo. Sr. 
Pe. Nelson Rosselli Filho, presbítero incardinado de 
nossa Diocese, como Coordenador Diocesano do Projeto 
“Paróquias e Comunidades Irmãs”, pelo período de 

3 (três) anos, ou 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 – Baeta Neves, em São Bernardo do 
Campo – SP, ao Revmo. Sr. Diác. João Lázaro da Silva, 
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.
■ Fazemos saber que, o Revmo. Sr. Diác. José Carlos 
Júnior, diácono permanente em nossa Diocese desde 
27/02/2016, e tendo Uso de Ordem nos últimos cinco meses 
na Paróquia São José, Bairro Baeta Neves, no munícipio de 
São Bernardo do Campo, necessitando de um tempo para 
tratamento de saúde, aceitou a oferta do Bispo para realizar 
cuidados mais intensivo, para o qual será acompanhado pela 
Comissão Diocesana dos Diáconos Permanentes. Para o 
referido tratamento e visando o bem do clérigo, concedemos 
por este documento a licença para a recuperação da saúde, 
pelo período de 01/11/2022 a 01/11/2023, a fim de voltar 
restabelecido para assumir com renovado vigor o ministério 
diaconal. Que Deus o ajude e Maria Santíssima interceda 
por ele. Neste período, sem nomeação para servir em uma 
paróquia específica, o diácono goza de Uso de Ordem e pode 
ajudar, à medida em que puder, onde se fizer necessário.
■ Concedemos o Uso de Ordem na Diocese de Santo 
André ao Revmo. Sr. Pe. Roberto Mário de Souza Barbosa, 
MIPK, religioso-presbítero da Associação Pública de Fiéis 
de Direito Diocesano, Missionário da Imaculada – Padre 
Kolbe, para que possa celebrar, pregar a Palavra de Deus 
e administrar os Sacramentos, inclusive os Matrimônios 
“servatis servandis”, enquanto não ordenarmos o contrário, 
conforme o Direito, em plena comunhão com o Bispo 
Diocesano e o Presbitério.

EDITAL
Prot. N. 200/2021 - Prot. N.R. 13.26/22

O Vigário Judicial do TESA, Pe. Dr. Jean Rafael 
Eugênio Barros, cita DANILO FERREIRA 
DINIZ, filho de Antônio Diniz e Maria Ferreira 
Diniz, de endereço incerto: Rua Helena Aparecida 
Secol, nº 371, Jardim Palermo-CEP 09.780-595-São 
Bernardo do Campo, para comparecer neste Tribunal, 
cito, Praça do Carmo, nº 48-3º andar-Centro-Santo 
André, de terça a sexta-feira das 13h30 às 16h30, 
para tratar de assunto do seu interesse.
Se alguém conhecer a pessoa supracitada, e souber 
onde reside, queira nos informar o endereço ou 
então avisar a pessoa que está sendo intimada.

Pe. Dr. Jean Rafael Eugênio Barros 
Vigário Judicial e Presidente do TED S.A

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 outubro de 2022:

ACESSE NOSSO SITE 
E ACOMPANHE AS 

NOTÍCIAS

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

Mande seu nome e 
paróquia para o número 

(11) 99981-1233 ou
aponte sua câmera do 
celular para o QR Code!


