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O seminarista Douglas 
Colácio foi ordenado 
Diácono Transitório. Veja 
este momento da história de 
nossa Igreja Particular.

Dom Pedro Carlos 
Cipollini e Padre Carlito 
Dall`Agnese celebram juntos 
jubileu na Paróquia São José 
do Baeta Neves. 

Veja a programação 
completa das 24h para o 
Senhor nas dez Regiões 
Pastorais da Diocese e 
conheça sua origem.

https://www.instagram.com/diocesedesantoandre/
https://wa.me/message/FNXWJV7DIITNL1
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https://www.diocesesa.org.br/
https://www.facebook.com/DioceseDeSantoAndre
https://www.youtube.com/DiocesedeSantoAndr%C3%A91


Março de 2023
A BOA NOTÍCIA

PALAVRA
DA IGREJA

“Não basta pedir perdão”,
diz Papa na mensagem de
vídeo sobre as vítimas de abuso

A 3° Ampliada da Sub-Região
de São Paulo abordou 
Comunidades Eclesiais 
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Renovar a Esperança
Aquaresma é um período especial. Nela nos preparamos 

para celebrar a Páscoa, Paixão, Morte e Ressurreição de 
Jesus. Este é o mistério central de nossa fé. Precisamos 

nos preparar para celebrá-lo. Na quaresma, devemos nos dispor para 
trilhar um caminho de conversão, recordando nosso batismo, que nos 
mergulhou na morte com Cristo para ressurgirmos com Ele.

O tempo quaresmal nos convida à oração, à penitência e ao 
jejum que deve reverter em esmola, partilha. Por tudo isto, o 
tempo quaresmal é um tempo de esperança. Aguardamos na fé 
o cumprimento das promessas de Deus que se concretizam em 
Jesus, seu Filho, nosso salvador. 

Convite especial nos faz a Palavra de Deus, para intensificarmos 
nossas orações. Como que emoldurando este tempo, temos no início 
Jesus no deserto que é tentado, ora e jejua, para iniciar sua missão. 
E no final Jesus está no Horto das Oliveiras orando e suplicando 
ao Pai no início de seu martírio. A oração de súplica, carregada de 
esperança, perpassa todo este tempo de quaresma.

Sem a oração fervorosa, nossa esperança não cresce para nos 
sustentar. Sem a esperança nos fechamos em nós mesmos e não 
ouvimos mais a voz de Deus que nos chama com amor. A oração 
também é garantia de abertura aos demais, pois quem se abre a 
Deus se abre também aos irmãos, para escutá-los a ambos.

São muitos os que perderam a esperança e batem à porta de 
nosso coração para buscar escuta, perdão, correção, um olhar ou 
uma palavra de caridade.

A Campanha da Fraternidade nos propõe para reflexão o tema 
da fome. “Fome de Deus sim, fome de pão, não”, exclamou o papa 
São João Paulo II em Fortaleza, na sua primeira visita ao Brasil 
em 1980. Já naquela época a fome era grande, e por que não foi 
debelada, sendo o Brasil um país rico e exportador de alimentos?

Por aí vemos o tamanho e a dimensão da conversão coletiva 
que precisamos fazer também como nação, não somente como 
Igreja, comunidade de fé, para ouvir o clamor dos que sofrem 
este flagelo da fome.

Orando, poderemos ouvir Jesus que diz: 
"Dai-lhes vós mesmos de comer." Cheios 
de esperança poderemos obedecer-lhe.

Como pai e pastor, vos abençoo 
com a ternura de Deus e desejo uma 
FELIZ PÁSCOA!

Foi divulgado, no início deste 
mês, a intenção de oração do 
Papa para o mês de março.

A mensagem deste mês é dirigida 
a todos aqueles que foram vítimas de 
abuso. “Diante dos abusos, especialmente 
aqueles cometidos por membros da 
Igreja, não basta pedir perdão”, diz o Papa.

Pedir perdão é necessário, mas não 
é suficiente. Pedir perdão é bom para 
as vítimas, porque são elas que devem 
estar “no centro” de tudo. A sua dor, os 
seus danos psicológicos, podem começar 
a cicatrizar se encontrarem respostas; 
ações concretas para reparar os horrores 
que sofreram e evitar que se repitam. A 
preocupação do Papa Francisco com as 
vítimas e seu apelo para trazer o drama 
do abuso à superfície é acompanhado este 
mês por um Vídeo que a Rede Mundial de 

Oração do Papa produziu com o artista 
italiano Hermes Mangialardo. É uma 
história com um forte conteúdo simbólico, 
brincando com a comparação entre a luz e 
as trevas, que fala da singularidade de cada 
vida e do profundo sofrimento causado 
pela violência. Nas paredes de uma casa 
escura, onde cortinas afastam o sol, há 
pinturas retratando flores, que murcham 
justamente por causa da falta de luz. São 
pinturas de diferentes tipos e cores – 
algumas já prontas, em detalhes, outras mal 
desenhadas em traços infantis – colocadas 
nos diferentes cômodos da casa: o quarto 
das crianças, o canto esportivo, a sala de 
estar. Todos os cômodos, tão diferentes uns 
dos outros, têm em comum a escuridão 
que os domina, até que as cortinas da sala 
se rasgam e finalmente permitem que a luz 
entre: os raios do sol não só iluminam a 
casa, mas também permitem que aquelas 
flores feridas – que nem mesmo a moldura 
e o vidro conseguiram proteger da 
violência que penetrou profundamente em 
seus corações – voltem à vida e lentamente 
comecem a se levantar novamente, levando 
consigo suas feridas.

O 3° Encontro da Ampliada da 
Sub-Regional de São Paulo, 
aconteceu em 25 de fevereiro, 

no auditório da Cúria Diocesana de 
Santo Amaro, e contou com a presença de 
bispos, padres coordenadores diocesanos 
de pastorais e leigos coordenadores do 
Sub-Regional São Paulo, composto 
pelas Dioceses de Santo André, Campo 
Limpo, Guarulhos, Mogi das Cruzes, 
Osasco, Santos, Santo Amaro, São 
Miguel Paulista e pela Arquidiocese de 
São Paulo, composta por seis regiões 
episcopais: Sé, Belém, Ipiranga, Santana, 
Lapa e Brasilândia, dentro da Província 
Eclesiástica São Paulo que integra o 
Regional Sul 1 da  CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil).

Representando a Diocese de Santo 
André, estavam o bispo diocesano 
Dom Pedro Carlos Cipollini; Vigário 
para Pastoral,  Pe. Everton Gonçalves; 
a secretária do Centro Pastoral, 
Mércia Ferreira; Pastoral da Acolhida, 
Pe. Gonise Portugal, que assessora 
e a coordenadora Rizomar Santos; 
representando o COMIDI, o assessor, 
Pe. Jorge Bonfim e o coordenador  
Marcos Júlio Aguiar; Diác. Fabiano 
Roque, que acompanha o Vicariato  
para Caridade Social, e pela Pastoral 
da Comunicação, a Coordenadora 
Diocesana Fernanda Minichello.

O bispo da Diocese de Santo 
Amaro, Dom José Negri, acolheu 
os participantes e passou a palavra 
ao secretário da Sub-Região, Padre 
Joaquim Camargo, que iniciou a reunião 
com a oração da Hora Média; logo 
depois, o presidente e bispo da Diocese 
de Osasco, Dom João Bosco Barbosa 
de Sousa, acolheu a todos e agradeceu a 
presença dos representantes diocesanos; 
em seguida, apresentou o Padre José 
Carlos Pereira, que abordou o tema 
“Comunidades Eclesiais Missionárias”, 
além de apresentar de maneira sintética 
e sistemática o processo sinodal.

Discernindo no final da formação 
sobre as Comunidades Eclesiais 
Missionárias, o padre explicou sobre os 
pilares que norteiam as comunidades, 
e a importância de vivenciar essas 
experiência enquanto igreja sinodal: 
“As comunidades colocam a Igreja 
em estado permanente de missão, 
descentralizando algumas atividades, 
nos tornando discípulos missionários 
que tem a alegria de evangelizar, 
tomando a consciência de ser Igreja e 
priorizando a Ação Evangelizadora”.



O tempo da Quaresma é um tempo 
favorável para o encontro com Jesus no 
sacramento da reconciliação, visto que, 

ao nos aproximarmos de Jesus através dos exercícios 
quaresmais do jejum, esmola e oração buscamos 
rever nossa caminhada cristã a fim converter nosso 
coração e buscar a comunhão com Deus e com os 
irmãos. Somos convidados a fazer uma experiência 
com o sacramento da reconciliação que manifesta 
esta conversão.

A reconciliação faz parte da experiência 
da vida, uma vez que, eventualmente, 
acabamos enfrentando dificuldades em 
nossos relacionamentos com amigos e 
familiares. É inconcebível uma vida sem 
relações sociais, visto que desde o nascimento 
precisamos de cuidados para sobreviver. 
Além da necessidade do relacionamento com 
os outros, também precisamos cultivar o 
relacionamento com Deus, possibilitado pelo 
Batismo. Nele temos a origem e fim de todo 
ser humano (cf. Catecismo da Igreja Católica 
n. 27) e, pelo sacramento da reconciliação 
temos a possibilidade de reestabelecer nossos 
relacionamentos essenciais.

Em toda Santa Missa, no Ato Penitencial, temos 
a oportunidade de reconhecer nossos pecados, 
fraquezas e limites, além de implorar a misericórdia 
de Deus, mas a sua absolvição só é concedida 
pelo sacramento da reconciliação. Só nele temos 
a celebração do perdão de Deus, o encontro com 
a misericórdia divina, que é maior que qualquer 
pecado, e nos possibilita a graça do perdão de 
nossas faltas e, com isso, o reestabelecimento 
da graça santificante. A graça, por sua vez, nos 
faz progredir no caminho da santidade, além de 
propiciar a reconciliação consigo mesmo – o que 

possibilita a verdadeira paz e liberdade interior 
– a reconciliação com Deus – recuperando a sua 
amizade –, e por fim a reconciliação com a Igreja, 
que retoma a comunhão com os irmãos em Cristo.

Todo fiel tem por obrigação confessar os 
pecados graves ao menos uma vez por ano (cf. 
cânon 989 do Código de Direito Canônico), 
mas esta obrigação não deve ser compreendida 
sem as condições necessárias para realização 
do Sacramento que foi instituído por nosso 
Senhor Jesus Cristo e confiado à Igreja, como 
encontramos no evangelho, no relato da tarde 
da Ressurreição, no qual Jesus diz: “Recebei 
o Espírito Santo; os pecados daqueles que 
perdoardes serão perdoados. Os pecados 
daqueles que não perdoardes não serão 
perdoados” (Jo 20, 22-23).

As condições necessárias para uma confissão 
proveitosa são elencadas no número 225 do 
Diretório Diocesano dos Sacramentos e nos 
ajudam a compreender a grandeza do Sacramento. 
Em primeiro lugar é importante realizar um 
exame de consciência onde, considerando 
o amor de Deus por nós e as infidelidades de 
nossa parte, tomamos consciência do pecado 
e seguimos com os quatro passos: contrição, 
confissão, absolvição e penitência.

A contrição manifesta o arrependimento 
necessário para uma verdadeira conversão, 
expressa a dor de quem, com seu pecado, ofende 
a Deus. Ela pode ser perfeita, quando é motivada 
pelo amor para com Deus, ou imperfeita, 
quando tem outros motivos, como o temor 
pelas consequências do pecado.  A confissão é a 
declaração dos pecados graves cometidos e não 
confessados diante do sacerdote. A absolvição 
é dada ao fiel pelo confessor que, na pessoa de 

Cristo, oferece o perdão dos pecados. Por fim, 
tem-se a penitência que o sacerdote apresenta, que 
consiste na expressão do compromisso que o fiel 
assume de esforço para uma mudança de vida.

Este não é o sacramento da vergonha, pois 
o que está no centro não é a lista de nossos 
pecados e a nossa humilhação, mas, como nos 
propõe o Papa Francisco, deve ser o sacramento 
da alegria no qual encontramos a oportunidade 
de nos aproximarmos de Deus que nos perdoa 
sempre. A vergonha pode surgir como sinal 
de arrependimento, mas deve ser superada na 
confissão, onde nós lembramos que “Deus nunca 
Se envergonha de ti. Ama-te mesmo no ponto 
em que te envergonhas de ti mesmo. E ama-te 
sempre.” (Encontro do Papa Francisco com os 
jovens na viagem apostólica a Budapeste 14 de 
setembro de 2021).

Além do perdão dos pecados, através 
deste sacramento temos a possibilidade de 
experimentar o poder da cura de um coração 
ferido pelo pecado e encontrar uma luz 
poderosa para progredir no seguimento de 
Jesus Cristo. Fazendo parte do povo que em 
Cristo foi reconciliado com Deus e tomando 
cada dia mais consciência da riqueza do 
sacramento da reconciliação, que tenhamos 
coragem de nos aproximar e ir ao encontro de 
Jesus que, por meio da Igreja, quis continuar 
exercendo este ministério de perdão.

A 3° Ampliada da Sub-Região
de São Paulo abordou 
Comunidades Eclesiais 
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Victor Pereira Guimarães
Seminarista do 3º ano da 

Casa de Formação Teológica

O atendimento ao sacramento da penitência é realizado ao 
longo de todo ano em todas as paróquias, porém no período que 
antecede a Páscoa existe uma procura bem maior por parte dos fiéis, 
como parte dos exercícios espirituais. Para melhor atender os fiéis, 
os sacerdotes de cada Região Pastoral se unem para realização de 
mutirão de confissões em dias determinados em paróquias de sua 
região, fazendo rodízio para agilizar o atendimento a todos.
Consulte as datas no QR CODE e os horários na programação, se prepare e participe!
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A  Diocese de Santo André, junto com as Igrejas do Brasil e 
do mundo, se prepara para o início das “24 Horas Para o 
Senhor”, que acontecerão nos dias 17 e 18 de março, nas 

paróquias das sete cidades do Grande ABC.
O evento “24 Horas para o Senhor” incentiva a promoção de 

momentos de oração e confissão, de anúncio do Evangelho e de 
vigília, que ajudem a viver a Quaresma, preparando-nos para a Páscoa. 
Confira a programação e participe:

■ REGIÃO SANTO ANDRÉ CENTRO
Início: 17/03 às 15h
Catedral Nossa Senhora do Carmo 
Praça do Carmo s/n - Centro

■ REGIÃO SÃO BERNARDO – CENTRO
Início: 17/03 às 15h
Basílica Menor Nossa Senhora de Boa Viagem
Praça da Matriz, s/n - Centro

■ REGIÃO MAUÁ
Início: 17/03 às 14h
Santuário Diocesano N. Sra. da
Imaculada Conceição 
Praça Monsenhor Alexandre 
V. Arminas, 01 - Matriz 

■ REGIÃO SANTO ANDRÉ UTINGA
Início: 17/03 às 15h
Santuário Senhor do Bonfim
Rua Oratório, 1458 - Parque das Nações

■ REGIÃO SÃO BERNARDO
RUDGE RAMOS
Início: 17/03 às 14h
Paróquia Santa Edwiges 
Rua Votorantim, 686 - Vila Vivaldi

■ REGIÃO RIBEIRÃO PIRES
RIO GRANDE DA SERRA
Início: 17/03 às 15h
Paróquia São Sebastião
Av. Francisco Morais Ramos, 40 - Centro

■ REGIÃO SANTO ANDRÉ LESTE
Será realizada nas paróquias em horários 
próprios, verifique na sua paróquia e participe

■ REGIÃO SÃO BERNARDO – ANCHIETA
Início: 17/03 às 12h
Paróquia Sagrada Família
Estrada dos Casa, 3.800 - Jardim do Lago

■ REGIÃO SÃO CAETANO DO SUL
Início: 17/03 às 15h
Paróquia Sagrada Família
Praça Cardeal Arcoverde, 100 - Centro

■ REGIÃO DIADEMA
Início: 17/03 às 16h
Paróquia Imaculada Conceição
Pç. Padre Agostinho Bertoli, s/n - Centro
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O  seminarista Douglas Colácio 
foi ordenado Diácono 
Transitório no sábado, 11 

de fevereiro, Festa de Nossa Senhora de 
Lourdes. A Santa Missa de Ordenação 

Diaconal foi presidida pelo bispo 
da Diocese de Santo André, 
Dom Pedro Carlos Cipollini, 
na Catedral Nossa Senhora do 
Carmo, em Santo André.

Com a Catedral Diocesana 
cheia de fiéis, a celebração 
reuniu padres e diáconos 

permanentes, religiosos e 
religiosas, seminaristas, familiares 

e as comunidades que Douglas 
fez pastoral durante os estudos no 

Seminário Diocesano.
“Estou especialmente feliz por 

ordenar você, porque pude acompanhá-
lo desde o Propedêutico. Pude com 
alegria ver como você foi crescendo, 
subindo com sacrifício a grande escada 
do processo formativo. Você, porém, 
o fez com muita responsabilidade, 
sinceridade e alegria. E Deus ama quem 
se oferece a Ele com alegria. A alegria 
sincera é sinal de humildade, de entrega 
nas mãos de Deus como o fez São João 

XXIII, teu santo de 
“estimação”! Continue 
assim, vá andando 
com fé de começo em 
começo por começos que não tem 
fim…Sempre abandonado em Deus!”, 
disse Dom Pedro sobre ordenar o 
seminarista Douglas.

Lembrando a missão do diácono, 
o bispo ressaltou: “O diácono é amigo 
de Jesus, e por isso amigo da Palavra 
de Deus, pois aí se encontra o próprio 
Jesus: Verbo que se fez carne. Deves 
conhecer bem a Sagrada Escritura. 
Seja amigo da Palavra de Deus para 
vivê-la e anunciá-la. O contato com a 
Palavra de Deus vai te ensinar a não ser 
omisso, mas corajoso no combate, sem 
desanimar. Ser solidário sem se cansar! 
O diácono deve servir.  Ele é  um 
vencedor do egoísmo, do narcisismo 
que coloca sua própria pessoa e seus 
interesses em primeiro lugar.

Seguindo o rito de ordenação 
diaconal, todo o clero e a comunidade 
entoaram a Ladainha de todos os 
Santos, o ordenando ficou prostrado 
em sinal de resignação e 
entrega de vida a Deus.

Logo após, o bispo impôs as mãos 
sobre a cabeça do Douglas  e proferiu, 
em seguida, a prece de ordenação, 
conferindo-lhe o primeiro grau do 
Sacramento da Ordem, consagrando-o 
Diácono Transitório. 

Seus pais entregaram-lhe 
as vestes, impostas pelo padre 
Rogério Duarte e o Diácono 
Permanente Vagner Monteiro. Na 
sequência, Dom Pedro concluiu 
o rito, entregando-lhe o livro dos 
Evangelhos, sendo acolhido como 
Neodiácono pelo bispo com um 
abraço e pelos demais diáconos.

Dom Pedro, no final da celebração, 
anunciou aos presentes que o 
Neodiácono Transitório atuará na 
Paróquia São Felipe Apóstolo (Mauá), 
junto ao Padre Sidcley Alves.



Primeira reunião 
do clero destaca 

atividades de 2023

 Renovação Carismática Católica realiza
primeiro encontro do ano

 Mães que Oram 
realizam encontro anual

A primeira reunião de 
2023 do clero da 
Diocese de Santo André 

aconteceu na Paróquia São Judas 
Tadeu, na Região Pastoral Santo 
André Centro.

Os presentes foram acolhidos 
por Dom Pedro, bispo diocesano, 
seguindo para a oração inicial e leitura 
da ata da reunião anterior, realizada 
pelo chanceler, Pe. Camilo Gonçalves.

Dom Pedro 
orientou o clero 
sobre os aspectos 
práticos da vida da 
diocese, relembrando 
a importância do 
Diretório de Liturgia 
lançado em 2018. 

Emitiu também a 
Circular n°03/2023, que recorda 
alguns tópicos importantes da vida 
litúrgica de nossa Igreja Particular de 
Santo André.

Pe. José Aparecido Cassiano, 
coordenador da Pastoral Presbiteral, 

informou a data da formação 
permanente e do retiro do clero deste 
ano, frisando a importância de estarem 
unidos nesses dois momentos.

O Vigário Episcopal para Pastoral, 
Pe. Everton Gonçalves, destacou 
as ênfases do 8° Plano diocesano 
de Pastoral, e as formações que 
aconteceram nos Conselhos Regionais 
de Pastoral no próximo mês, informou 
sobre o livro “Por uma Igreja sinodal 
em saída para as periferias”, fruto  da 
I Assembleia Eclesial da América 
Latina e Caribe.

Pe. Ryan Holke, MIPK, Vigário 
Episcopal para Caridade Social, remeteu 
os trabalhos a serem realizados ao longo 
deste ano, dando início com a Campanha 
da Fraternidade, que traz um tema 
relevante, o combate à fome, e a atuação 
do Serviço de Fraternidade e Partilha.

ARenovação Carismática Católica Santo André realizou o primeiro 
encontro do ano, direcionado para os coordenadores de ministérios 
diocesanos e regionais, foi um dia de aprendizado, partilha e 

abastecimento para os trabalhos do ano 
de 2023. Além dos direcionamentos 
anual dos ministérios, os temas: “Grupo 
de Oração: lugar de Pentecostes” e o 
tema geral da RCC 2023: “Desperta tu 
que dormes, levanta dentre os mortos e 
Cristo te iluminará”, foram trabalhados. 
O evento foi encerrado com um 
momento de adoração, conduzido pelo 
assessor,  Pe. Cláudio Pereira.

Em março, a Igreja celebra um marco: o aniversário de dez anos 
do Pontificado do Papa Francisco. Um homem reconhecido 
pela humildade, pelo diálogo inter-religioso e por dar destaque à 

misericórdia de Deus a todos os fiéis durante esta década à frente de nossa Igreja.  
O argentino Jorge Mario Bergoglio nasceu no dia 17 de dezembro 
de 1936, em Buenos Aires. No dia 13 de março de 2013, tornou-se o 
266º Papa da Igreja Católica e o primeiro Papa nascido na América. 
O ministério petrino é uma grande graça que Jesus concedeu à Igreja e devemos 
ser sempre agradecidos por isso. Portanto, a nossa oração deve ser para que Deus 
sustente no serviço aquele que escolheu para este ministério, o Papa Francisco! 
Neste mês, reze uma Ave Maria por sua vida e missão!

Mais de duzentas mães se 
reuniram no sábado, 11 de 
Fevereiro, no auditório do 

Edifício Santo André Apóstolo, para iniciar 
as atividades do ano de 2023 do Movimento 
Mães que Oram.

Com o tema “O Espírito Santo descerá 
sobre vós e vos dará força” (Atos 1,8), contou 
com a presença de diversos membros das 10 
Regiões Pastorais da nossa Igreja Particular 
de Santo André.
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 Baeta Neves 
celebra júbilo de 

Dom Pedro e 
Padre Carlito

Retomada das 
Visitas Pastorais

Por uma Igreja
mais Inclusiva

Formação do
Setor Juventude 

Pastoral da Pessoa Idosa
realiza Mini Assembleia

Vicariato para Caridade 
Social reúne lideranças

Semana Bíblico 
Catequética

Pe. Cristóvão assume 
nova missão em Mauá

Dom Pedro reflete sobre 
Campanha da Fraternidade na Câmara Visita canônica

às Paróquias

Dom Pedro faz visita às famílias afegãs

Momentos de 
oração e fé marcam 

rebanhões pelo 
Grande ABC

Início da Quaresma

Marcada pela emoção, 
simplicidade e gratidão 
a Deus pelos 45 anos 

de ministério presbiteral do nosso 
bispo diocesano, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, e 60 anos de ordenação do 
Padre Carlito Dall`Agnese, a Santa 
Missa aconteceu sábado, 18 de fevereiro, 
na Paróquia São José, no Baeta Neves, 
em  São Bernardo do Campo.

Na celebração estiveram presentes 
parte do clero diocesano, seminaristas, 
religiosas e a comunidade paroquial.

A Missa de Quarta-feira de Cinzas 
com abertura da Campanha 
da Fraternidade, foi presidida 

por Dom Pedro Carlos Cipollini, Bispo 
Diocesano. O bispo diocesano ressaltou 
sobre o compromisso de cada cristão, 
frisando o Tempo Quaresmal, que nos pede 
jejum, oração e penitência.

Sobre a CF2023, Dom Pedro 
relembrou o que a Igreja nos propõe, pois 
partilhar o bem agrada a Deus, e que o tema 
“Fraternidade e fome”, juntamente com o 
lema “Dai-lhes vós mesmo de comer” (Mt 
14,16), convida a olhar a realidade e ver o 
sofrimento como Jesus viu,  e a ajudar na 
conversão pessoal e social. 

“Fazer  penitência e oração, é como abrir as 
portas da nossa casa, do nosso coração, da nossa 
inteligência, um abrir as portas para que Deus 
entre e faça a mudança na nossa vida, o nosso 
mundo precisa de um coração novo, mas o mundo 
terá um coração novo se cada um de nós tivermos 
um novo coração, agora é o tempo favorável."

Dom Pedro retomou as 
visitas pastorais em Mauá, 
nas comunidades São 

Francisco de Assis e Santa Clara, e 
Sagrado Coração de Jesus, pertencentes 
à Paróquia São Luiz Gonzaga.

A  ação vem ao encontro do 
tema da Campanha da 
Fraternidade de 2023: 

“Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 
14,16), e traz a espiritualidade da 
partilha, unindo a fraternidade que já 
existe nas paróquias, que unem sempre 
forças para poder continuar assistindo 
as mais de 7 mil famílias por todo o 
Grande ABC.

A ação iniciou na quarta-feira de 
Cinzas, 22 de fevereiro, e se mantém 
pelos quarenta dias da quaresma. 
Você pode contribuir levando sua 
doação de alimento na comunidade 
mais próxima.

O  Encontro Diocesano do Setor 
Inclusão teve como objetivo 
promover um encontro das 

pessoas que atuam no Setor e  convidar 
novos agentes que possam atuar nas 
mais diversas pastorais, tornando a Igreja 
sempre mais inclusiva.

Aconteceu a 1ª Formação Ampliada 
do Setor Juventude  para promover 
o encontro de agentes que atuam 

na evangelização 
dos vários perfis 
de juventude e 
pluralidade de 
carismas existentes em 
nossa Igreja Particular 
de Santo André.

Convidado pelo vereador Carlos Ferreira, presidente da 
Câmara dos Vereadores de Santo André, Dom Pedro, bispo 
diocesano, esteve na 8° Sessão Ordinária.

Acompanhando o bispo diocesano, estavam Pe. Décio Rocco, Pe. Camilo 
Gonçalves, secretário episcopal, e o Diácono permanente Marcelo Cavinato, 
assessor diocesano da Campanha da 
Fraternidade. Dom Pedro entregou aos 
vereadores o texto base da Campanha 
da Fraternidade, que   tem como tema 
“Fraternidade e fome” e lema “Dai-lhes vós 
mesmos de comer” (Mt 14,16), e ressaltou a 
importância de se refletir sobre o tema para 
a sociedade brasileira.

Um momento muito especial para nossa 
diocese foi a  Mini Assembleia da Pastoral da 
Pessoa Idosa. "Queremos retomar essas histórias 
dentro das paróquias, e capacitar  novos agentes 
para que consigamos estar presentes em todas as 
paróquias de nossa diocese”, afirmou Pe. Paulo 

Afonso, assessor 
diocesano. O 
evento aconteceu 
no Externato 
Santo Antônio, 
Região Pastoral 
São Caetano.

O encontro foi conduzido pelo vigário para 
caridade social, Pe. Ryan Holke, que ressaltou 
as ênfases do 8° Plano Diocesano de Pastoral 

para as ações caritativas da Diocese e a importância das ações 
em conjunto nas 
regiões pastorais. O 
tema do encontro 
foi motivado pelo 
tema Campanha da 
Fraternidade 2023. 

Conforme a necessidade,  
paróquias de nossa diocese 
estão recebendo uma visita 

pastoral, a ser feita 
em nome do bispo 
diocesano. Após a 
visita, deve ser entregue 
ao bispo um relatório 
sobre o teor da mesma, 
as conclusões e parecer 
do visitador.

A Semana Catequética 
que aconteceu entre os 
dias  27 de fevereiro e 

3 de março, foi realizada nas mídias 
diocesanas, e marcada 
pela presença em 
massa de catequistas 
de nossa diocese e a 
participação de leigos 
do Brasil inteiro.

Padre Cristóvão Oliveira Silva, NDS 
assumiu o ofício de pároco da Paróquia São 
Pedro, em Mauá. A missa foi presidida pelo 

bispo Dom Pedro Carlos Cipollini, e contou com a 
participação dos padres 
da Congregação de 
Nossa Senhora de Sião, 
o superior geral Pe. José 
Maria Leite,  seminaristas 
e os fiéis da matriz e 
quatro comunidades.

Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese 
de Santo André, realizou uma visita fraterna às 
famílias afegãs, que foram acolhidas pela Pastoral do 

Migrante em novembro 
de 2022.

A casa onde as 
famílias estão fica na 
cidade de Santo André, 
e desde que chegaram, 
tem recebido o apoio 
do Centro do Migrante.

Foram quatro dias de oração, 
pregação e alegria nos 
rebanhões que aconteceram 

por toda a Diocese de Santo André, que teve com o tema 
“Desperta! Em Jesus, Deus te escolheu” (Efésios 1,4-5).

O bispo diocesano, Dom Pedro Carlos Cipollini, esteve 
presente nas regiões, presidindo Missa na Região Mauá e na 
Região Pastoral Santo André Leste.
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■ Suspensão do Uso de Ordem na Diocese 
de Santo André do Revdo. Sr. Pe. Roberto 
Miranda da Silva, presbítero incardinado 
na Diocese de São João da Boa Vista – 
SP. (leia o documento completo no site)
■ Atestado de ordenação Diaconal – Em 
Solene Celebração Eucarística, na Catedral 
Diocesana Nossa Senhora do Carmo, 
Centro, em Santo André – SP, presidida 
pelo Sr. Bispo Diocesano de Santo André, 
foi ordenado  Diácono transitório  o 
Sr.  Douglas Colácio,  na presença do 
presbitério da Diocese de Santo André, 
familiares e grande número de féis.
■ Nomeação do Revmo. Sr. Pe. Cristóvão 
Oliveira Silva, NDS, religioso-presbítero 
da Congregação dos Religioso de Nossa 
Senhora de Sion, como Pároco da Paróquia 
São Pedro Apóstolo – Vila Guarani, em 
Mauá – SP, pelo período de 6 (seis) anos 
ou enquanto não ordenarmos o contrário, 
conforme o Direito.
■ Nomeação do  Revmo. Sr. Pe. Yuditus 
Uranius Keon, SVD, religioso-presbítero 
da Congregação dos Missionários 
do Verbo Divino, como  Vigário 
Paroquial  da  Paróquia Santo Arnaldo 
Janssen – Jardim São Judas Tadeu, em 
Diadema – SP, enquanto não ordenarmos 
o contrário, conforme o Direito.
■ Concedemos o Uso de Ordem na Diocese 
para o exercício de seu ministério (cf. cân. 
146) e na  Paróquia São Felipe Apóstolo 
– Parque das Américas, em Mauá – SP, 
ao  Revmo. Sr. Diác. Douglas Colácio, 
diácono transitório incardinado de 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, em comunhão 
com o Bispo Diocesano, as Orientações 
Diocesanas e o Pároco local, enquanto não 

ordenarmos o contrário, conforme o Direito.
■ Concedemos  o  Uso de Ordem  na 
Diocese para o exercício de seu ministério 
(cf. cân. 146) e na  Paróquia Santo André 
– Vila Assunção, em Santo André – SP, 
ao  Revmo. Sr. Pe. José Raphael Junior, 
presbítero incardinado de 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, em comunhão com o Bispo 
Diocesano, as Orientações Diocesanas e o 
Pároco local, enquanto não ordenarmos o 
contrário, conforme o Direito.
■ Nomeamos o  Revmo. Sr. Pe. Frei 
Alexandre Domiciano da Silva, OFM 
Conv.,  religioso-presbítero da Ordem dos 
Frades Menores Conventuais, como Reitor 
do Oratório Imaculada Conceição e 
São Maximiliano Maria Kolbe, em São 
Bernardo do Campo, mediante apresentação 
e petição do seu superior (cf. CDC cân. 
158),  por 3 (três) anos ou enquanto não 
ordenarmos o contrário conforme o Direito; 
As celebrações realizadas no Oratório não 
devem prejudicar o ministério paroquial 
(cf. cân 559) da paróquia São João Batista 
na qual se encontra, levando-se em conta 
também o que diz o cân 558; Sendo que 
o Oratório não tendo livros próprios de 
registro dos sacramentos aí ministrados, é 
necessário que o Reitor providencie para 
que sejam feitos os devidos registros na 
secretaria paroquial da referida paróquia, 
mormente batismo e matrimônio.
■ Provisão do Conselho de Assuntos 
Econômicos (CAEP) da Paróquia São José 
– Bairro Baeta Neves, em São Bernardo 
do Campo – SP, pelo período de três anos.
■ Nomeação do  Revmo. Sr. Pe. Alex 
Sandro Camilo, presbítero incardinado de 
nossa Diocese, como  Pároco  da  Paróquia 

São Pessoal São Miguel da Colônia Alemã 
(Sociedade São Miguel) – Vila Bastos, 
em Santo André – SP, pelo período de 6 
(seis) anos ou enquanto não ordenarmos 
o contrário, conforme o Direito. Em vista 
da realidade peculiar da Sociedade São 
Miguel, o pároco será membro da Diretoria 
Administrativa, para que a mesma seja 
devidamente representada (cf. Estatutos 
art.   25-28, aprovado em 02 de novembro 
de 2003). Sem prejuízo de seu ofício como 
Pároco e Reitor do Santuário Nossa Senhora 
Aparecida, em São Bernardo do Campo.

EDITAL
Prot. N. M. 10.72/22

O Vigário Judicial do TESA cita FRANCISCO 
BATISTA CASIMIRO, nascido em Sousa/
PB, aos 12 de abril de 1965, filho de Rita 
Casimiro Batista e Nestorino Batista de Sousa, 
de endereço incerto, para comparecer neste 
Tribunal, de terça a sexta-feira das 13:30 hs 
às 16:30 horas, para tratar de assunto de seu 
interesse.
Se alguém conhecer a pessoa supracitada, 
e souber onde reside, queira nos fornecer 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 fevereiro de 2023:

ACESSE NOSSO SITE 
E ACOMPANHE AS 

NOTÍCIAS
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NOMEAÇÕES, DECRETOS E OUTROS

Nota de Falecimento: 
Frei Wilmar Villalba Ortiz OFM Conv.

Nossa diocese uniu-se à Ordem dos 
Frades Menores Conventuais no 
dia 2 de março para comunicar o 

falecimento do Frei Wilmar Villaba Ortiz, OFM 
Conv, que foi Reitor do Oratório Imaculada 
Conceição e São Maximiliano Maria Kolbe. 
Nosso Bispo Diocesano, Dom Pedro Carlos 
Cipollini manifestou suas condolências em carta 
publicada no mesmo dia, endereçada ao Frei José 
Hugo da Silva Santos, OFM Conv, Ministro 
Provincial da Província São Francisco. 

Os encontros
da Campanha 
da Fraternidade 
2023 estão 
acontecendo
nas Paróquias 
das 10 Regiões 
Pastorais!

Aponte seu celular 
para o QR CODE

e acesse o conteúdo 
exclusivo da CF2023

 APONTE A CÂMERA
PARA O QR CODE

E CONFIRA MENSAGEM 
DE PESAR DE 
DOM PEDRO


