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Estamos iniciando mais um ano. Louvado seja Deus. Quais são os 
pensamentos da maioria das pessoas? Certamente se pergunta como 
será este novo ano? Melhor ou pior que o passado? Depende de nós, 

depende da humanidade. Deus dá sempre sua graça e seus dons. Ele é fiel e 
cumpre suas promessas. Nós, porém, devemos acolher os dons que Ele quer nos 
dar, entre os quais o dom da Paz!

No início de cada ano, o Papa envia uma mensagem sobre o dia mundial da 
paz que é dia 1º de janeiro. Este ano ele nos exorta a permanecermos firmes 
na fé e vigilantes, sem nos deixarmos esmorecer pelas trevas e sofrimentos, 
que se abatem sobre a humanidade. “Um convite a permanecer despertos, 
a não se fechar no medo, na dor e resignação, não ceder à dissipação, nem 
desanimar, mas, pelo contrário, a sermos como sentinelas capazes de vigiar e 
vislumbrar as primeiras luzes da aurora, sobretudo, nas horas mais escuras”, 
escreve o Papa Francisco.

Nos momentos de crise, como a que atravessamos nestes últimos anos com 
a pandemia, nunca se sai igual, ou se sai melhor ou pior. Provamos nossas 
fragilidades. Como estamos reagindo? Com egoísmo ou com mais solidariedade? 
Com a busca de uma paz duradoura, ou com os velhos esquemas competitivos 
que giram em torno da disputa pelo dinheiro e do poder?

Somos todos convidados a deixar Deus transformar nosso coração e pedir a Ele 

um novo olhar sobre a realidade. Assim poderemos perceber a luz que irradia do 
mundo da graça. Graça que é maior que o pecado. Graça que enche de luz a noite 
escura, como no dia de Natal, quando os anjos aparecem aos pobres pastores e lhes 
anuncia o Evangelho (boa notícia): “Nasceu o salvador”! Tudo será diferente, porque 
Jesus caminha conosco na história.

Que o desejo de paz seja concreto em nossas vidas, demonstrado no empenho 
pela paz, fruto da justiça que restitui a cada um o que lhe é devido: o amor! Que 
este amor nos faça viver sempre na esfera da luz, que é o próprio Jesus Cristo, luz 
do mundo. Ele nos convida a ser luz, e com Ele iluminar o mundo.

A todos, no início deste ano, meu abraço fraterno 
e minha bênção de pai e pastor!

Feliz ano novo!
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A Diocese de Santo André, no dia 5 de janeiro celebrou a Missa em Sufrágio 
do Papa Emérito Bento XVI, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, 
presidida pelo bispo Dom Pedro Carlos Cipollini e concelebrada pelos 

sacerdotes presentes.
O funeral de Bento XVI aconteceu na manhã do dia 5, com missa presidida pelo 

Papa Francisco na Praça de São Pedro. O velório, que começou no dia 2, decorreu na 
Basílica de São Pedro onde o corpo permaneceu até 4 de janeiro, para a despedida 
dos fiéis.

O bispo diocesano de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, relembrou o 
centro de nossa fé em sua homilia, confira na íntegra(Sb 3,1-9; Ap. 21,1-7; Jo 6,37-40): 

"Nesta Santa Missa, celebramos nossa fé, pois, “a Eucaristia é por excelência mistério 
da fé.  É o resumo e a súmula da nossa fé, dado que a fé da Igreja é essencialmente fé 
eucarística” (cf. Bento XVI in Sacramentum caritatis nº.1). “A Eucaristia aparece na raiz 
da Igreja como mistério de comunhão” (Idem nº.15).

É inseridos nesta comunhão, que através desta liturgia nós desejamos rezar 
pelo descanso eterno do Papa Emérito Bento XVI. Faz parte de nossa fé crer na 
“comunhão dos santos”, como rezamos no Credo. Por isso, com certeza, Deus acolhe 
nossas preces por este seu filho, o qual na sua longa vida o buscou de coração sincero.

A primeira leitura nos fala que a vida dos justos está nas mãos de Deus, pois Deus 
os provou e os achou dignos de si. Na vida do Papa Bento XVI, desde sua tenra 
infância ele aprendeu com seus pais, católicos fervorosos, o temor de Deus, a fé pura, 
que consiste em se colocar nas mãos de Deus e deixá-lo dirigir nossa vida. O justo é 
o que tem uma fé comprovada no dia a dia muitas vezes monótono da vida. É quem 
busca fazer a vontade de Deus e persevera até o fim.

No Papa Bento XVI, vemos a realização de uma vida cristã, na qual ele, mais fez 
o que a Igreja pediu dele (p.ex. morar em Roma para trabalhar no Vaticano), do que 
a sua própria vontade (ser professor na sua pátria). Diz ainda a primeira leitura: “Os 
que confiam em Deus compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão 
junto dele”. O lema episcopal escolhido pelo Papa Bento XVI foi: “Cooperador da 
verdade” (Cooperatores Veritatis), baseado em Jo 3,8.

Como Santo Agostinho, seu grande mestre, ele era apaixonado pela busca da 
verdade, esta verdade que ele descobriu revelada em Jesus Cristo. Assim escreveu no 
final de seu testamento: Jesus é realmente o caminho, a verdade e a vida! Como teólogo, 
dedicou-se a oferecer à Igreja sua reflexão, trabalho de um “humilde trabalhador na 
vinha do Senhor”, como se definiu no dia de sua elevação ao papado.

Dele disse o Papa Francisco na audiência: “Antes de começar esta catequese, gostaria 

que nos uníssemos a quantos, aqui ao lado, prestam homenagem a Bento XVI e dirigir 
o meu pensamento a ele, que foi um grande mestre de catequese. O seu pensamento 
perspicaz e gentil não foi autorreferencial, mas eclesial, pois sempre quis acompanhar-
nos ao encontro com Jesus. Jesus, o Crucificado Ressuscitado, o Vivente e o Senhor, foi 
a meta para a qual o Papa Bento XVI nos conduziu, levando-nos pela mão. Que ele nos 
ajude a redescobrir em Cristo a alegria de acreditar e a esperança de viver. ”

No Evangelho que ouvimos Jesus nos diz qual é a vontade do Pai do céu: “… Que 
toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último 
dia”. A fé em Jesus Cristo foi sempre o foco da vida e do trabalho teológico e depois 
pastoral, como bispo e papa, do Papa Bento XVI. Por causa de Jesus Cristo escreveu um 
documento, que causou muita polêmica: “Dominus Iesus”.

Nele afirmou que somente em Jesus poderemos ter a salvação, pois Ele é a 
plenitude da revelação de Deus à humanidade. Afirmou assim o caráter definitivo 
e completo da revelação de Jesus Cristo. O Evangelho é a plenitude da verdade. A 
Igreja é a casa da Palavra Revelada, deve anunciar sem cessar, que Jesus Cristo é o 
mediador e o redentor universal e “o Espírito Santo oferece a todos a possibilidade de 
se associarem, do modo que só Deus conhece, ao mistério pascal” (DI n.12).

Estas afirmações, clima de relativismo reinante, lhe custaram muitas críticas, 
zombarias e inimizades. Porém ele não se abalou. Estava convicto de que estas 
afirmações da fé fundamentam a missão da Igreja, que é levar Jesus Cristo e seu Reino 
ao mundo como oferta de salvação em plenitude.

De fato, um outro teólogo, famoso no mundo todo, afirmava de forma lapidar o 
que ele afirmou na Dominus Iesus: “Basta olhar para Cristo e meditar o Evangelho, 
para mergulharmos na Verdade”(B. Haring in V. Salvoldi, Uma autobiografia à 
maneira de entrevista, Paulinas, S. Paulo, 1998, p.183).

Foi muito custoso ao então Cardeal J. Ratzinger, como prefeito da Congregação da 
Doutrina da Fé, centrado na teologia europeia, compreender a validade da Teologia 
elaborada na América Latina. Alertou para o perigo de ideologização, um risco que 
corre toda nova corrente teológica ao longo da história. Por isso, precisa ser orientada 
com paciência mais do que com condenações (…)

Porém, por fim, como Papa, na abertura da Conferência de Aparecida em 2007 
afirmou que a “opção pelos pobres é cristológica”, opção que está na base da teologia 
latino-americana. Na Exortação Verbum Domini, afirmou que Deus tem preferência 
pelos pobres e que a Igreja não pode desiludir os pobres. Na encíclica Caritas in Veritate, 
afirmou que os pobres não podem ser vistos como fardo, pelo poder econômico. Os 
ricos tem obrigação de partilhar com os pobres, por uma questão de justiça.

Joseph Ratzinger,  sabia o que era passar fome, durante a segunda guerra mundial 
quando estava já no seminário, como ele mesmo diz ao seu biógrafo que transcreveu 
suas palavras: “Toda vez que se devia preparar uma refeição para um visitante, 
passávamos fome, aliás, com as mais escassas porções de comida, a fim de juntar 
o ingredientes ao longo de quatro semanas” (Peter Seewald, in Bento XVI – a vida, 
Paulus, S. Paulo, 2021, p.281).

Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, a segunda leitura nos descreve de forma 
maravilhosa o novo céu e nova terra na qual Deus “enxugará todas as lágrimas”. É o 
Reino de Deus concretizado para sempre no qual Cristo será tudo em todos.

Creio que em todos os 95 anos de vida, o Papa Bento XVI, que foi batizado no 
sábado santo e morreu num sábado da oitava do Natal, teve os olhos voltados para 
esta visão maravilhosa que é o termo de toda a vida cristã, e de toda história humana.

É grandiosa a promessa que Jesus Cristo, o Vivente, o Alfa e o Ômega, faz a 
todos: “A quem tiver sede, eu darei, de graça, da fonte de água viva”. O Papa Bento 
XVI foi um sedento de Deus, um buscador de Deus com o coração: procurando 
ser humilde e gentil; com a inteligência, estudando teologia e ensinando, mas, 
sobretudo com a fé que ele teve em grau admirável. Comprovada com a coragem de 
sua renúncia ao papado e paciência no sofrimento da velhice prolongada.

Cremos que no termo de sua existência se realizou o que está escrito no final da 
segunda Leitura aqui proclamada: “O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu 
Deus, e ele será meu filho”. Amém."
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4 | A Diocese entoa um hino de gratidão...

Vamos recordar juntos as alegrias e esperanças do ano que 
passou e reviver alguns momentos partilhados em 2022?

Este é o sonho missionário: 
a todos os povos chegar!

JANEIRO

JUNHOAGOSTO

OUTUBRO

NOVEMBRO

MARÇO MAIO

FEVEREIRO ABRIL

JULHOSETEMBRO

Caro leitor, nossa amada Diocese de Santo André trouxe em todos 
os meses do ano que se passou a Boa Notícia!
Um trabalho que só foi possível chegar aos lares e comunidades 

graças ao trabalho conjunto com as pastorais e movimentos.

20
22

■  Ação pelas 
enchentes 
■  Novos padres 
coordenadores 
regionais

■ Reunião do CDPA Presencial 
após dois anos
■ Dedicação da Sagrada Família em 
São Bernardo do Campo
■ Manhã de Espiritualidade do Clero

■ Lançamento do Blog do Seminário
■ Entrega da Síntese Diocesana do Sínodo
dos Bispos
■ Posse do 1º pároco diocesano na Matriz de Santo André
■ Encontro de Dom Pedro com os Diáconos
■ Retiro dos Presbíteros 
■ Encontro Diocesano dos Coroinhas e Cerimoniários

■ Ordenação presbiteral dos Diáconos 
Cauê e Jorge
■  Dedicação do altar da Paróquia Nossa 
Senhora da Salete em Santo André
■  Dedicação da Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima em Ribeirão Pires
■  Encontro Diocesano da Pastoral da Acolhida
■  Retomada da confecção e entrega do ABC 
Litúrgico em Braille
■ Cenáculo da Renovação Carismática Católica
■  Encontro das CEBs
■ Assembleia das Igrejas Particulares
em Aparecida

■  Assembleia da Liturgia
■  Congresso Eucarístico Nacional
■  Retiro dos diáconos
■  Missa dos Ministérios
dos seminaristas
■  Dia Mundial dos Pobres
■  Novena de Santo André nas regiões
■  Acolhida aos refugiados afegãos
■  Assembleia da Catequese
■  Assembleia do CRP
■  Missa de Santo André Apóstolo 
com abertura do Biênio Jubilar, 
Lançamento do Hino Diocesano e 
do Logo jubilar de 70 anos

■  Quarta-feira de Cinzas
■  Assembleia do SAV
■  24h para o Senhor 

■  70 anos de idade de Dom Pedro
■  Ordenação Diaconal dos 
seminaristas Cauê e Jorge
■  Assembleia da Pastoral 
da Acolhida
■  Assembleia da Caridade Social
■  Anuário Diocesano

■  Palestra de Dom Pedro sobre 
sinodalidade na regional Sul 1
■  Formações sobre o Sínodo dos 
Bispos nas Regiões

■  Juramento de fidelidade do novo 
Vigário Episcopal para a Pastoral
■  Retomada presencial da Semana Santa

■  Instituição dos novos ministros 
extraordinários
■  Missa em sufrágio de Dom Cláudio Hummes 
■  Instituição do Conselho Feminino Diocesano
■  Semana de Liturgia

■  Tríduo catequético
■  CRPs regionais - 8º Plano Diocesano 
de Pastoral 
■  Festival Vocacional 2022
■  Reunião da Comissão Jubilar
■  Festival Bíblico-Catequético após 
dois anos



| 5Na alegria do Evangelho, Jesus Cristo anunciar! DEZEMBRO

Visita do superior geral dos 
Scalabrinianos ao ABC

Seminaristas preparam-se para 
missão em Diadema

Natal do Senhor “Coloquemos o 
ano que vai chegar 
nas mãos de Deus"

“Não tenham medo, Jesus está sempre 
por perto”, ressalta Dom Pedro

A Missa de encerramento do ano letivo de 2022 para os seminaristas 
das três casas de formação da Diocese de Santo André aconteceu 
em 17/12, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, em 

Santo André. O bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini 
presidiu a celebração, que foi concelebrada pelos reitores das 
três casas:  Pe. Cleidson Pedroso de Souza (Propedêutico), Pe. 
Hamilton Gomes do Nascimento (Filosofia) e Pe. Rudnei 
Sertório (Teologia). 

Os seminaristas das três casas do Seminário Diocesano estiveram reunidos 
na Capela São Francisco de Assis, da Paróquia Maria Mãe dos Pobres, 
em Diadema, para realizar um momento formativo para a 

Missão dos Seminaristas, que acontecerá  de 28 janeiro a 5 de fevereiro 
de 2023. Dom Pedro, em uma de suas falas, ressaltou a importância da 
realização da semana missionária para a formação presbiteral, já que o 
missionário faz a experiência de esvaziar-se de si para encontrar com 
os outros, na gratuidade que brota do próprio Evangelho.

OSuperior Geral dos Missionários Scalabrinianos, Pe. Leonir Chiarello e 
seu Vigário, Pe. Gianni Borin estiveram em visita canônica à comunidade 
religiosa e paroquial de Nossa Senhora da Boa Viagem em São Bernardo 

do Campo, completaram essa atividade visitando o bispo diocesano, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, o Centro de Apoio ao Migrante em Utinga, a residência religiosa de Ribeirão 
Pires e a Paróquia de São José na mesma cidade. 

A visita ao nosso bispo diocesano, Dom Pedro, foi marcada pelo reconhecimento 
de ambas as partes pela presença significativa e centenária dos  scalabrinianos em 
nossa diocese.

Com a igreja lotada, Matriz de 
Mauá é elevada a Santuário
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Dois missionários 
da ongregação 
O b l a t o s 

de Maria Imaculada, Ir. 
George Lins, OMI e Ir. Geovani 
Pereira, OMI, foram ordenados 
diáconos transitórios, pelo nosso 
bispo Diocesano de Santo André 
Dom Pedro Carlos Cipollini.

No dia em que se fez memória da proclamação do Dogma da Imaculada 
Conceição da Santíssima Virgem Maria pelo Beato Pio IX em 1854, 
elevou-se à Santuário, em solene Celebração Eucarística presidida 

por Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, a Paróquia 
Imaculada Conceição, Matriz de Mauá.

O rito de dedicação iniciou do lado de fora da matriz, com muitos fiéis presentes, 
padres, diáconos e seminaristas de nossa diocese na entrada na igreja, com as portas 
fechadas. Em frente à matriz, Dom Pedro acolheu todos os presentes, ressaltando a 
alegria de dedicar a Paróquia Imaculada Conceição e as portas se abriram acolhendo 
os fiéis emocionados. 

Dom Pedro contou sobre sua devoção à Maria Imaculada, pois nasceu e foi batizado em uma cidade que tem a 
Imaculada Conceição por padroeira, recebeu sua primeira comunhão e foi crismado em uma paróquia que a tem como 
intercessora, contou também que foi ordenado diácono, presbítero e bispo em uma Catedral da Imaculada Conceição, 
relembrou que assim que chegou na Diocese de Santo André recebeu o título de cidadão honorário de Mauá, sentindo 
que a Imaculada Conceição o recebia como filho, e com um gesto inesperado, ofertou o báculo que o acompanha desde 
que eleito bispo, depositando em cima do altar aos pés da Imaculada, e pediu proteção para o seu episcopado.

Os aspirantes 
ao diaconato 
p e r m a n e n t e 

d a Diocese de Santo André se 
reuniram com Dom Pedro Carlos 
Cipollini, bispo diocesano de 
Santo André, para encerramento 
das atividades da Escola Diaconal 
Santo Efrém.

Obispo diocesano, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, reuniu-se com os fiéis da 
Paróquia Nossa Senhora do Rosário 

(Santo André Leste), para celebrar o nascimento 
do Príncipe da Paz, que fez brilhar sua luz 
resplandecente sobre a humanidade ferida pelo 
pecado, a fim de reconciliá-la com o Pai. 

Esteve na manhã seguinte, 25 de 
dezembro na Catedral Nossa Senhora do 
Carmo, celebrando o Natal do Senhor: 
“Acolhemos hoje a novidade do nascimento 

de Deus segundo a carne, assumindo nossa humanidade, compartilhando nossas 
alegrias e esperanças. Com o coração exultante por tão grande dom ofertado por 
Deus, que se faz homem, o Criador se faz criatura. Pobre no meio dos pobres”.

“Para iniciar esse novo ano, estamos 
reunidos para celebrar a Eucaristia, 
colocando nas mãos de Deus todo esse ano 
que passou e colocando também em Suas 
Mãos esse ano que vamos iniciar”, foram as 
palavras no início da Santa Missa do bispo 
diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, na 
missa do dia 31 de dezembro, na Catedral 
Nossa Senhora do Carmo.

A Santa Missa contou com a presença 
de fiéis e as participações dos padres Joel Nery (Pároco), Flávio José dos Santos 
(Vigário) e Camilo Gonçalves de Lima (Secretário Episcopal). 
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DADOS ESTATÍSTICOS

Tribunal 
Eclesiástico

80 Causas Protocoladas

380 Orientações

461 Oitivas Tribunal

51 Oitivas Rogatórias

65 Sentenças

823.749 Pessoas alcançadas no Facebook

94.039 Pessoas alcançadas no Instagram

70.416 Visitas à página do Facebook

38.159 Visitas ao perfil do Instagram

1.472 Novas curtidas na página do Facebook

2.144 Novos seguidores do Instagram

4.520 Ouvintes do Verbum  no WhatsApp

772 Gravações

64 Transmissões ao vivo

95 Reels

Redes sociais

Gravações

15 anos • Paróquia Cristo Rei • Diadema
15 anos • ParóquiaSão Benedito • SBC Anchieta
15 anos • Paróquia N. Sra. de Guadalupe • SA Leste
25 anos • Paróquia Maria Mãe dos Pobres • Diadema
40 anos • Paróquia  N. Sra. Aparecida • SBC Anchieta 
40 anos • Paróquia Jesus de Nazaré • SBC Centro
60 anos • Paróquia São Pedro Apóstolo • Mauá
60 anos • Paróquia Nossa Senhora da Salete • SA Leste
60 anos • Paróquia Nossa Senhora Aparecida • SA Utinga
60 anos • ParóquiaSagrado Coração de Jesus • SA Centro 
60 anos • Paróquia São João Batista • SBC Anchieta
60 anos • Paróquia Nossa Senhora das Dores • SA Centro 
60 anos • Paróquia Jesus Bom Pastor • SA Centro
80 anos • Paróquia Santo Antônio • SA Centro 
70 anos • Paróquia Santa Maria Goretti • SA Utinga
210 anos • Paróquia Basílica Menor Nossa Senhora da
        Boa Viagem - SBC Centro

206 Atendimentos

204 Visitas 

1.831 Crismados

62 Escritos sendo eles homilias, artigos para o Boa 
Notícia, Jornal Diário do Grande ABC, Folheto ABC Litúrgico, 
mensagens, entre outros

81 Gravações para padroeiros

96 Programas Verbum

■ Prorrogação do 8º Plano Diocesano de 
Pastoral: Definição das ênfases para o 
próximo biênio 2023-2024
■  Visita da Coordenação aos CRPs
■  Elaboração de subsídios para as reuniões 
de CRP-2023 e para preparação das 
Assembleias Paroquiais
■  Realização da Fase Diocesana do Sínodo 
dos Bispos
■  Nomeação de 34 novos assessores de 
pastorais e movimentos
■  729 reuniões realizadas no prédio Santo 
André Apóstolo das diversas pastorais
e movimentos
■  Retomada dos encontros de 
evangelização presencial nas casas

Atendimento às famílias carentes e povo da rua
84.372 Cestas para famílias carentes

12.030 Marmitex para o povo da rua

8.000aprox. 
Roupas e cobertores, Kits de higiene, brinquedos, 
sacolinhas de natal, entre outras  necessidades 
pontuais que foram encaminhadas
Dia Mundial do Pobre
2.170  pessoas atendidas
Atendimento: Café, almoço, banho, corte de cabelo, limpeza de 
pele, manicure e pedicure, entrega de roupas, cobertores e kits de 
higiene pessoal, atividades de recreação para crianças, aferimento 
de pressão, diabetes, consultas médicas, encaminhamentos para 
setor público de saúde, dentista para limpeza e aplicação de flúor, 
atendimento de oftalmologistas, nutricionistas, assistente social, 
psicólogos e atendimento jurídico, elaboração de currículos e 
noções de empreendedorismo.

Assembleia do Vicariato da Caridade 
190  participantes
■ Conscientização das Comunidades paroquiais para 
acolher o pobre, as pessoas em situação de vulnerabilidade, 
os irmãos de rua, sob um olhar mais humano.
■ Formação para os agentes de Pastorais do Vicariato 

■ Hino e clipe diocesano
■ Logo Jubilar
■ Abertura do Biênio 
Jubilar de 70 anos
■ Novena de Santo André 
nas regiões pastorais
■ Primeiro padre 
diocesano na Paróquia 
Matriz Santo André
■ Criação do Conselho 
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Tribunal 
Eclesiástico

80 Causas Protocoladas
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65 Sentenças
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772 Gravações

64 Transmissões ao vivo

95 Reels

Redes sociais

Gravações

15 anos • Paróquia Cristo Rei • Diadema
15 anos • ParóquiaSão Benedito • SBC Anchieta
15 anos • Paróquia N. Sra. de Guadalupe • SA Leste
25 anos • Paróquia Maria Mãe dos Pobres • Diadema
40 anos • Paróquia  N. Sra. Aparecida • SBC Anchieta 
40 anos • Paróquia Jesus de Nazaré • SBC Centro
60 anos • Paróquia São Pedro Apóstolo • Mauá
60 anos • Paróquia Nossa Senhora da Salete • SA Leste
60 anos • Paróquia Nossa Senhora Aparecida • SA Utinga
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70 anos • Paróquia Santa Maria Goretti • SA Utinga
210 anos • Paróquia Basílica Menor Nossa Senhora da
        Boa Viagem - SBC Centro

206 Atendimentos

204 Visitas 

1.831 Crismados

62 Escritos sendo eles homilias, artigos para o Boa 
Notícia, Jornal Diário do Grande ABC, Folheto ABC Litúrgico, 
mensagens, entre outros

81 Gravações para padroeiros

96 Programas Verbum

■ Prorrogação do 8º Plano Diocesano de 
Pastoral: Definição das ênfases para o 
próximo biênio 2023-2024
■  Visita da Coordenação aos CRPs
■  Elaboração de subsídios para as reuniões 
de CRP-2023 e para preparação das 
Assembleias Paroquiais
■  Realização da Fase Diocesana do Sínodo 
dos Bispos
■  Nomeação de 34 novos assessores de 
pastorais e movimentos
■  729 reuniões realizadas no prédio Santo 
André Apóstolo das diversas pastorais
e movimentos
■  Retomada dos encontros de 
evangelização presencial nas casas

Atendimento às famílias carentes e povo da rua
84.372 Cestas para famílias carentes

12.030 Marmitex para o povo da rua

8.000aprox. 
Roupas e cobertores, Kits de higiene, brinquedos, 
sacolinhas de natal, entre outras  necessidades 
pontuais que foram encaminhadas
Dia Mundial do Pobre
2.170  pessoas atendidas
Atendimento: Café, almoço, banho, corte de cabelo, limpeza de 
pele, manicure e pedicure, entrega de roupas, cobertores e kits de 
higiene pessoal, atividades de recreação para crianças, aferimento 
de pressão, diabetes, consultas médicas, encaminhamentos para 
setor público de saúde, dentista para limpeza e aplicação de flúor, 
atendimento de oftalmologistas, nutricionistas, assistente social, 
psicólogos e atendimento jurídico, elaboração de currículos e 
noções de empreendedorismo.

Assembleia do Vicariato da Caridade 
190  participantes
■ Conscientização das Comunidades paroquiais para 
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os irmãos de rua, sob um olhar mais humano.
■ Formação para os agentes de Pastorais do Vicariato 
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■ Decreto de Elevação a igreja Matriz da Paróquia 
Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no município 
de Mauá-SP, erigindo-a canonicamente como 
“SANTUÁRIO DIOCESANO DE NOSSA 
SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO” 
– Diocese de Santo André-SP. 
■ Considerando a restauração do Diaconato como 
grau próprio e permanente da hierarquia efetuada 
pelo Concílio Vaticano II para o bem das almas e a 
oportunidade de conferir tal ministério a homens 
de idade mais madura, mesmo casados (cf. LG 73-
74); a necessidade da presença e atuação de diáconos 
permanentes em nossa Igreja Particular para servir o 
Povo de Deus na diaconia da Caridade, da Palavra e 
da Liturgia (cf. CNBB/Doc. 96 nº. 53-66); e que a 
formação dos candidatos ao diaconato seja realizada 
preferencialmente na própria Diocese (cf. CNBB/
Doc. 96 nº. 194); tendo esse assunto sido tratado com 
o Conselho de Presbíteros e na Comissão Diocesana 
dos Diáconos Permanentes, e tendo sido ambos 
favoráveis a criação da Escola de formação diaconal 
diocesana, como “um espaço no qual os vocacionados 
possam desenvolver os requisitos que já possuem e 
tenham condições de suprir aquelas que lhes faltam” 
(cf. CNBB/Doc. 96 nº. 185); Decreto a criação da 
“Escola de Formação Diaconal Diocesana” Santo 
Efrém-Diácono”, para formar os candidatos ao 
Diaconato Permanente na Diocese de Santo André. 
Fica assim suprimida qualquer resolução em contrário, 
mormente o Prot. 2280/35 de 14/12/2019.
■ Fazemos saber que, em prol da formação para o 
diaconado permanente na Diocese de Santo André, 
com base no Diretório Diocesano para o Diaconado 
Permanente (Art. 1-8), por meio deste documento, 
constituímos e nomeamos, pelo período de 3 (três) anos, 
ou enquanto não ordenarmos o contrário, conforme 
o direito (cf. Art. 4 §único), a Diretoria da Escola 
de Formação Diaconal Diocesana ‘Santo Efrém-
Siácono’” composta pelos seguintes membros (cf. Art. 
3): Dom Pedro Carlos Cipollini (Bispo Diocesano 
– Presidente); Pe. José Pedro Teixeira de Jesus 
(Presbítero Diretor da “Escola de Formação Diaconal 
Diocesana Santo Efrém-Diácono, para formação 
dos candidatos ao Diaconado Permanente); e Diác. 
Wagner Innarelli (Diretor Executivo da mesma).
■ Fazemos saber que, para melhor atendimento 
das necessidades pastorais e espirituais da parcela 
do povo de Deus que vive em nossa Diocese de 
Santo André, especificamente na Paróquia São 
Geraldo Magella, Villa Guaraciaba, no município 
de Santo André, na Comunidade Nossa Senhora 
da Esperança; após ter dialogado e ouvido o parecer 
favorável do Pároco da referida Paróquia, do Pároco 
da Paróquia São Jorge, Cidade São Jorge, em 
Santo André, dos padres da Região Pastoral Santo 
André – Leste e do Conselho Presbiteral, por meio 
deste documento, havemos por bem determinar a 
mudança na configuração da seguinte comunidade: 
a comunidade Nossa Senhora da Esperança, 
situada na Rua General Olímpio Mourão Filho, nº 
01 A, Centreville, em Santo André, da Paróquia São 
Geraldo Magella, em Santo André, passa a partir 
de 31/12/2022 a pertencer a Paróquia São Jorge, 
em Santo André, voltando assim à sua configuração 
original, quando pertencia ao território da mesma.
■ Atendendo as orientações da Sagrada Congregação 
para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos e do 
Código de Direito Canônico (cf. câns. 1029 e 1034) no 
que se refere ao escrutínio e a idoneidade dos candidatos 
às Ordens Sacras, o Exmo. e Revmo. Sr. Dom Pedro 
Carlos Cipollini, Bispo da Diocese de Santo André 
– SP, depois de ter realizado todas as diligências 
legais, obtendo o testemunho favorável do Reitor do 
Seminário de Teologia (cf. cân. 1051 §1); 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 ouvido o parecer do Conselho 
de Formadores e o Conselho de Presbíteros, e tendo 
sido comprovada a idoneidade do seminarista Douglas 
Colácio, que concluiu satisfatoriamente sua formação 
no seminário Diocesano e na Faculdade de Teologia, 
decreta que será ordenado Diácono (transitório), 
durante a Celebração Eucarística, no dia 11 de fevereiro 
de 2023, às 9h, na Catedral Diocesana Nossa Senhora 
do Carmo, em Santo André. Pela referida ordenação 
diaconal se tornará clérigo assumindo o celibato e ficará 
incardinado à Igreja Particular de Santo André, para 
cujo serviço será promovido (cf. CDC cân. 266).
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Vanderlei Nunes, 
presbítero incardinado de nossa Diocese, como Pároco 
da Paróquia Nossa Senhora do Paraíso – Bairro 
Paraíso, em Santo André – SP, pelo período de 6 
(seis) anos, ou enquanto não ordenarmos o contrário, 
conforme o Direito (cf. CDC 1740-1752). Fica 
dispensada a tomada de posse (cf. cân. 527 §2.), devendo 
ser lida a provisão nas missas dominicais.
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Joel Nery, presbítero 
incardinado de nossa Diocese, como Pároco da 
Paróquia Catedral Nossa Senhora do Carmo – 
Centro, em Santo André – SP, pelo período de 6 
(seis) anos, ou enquanto não ordenarmos o contrário, 
conforme o Direito (cf. CDC 1740-1752). Fica 
dispensada a tomada de posse (cf. cân. 527 §2.), devendo 
ser lida a provisão nas missas dominicais.
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Vanderlei 
Ribeiro, presbítero incardinado de nossa Diocese, 
como Pároco da Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima – Vila Curuçá, em Santo André – SP, 
pelo período de 6 (seis) anos, ou enquanto não 
ordenarmos o contrário, conforme o Direito (cf. 
CDC 1740-1752). Fica dispensada a tomada 
de posse (cf. cân. 527 §2.), devendo ser lida a 
provisão nas missas dominicais. 
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Antônio Fernandes 
Nascimento, presbítero incardinado de nossa 
Diocese, como Pároco da Paróquia São Benedito 
– Bairro dos Casas, 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). Fica dispensada a tomada de 
posse (cf. cân. 527 §2.), devendo ser lida a provisão 
nas missas dominicais.
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Ademir Santos de 
Oliveira, presbítero incardinado de nossa Diocese, 
como Pároco da Paróquia São Judas Tadeu – Bairro 
Campestre, em Santo André – SP, pelo período de 6 
(seis) anos, ou enquanto não ordenarmos o contrário, 
conforme o Direito (cf. CDC 1740-1752). Fica 
dispensada a tomada de posse (cf. cân. 527 §2.), devendo 
ser lida a provisão nas missas dominicais. 
■ Prorrogação da nomeação e provisão do Revmo. 
Sr. Pe. Luís Carlos Francisco, presbítero incardinado 
de nossa Diocese, como Pároco da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida – Bairro Barcelona, em São 
Caetano do Sul – SP, pelo período de 3 (três) anos, 
ou enquanto não ordenarmos o contrário, conforme o 
Direito. Fica dispensada a tomada de posse (cf. cân. 527 
§2.), devendo ser lida a provisão nas missas dominicais. 
■ Prorrogação da nomeação e provisão do Revmo. 
Sr. Pe. Luís Carlos Francisco, presbítero incardinado 
de nossa Diocese, como Administrador Paroquial da 
Paróquia Nossa Senhora da Prosperidade – Bairro 
Prosperidade, em São Caetano do Sul – SP, pelo 
período de 3 (três) anos, ou enquanto não ordenarmos o 
contrário, conforme o Direito. Fica dispensada a tomada 
de posse (cf. cân. 527 §2.), devendo ser lida a provisão 
nas missas dominicais.
■ Concedemos o Uso de Ordem na Diocese de Santo 

André ao Revmo. Sr. Pe. Vidal Enrique Becerril, 
presbítero incardinado na Arquidiocese de Madrid, 
na Espanha e pertencente ao Instituto Espanhol 
de Missões Estrangeiras (IEME), missionário no 
Brasil desde 1997, para que possa celebrar, pregar 
a Palavra de Deus e administrar os Sacramentos, 
inclusive os Matrimônios “servatis servandis”, 
em plena comunhão com o Bispo Diocesano, o 
Presbitério e o pároco ou administrador paroquial 
onde estiver residindo, enquanto não ordenarmos o 
contrário, conforme o Direito. 
■ Prorrogação do 8º Plano, por mais um biênio 
2023-2024.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos 
(CAEP) da Paróquia Santa Maria Goretti – Vila 
Metalúrgica, em Santo André – SP, pelo período 
de três anos.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos 
(CAEP) da Paróquia Nossa Senhora Aparecida – 
Bairro Alves Dias, em São Bernardo do Campo – SP, 
pelo período de três anos.
■ Respondendo ao pedido do Revmo. Sr. Pe. Clemilson 
Pereira Teodoro, Pároco da Paróquia Santa Luzia, em 
Ribeirão Pires, a nós encaminhado, concedemos a 
permissão de conservar o Santíssimo Sacramento 
na Capela Nossa Senhora da Saúde, localizado à 
Rua Lambari, 373, Ouro Fino, em Ribeirão Pires. 
Lembrando que se observem as normas da Igreja 
referentes à guarda do Santíssimo Sacramento, em 
particular, a sua segurança (cf. CDC cân. 934; 938 §3). 
Essa permissão vigorará enquanto ali funcionar a Capela 
Nossa Senhora da Saúde ou até quando de minha parte 
ordenar o contrário.
■ Decreto de Suspensão de Ordem – Pe. Alexandre 
Cruz da Silva, conforme o Código de Direito Canônico, 
a teor da Nova Legislação do Livro VI do cân. 1333 § 1.
■ Atestado de ordenação Diaconal – Em Solene 
Celebração Eucarística, na Matriz Paroquial São Luiz 
Gonzaga, Jd. Paranavaí, em Mauá – SP, presidida pelo 
Sr. Bispo Diocesano de Santo André, foi ordenado 
diácono transitório o Ir. George Lins Fernandes, 
OMI, na presença de religiosos, presbíteros, diáconos, 
familiares e grande número de féis.
■ Atestado de ordenação Diaconal – Em Solene 
Celebração Eucarística, na Matriz Paroquial 
São Luiz Gonzaga, Jd. Paranavaí, em Mauá – 
SP, presidida pelo Sr. Bispo Diocesano de Santo 
André, foi ordenado diácono transitório o Ir. 
Geovani Pereira de Oliveira, OMI, na presença 
de religiosos, presbíteros, diáconos, familiares e 
grande número de féis.
■ 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. José Carlos Pedrini, 
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.
■ Provisão do Conselho de Assuntos Econômicos 
(CAEP) da Paróquia São Vicente de Paulo – Parque 
São Vicente, em Mauá – SP, em substituição ao Prot. 
2491/35, pelo período de até 31 março de 2024.

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 dezembro de 2022:

ACESSE NOSSO SITE 
E ACOMPANHE AS 

NOTÍCIAS
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NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS


