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A presente propositura tem por objetivo conceder a honraria Salva de Prata a Diocese 

do Campo Limpo em homenagem aos seus 30 anos. (Biografia em anexo). 

A matéria está embasada no artigo 14, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município, assim 
como no artigo 236, parágrafo único, inciso II, e 347 a 351, todos do Regimento Interno. 

Breve histórico - Diocese de Campo Limpo 

História da Diocese 

A Diocese de Campo Limpo foi criada em 15 de março de 1989, pela bula "Com o 
Beneplácito de Deus", do Papa João Paulo II, e instalada em quatro de junho de 1989, 
desmembrada da Arquidiocese de São Paulo. 

A Igreja Particular de Campo Limpo abrange partes das zonas: SUL (Campo Limpo, 
Capão Redondo, Jardim Ângela, M'Boi Mirim, Morumbi, Piraporinha, Valo Velho e Vila Remo) e 
OESTE (Caxingui, Ferreira, Jardim Peri Peri, Vila Sônia) da capital paulista e seis municípios 
da Grande São Paulo (Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da 
Serra e Taboão da Serra), perfazendo uma área de 1.560 km2 e abrigando uma população 
aproximada de 2,7 milhões de habitantes. 

A Diocese de Campo Limpo faz limites com as Regiões Episcopais Lapa, Sé e Ipiranga 
da Arquidiocese de São Paulo (ao norte) e com as Dioceses de: Osasco (a oeste), Santo 
Amaro (a leste), Registro e de Santos (ao sul). 

Atualmente a Diocese de Campo Limpo é formada por quatro Regiões Episcopais, 
nove Foranias, 103 paróquias totalizando mais de 430 comunidades (incluindo as matrizes), 
além dos seis Santuários Diocesanos. 

Bispo 

Dom Luiz Antônio Guedes 

"Scio cui credidi" - "Sei em quem acreditei" (2 Tm 1,12) 

Natural de Mogi-Mirim (SP), Luiz Antônio Guedes, nasceu em 25 de novembro de 
1945. Filho de Cinezio Guedes e Maria Carechio Guedes viveu sua infância e adolescência em 
sua cidade natal. Foi batizado na Paróquia São José, Mogi-Morim, dois meses após seu 
nascimento e recebeu sua primeira Eucaristia na mesma paróquia, em oito de dezembro de 
1954, com nove anos. 

Ainda bem jovem ingressou no Seminário da Imaculada Conceição, da Arquidiocese de 
Campinas. Sendo seminarista da Arquidiocese de Campinas, fez os estudos filosóficos no 
Instituto Estigmatino de Campinas e os de Teologia na Faculdade Nossa Senhora da 
Assunção, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Foi ordenado diácono no dia 12 de março de 1972, em Mogi-Mirim, e recebeu o grau 
sacerdotal pela imposição das mãos de Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, Arcebispo 
Metropolitano de Campinas em 20 de maio do mesmo ano, na paróquia São José, Mogi Mirim. 

Foi Pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Candelária, em Indaiatuba, da Paróquia 
de Santa Luzia, em Campinas, de Sant'Ana, em Sumaré, além de administrador Paroquial de 
Nossa Senhora da Pompéia, em Campinas, de São Cristóvão, em Valinhos e de Cristo Rei, em 
Campinas. Reitor do Seminário de Filosofia (1976/1980) e de Teologia (1984/1989) e 



participante em várias comissões pastorais na Arquidiocese e no Regional Sul 1 da CNBB. Foi 
membro, secretário e coordenador do conselho de presbíteros. Integrou o Colégio de 
Consultores da Arquidiocese e Pároco da Paróquia de Santa Cruz, em Campinas, durante oito 
anos de onde saiu para assumir a Coordenação Geral da Pastoral da Arquidiocese. 

Foi nomeado bispo-auxiliar da Arquidiocese de Campinas em 29 de janeiro de 1997 e 
simultaneamente foi eleito Bispo titular de Maturba. Sua ordenação episcopal ocorreu em nove 
de março de 1997, na catedral Metropolitana de Campinas, por Dom Gilberto Pereira Lopes, 
Arcebispo Metropolitano. 

Como bispo-auxiliar de Campinas continuou, por mais dois anos, na função de 
Coordenador Geral da Pastoral. Exerceu o cargo de vigário-geral da Arquidiocese e de 
animador da pastoral na Região Episcopal Campinas. Foi o secretário geral do 14º Congresso 
Eucarístico Nacional, coordenando todos seus trabalhos de preparação e de realização. 

Foi nomeado bispo da Diocese de Bauru em 24 de outubro de 2001 pelo então papa 
João Paulo II e assumiu o cargo em 23 de dezembro do mesmo ano na presença de mais de 
mil fiéis na Catedral do Divino Espírito Santo, sede da Diocese de Bauru. 

Em 30 julho de 2008 foi nomeado bispo da Diocese de Campo Limpo pelo então Papa 
Bento XVI e em 27 de setembro do mesmo ano tomou posse canônica mente, onde 
permanece. A missa de posse contou com a presença de cerca de 5000 mil fiéis que lotaram o 
interior da Catedral Sagrada Família, tendo muitas pessoas, ficado do lado de fora 
acompanhando por telões. 

Catedral 

Obra de Fé 

"... minha casa chamar-se-á a casa de oração para todos os povos". (Isaías 56,7) 

Em 1989 quando o então Papa João Paulo II, hoje Santo, criou a Diocese de Campo 
Limpo, os moradores do entorno do terreno alagado ao lado do córrego Pirajussara, não 
poderiam imaginar a obra grandiosa e nada monolítica que nasceria naquele local. 

Dom Emílio Pignoli, primeiro Bispo diocesano, percebeu a necessidade de ter uma 
catedral para sua diocese tão logo assumiu seu mandato e desprendido de qualquer temor no 
final do ano de 1991 já tinha o terreno com as obras de terraplanagem finalizadas. 

Ainda em 1991 a Projeto Paulista de Arquitetura ganhou o concurso realizado para a 
execução do projeto para a Catedral. O desenho era simples, moderno, porém despojado, 
apesar de complexo como o exigido. O arquiteto Fábio M. Gonçalves, sócio da empresa 
vencedora e responsável por tocar o projeto, diz que a ideia sempre foi fazer algo amplo, o 
maior vão aberto, que pudesse abrigar milhares de pessoas sem qualquer obstáculo 
prejudicando a visibilidade. 

Sentado a mesa de jantar em sua casa e muito a vontade em contar sobre o projeto 
que conhece como a palma de sua mão, este simpático senhor, professor da FAU-USP 
(Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo) e ex-Diretor do 
departamento de urbanismo de São Paulo por dois anos e meio na gestão Haddad, começa 
mostrando a sua admiração e respeito pela figura líder de tudo, Dom Emílio Pignoli, "ele foi 
guerreiro, impossível não admirá-lo". 

Bem no início, já ao desenhar o projeto, o grupo de jovens engenheiros da Projeto 
Paulista, perceberam que era preciso aproveitar o máximo do terreno, o pedido do Bispo era 
grandioso, além do templo, o espaço deveria abrigar residência para padre, salão paroquial, 
cúria e um jardim que 'abraçasse' o povo. O terreno de 5720 m² foi aproveitado ao máximo. 

Outro grande detalhe pensado para o projeto, segundo o professor, era para a 
utilização de materiais duráveis e de fácil manutenção ou quase manutenção alguma, como a 
estrutura de concreto, o revestimento com cerâmica e painéis de mármore translúcido, do tipo 
espírito-santo branco, em painéis de 1 m x 1 m com espessura de 1,5 cm, colocados um a um 
e que fazem com que a utilização de luz artificial seja dispensada durante o dia. 

Ao entrar na catedral é possível notar que o intuito foi alcançado. A nave principal foi 
feita como um grande salão, quase quadrado com 1200 m² e capacidade para 1500 pessoas 
sentadas, foram feitas duas grandes vigas, em concreto protendido com vãos de 38 e 39 
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metros onde se penduram duas vigas menores e mais baixas fazendo com que todo o interior 
da nave fique livre de pilares ou colunas. 

A concretagem destas vigas gigantescas merece um capítulo a parte, o dia estava 
bonito e a estrutura toda armada, a preocupação era gigantesca e a tensão enorme, tudo 
precisava sair conforme o planejado, primeiro porque a obra, inclusive as vigas, estava sendo 
viabilizado com doações espontâneas e festas beneficentes, segundo por ser talvez a parte 
mais delicada da obra. Então, recorrendo a proteção divina, o Bispo diocesano, que 
acompanhava a obra em cada detalhe, rezava seu terço neste momento com todo ardor sem 
intenção de ir embora até que este trabalho tivesse terminado, tudo deu certo. 

O que foi imaginado pela Projeto Paulista em seu desenho original, praticamente foi 
realizado em sua totalidade e com satisfação no olhar e nas palavras, Fábio se recorda da 
grande ajuda obtida pelo artista sacro, Cláudio Pastro (já falecido), que além de ter sido o autor 
do grande afresco no centro do altar com mais de 14 metros, fez também os painéis laterais 
internos e as figuras representativas da Sagrada Família na cruz que a catedral ostenta em sua 
fachada. 

"Quando soubemos que tínhamos ganhado o concurso, Dom Emílio mesmo quem 
telefonou para dar a notícia e disse que mandaria o Claúdio Pastro ao escritório, aí começou 
uma relação de amizade e admiração, ele de fato nos prestou grande ajuda com seu amplo 
conhecimento do sagrado e enriqueceu ainda mais a obra com sua arte", conta Fabio. 

Hoje quando observamos a catedral com sua grandiosidade não podemos imaginar 
que toda essa obra foi tocada por poucos, mas, corajosos pedreiros de uma pequena 
empreiteira da região, a NGTM, com o supervisionamento voluntário do engenheiro João Pedro 
Bueno, infelizmente falecido antes do final da concretagem, entre outros grandes e importantes 
nomes como dos engenheiros José Augusto de Amaral Machado da Hidroconsult, que trouxe 
para a obra Antonio Bugan, responsável por todo cálculo estrutural e muito católico e o versátil 
mestre de obra Nedson que praticamente passou a morar na obra. Não houve registro nenhum 
incidente em todos os anos que a obra durou. 

Fábio se sente envaidecido quando hoje olha para o seu trabalho concluído e vê no fiel 
que adentra a igreja que a ideia principal de que a Catedral fosse um espaço de recolhimento e 
oração funciona muito bem. A pouca luminosidade, o silêncio, a riqueza de detalhes nas 
pinturas do Cláudio Pastro e a fachada convidativa, traz essa atmosfera sacra, de 
introspecção. 

A inauguração aconteceu em 29 de junho de 1997, mas até 1999 outros detalhes foram 
sendo acrescentados na área externa. Na grande celebração litúrgica para a inauguração da 
Catedral o então jovem arquiteto e professor Fábio juntamente com a viúva do engenheiro 
Pedro Bueno, senhora Maria Lúcia, entregaram a chave simbólica ao Bispo Diocesano Dom 
Emílio Pignoli. 

Ficha técnica: 

Endereço: Campina Grande, esquina com Lira Paulista, Campo Limpo/SP 

Área do terreno: 5.720 m² 

Área construída: 3.255 m² 

Capacidade: 1.500 pessoas 

Arquitetura: Projeto Paulista de Arquitetura S/C Ltda. (Arquitetos: Carmen Vilarino; 
Fábio Mariz Gonçalves; Luís Mauro Freire; Zeuler Lima) 

Estrutura: Hidroconsult - consultoria, estudos e projetos S.A. (Engenheiros: Antonio 
Burgan e Moacir de Freitas) 

Construtora: Empreiteira N.G.T.M. 

Projeto e instalações: CZN engenharia de sistemas. 

Padroeira 

Uma Santa Família por modelo e intercessora 
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Toda igreja dedicada deve ter um título. Para a nossa Catedral, foram escolhidos 
Jesus, Maria e José, a Família da qual o Senhor quis fazer parte ao se encarnar. 

Sem dúvidas, ao adentrar a Catedral o primeiro dos elementos que desperta a atenção 
é o painel da Sagrada Família. Pintado pelo falecido artista plástico Cláudio Pastro, o painel 
possui 14,50 metros de altura e, dentre os diversos elementos que retrata, no centro está à 
patrona da Catedral e de toda a Diocese: a Sagrada Família. 

Além de ser a igreja mãe da Diocese, a Catedral é o local onde se percebe a família 
como instituição santificada por Deus. Na ocasião da Dedicação, Dom Lucas Moreira lança a 
seguinte reflexão: "Ouso dizer que, Jesus, para salvar a humanidade, precisou de 3 horas na 
cruz, passou 3 dias no túmulo, passou 3 anos instruindo os apóstolos em sua missão, quis 
precisar de 30 anos vivendo no seio de sua família". E conclui: "Jesus divinizou tudo aquilo que 
ele assumiu. Assumindo a vida familiar, Jesus divinizou a instituição familiar". 

De fato, já antes do início das obras a Sagrada Família esteve presente. No 
lançamento da pedra fundamental, e ao longo de todas as missas celebradas no local das 
obras a imagem da Família de Nazaré esteve como que zelando por cada detalhe da nova 
casa que estava sendo edificada para Deus. Desde o início da Diocese as famílias têm sido 
foco da evangelização. 

Respondendo ao pedido de Dom Emílio de tornar a Sagrada Família padroeira da 
Diocese e da Catedral, o Papa João Paulo II assim responde: "São conhecidas a piedade e a 
veneração que os fiéis da diocese de Campo Limpo tributam a Sagrada Família de Jesus, José 
e Maria. Por causa disto o venerável irmão Emílio Pignoli, Bispo de Campo Limpo, 
expressando o parecer comum do clero e do povo, celebrou o rito da escolha da Sagrada 
Família de Jesus, José e Maria como Padroeira da diocese diante de Deus e fez a petição para 
que deste modo a escolha fosse confirmada pela Sé Apostólica". 

Desde o inicio foi desejo de Dom Emílio, em tempos que a família requer especial 
atenção e dedicação por parte da Igreja, que a Família de Jesus fosse escolhida para 
interceder pela Diocese de Campo Limpo. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/04/2019, p. 127-128 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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