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JUSTIFICATIVA - PDL 0062/2019 
No dia 13 de março de 1989 foi criada a Diocese de Santo Amaro pelo Papa João 

Paulo II. A pequena Igreja localizada no Largo 13, na noite de 27 de maio foi transformada em 
Catedral e no mesmo dia acontecia a posse do 1º Bispo diocesano, D. Fernando Antônio 
Figueiredo, que recebia das mãos de D. Paulo Evaristo Arns o báculo, símbolo de autoridade e 
de serviço sobre a região, tal ano marcou a vida dos féis da região de Santo Amaro. 

Na época, a população da diocese era estimada em 2,5 milhões de habitantes, dos 
quais, 2,11 milhões eram católicos. Havia 21 paróquias aos cuidados do clero diocesano e 13 
aos cuidados de padres religiosos. O clero diocesano, na ocasião, era formado por 26 padres. 
A diocese possuía 10 centros de instrução e de educação de propriedade ou dirigidos por 
religiosos e 25 centros de caridade e sociais. 

Desde o seu início, a missão da Diocese sempre foi de evangelizar e tornar a Igreja 
presente no território populoso, criando paróquias nos diversos bairros e nas múltiplas 
dobradas da Diocese, sendo hoje dividida em onze setores: Cupecê, Grajaú, Interlagos, 
Jordanópolis, Parelheiros, Pedreira, Sabará, Santa Catarina, Santo Amaro, Varginha e 
Veleiros. São 112 paróquias e cerca de 200 padres entre os seculares e religiosos, ardorosos 
missionários, que voltados à evangelização e fortalecidos pelo Espírito Divino levam a Palavra 
de Deus não só a outras regiões do Brasil, mas também reforçam as lides apostólicas na 
França, em Portugal e na Itália. 

No dia 10 de dezembro de 1993, com a presença do Núncio Apostólico D. Alfio 
Rapisarda, de diversos bispos, padres e fiéis, inaugurava-se a Cúria diocesana, que se tornou 
lugar referencial para a vida administrativa, pastoral e formativa dos Padres e dos fiéis leigos, 
que periodicamente se reúnem para aperfeiçoar-se na vida apostólica e fraterna, e superar-se 
na prece e nos estudos dos documentos da Igreja. 

No dia 13 de março de 2019 a Diocese de Santo Amaro comemora três décadas de 
avivamento da fé, evangelização, caridade e trabalho social. 

Assim submeto este projeto de lei para análise e aprovação. 
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