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São Paulo, 04 de maio de 2020.       Secr. Reg. Circ. 06/20 

 

Emmos. Srs. Cardeais, Exmos. Srs. Arcebispos e Bispos! 

Sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas! 

Irmãos e irmãs! 

 

Ref.: Funcionamento do Regional Sul 1 

 

Prezados senhores! Cordiais saudações!  

 

Nesse tempo de isolamento social, devido à pandemia do coronavírus (COVID-19), muitas atividades 

foram canceladas, muita coisa mudou, incluindo o funcionamento da sede do Regional, obedecendo a um ritmo 

de contenção de despesas.  

Nesse sentido, a presidência procedeu a diligências que incluíram a dispensa de alguns funcionários. A 

esses, desde já, apresentamos os mais sinceros agradecimentos, lamentando a redução de um quadro que, mais 

que um grupo de trabalho, esforçou-se na vivência fraterna e na oração, mormente com as celebrações 

eucarísticas na capela da sede. 

Dentre os que foram desligados, constam os seguintes nomes: Diácono Marcos Antonio Domingues, 

Leandro de Lima Carvalho, Akemy Honda Iwata, Givanilda de Jesus e Emilene Andreia Fugita. Diácono 

Domingues, secretário administrativo, era quem, nos últimos anos, articulava a logística das assembleias, 

contatando parceiros e patrocinadores, e era quem apresentava os relatórios financeiros.  

Diácono Domingues ofereceu importante colaboração no acompanhamento dos projetos missionários na 

Amazônia e África. Em março de 2019, por ocasião do jubileu de prata da presença do Regional na Amazônia, 

organizou, em parceria com a Rede Vida de Televisão, uma visita às dioceses onde estão nossos missionários. 

Prestou grande ajuda na implantação do projeto de Pemba (Moçambique-África), visitando aquela diocese, em 

abril de 2018 e agosto de 2019. Um agradecimento especial ao diácono e à Arquidiocese de São Paulo. 

Permanecem no Regional os seguintes funcionários: Pe. Walter Merlugo Júnior (secretário executivo), 

Renato Papis Lopes (assessor de imprensa), Alex Santos Macário e Vinicius Lino para serviços gerais. 

Na Amazônia, permanecem oito padres e uma religiosa (Ir. Vera). Retornaram: Pe. Fabiano Kleber 

Cavalcante do Amaral e o Diácono Paulo Morais de Oliveira e sua esposa. Na Diocese de Pemba, permanecem 

três sacerdotes (Adriano, Boaventura e Salvador), quatro religiosas, um religioso e uma leiga (Helena). 

Retornaram: o leigo Leandro Martins Soares e o casal Rosane Chagas de Campos e César Henrique de Campos. 

A todos eles, nossos sinceros agradecimentos.  

Que esse tempo de incertezas, apreensões e provações nos exercite na caridade, traduzida em 

solidariedade para com os que sofrem diversas privações. Constata-se uma louvável movimentação das 

paróquias em arrecadar alimentos para famílias necessitadas, dentre outras iniciativas.  

Alegres na esperança, “prossigamos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos 

fixos em Jesus” (cf. Hb 12,1-2), ressuscitado e vencedor do pecado e da morte. Com nosso afetuoso abraço e 

unidos na oração,  

Fraternalmente,        

           

  

        Dom Pedro Luiz Stringhini                                         Dom Edmilson Amador Caetano 

                   Presidente                                   Vice-Presidente   

 

Dom Luiz Carlos Dias 

Secretário 
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