
  

                                  Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer 
                                            Arcebispo de São Paulo 

São Paulo, 23 01 2019 

Para Mons. José Benedito Cardoso 
Nomeado Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo 

Estimado Mons. José Benedito: 

Hoje, o Papa Francisco nomeou o senhor como Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São 
Paulo. Demos graças a Deus! O episcopado é um chamado a servir a Igreja como “pai 
e pastor”, em nome de Jesus Cristo, Pastor Supremo do rebanho. 

Em nome da Arquidiocese de São Paulo, agradeço ao Papa Francisco pela nomeação 
do senhor para servir ao povo de Deus desta imensa Igreja Particular, que ama seus 
pastores e está sedento de receber deles o carinho de Deus e o alimento espiritual.  

A Igreja, em São Paulo, que iniciou com a missão dos Padres Jesuítas no Planalto de 
Piratininga e com uma missa celebrada por eles no dia 25 de janeiro de 1554, tem em 
sua história passada e presente santos e dedicados missionários. Entre eles, São José 
de Anchieta, S.Antônio de Sant’Ana Galvão, Santa Paulina e os Beatos Pe. Mariano 
De La Mata e Madre Assunta Marchetti. Para nós, é uma graça especial, uma grande 
honra e uma imensa responsabilidade seguir evangelizando este povo nos passos de 
tão grandes e dignos predecessores, que agora são nossos intercessores no céu. 

Seja bem-vindo em São Paulo também o senhor! Alegro-me com sua nomeação como 
Bispo Auxiliar de São Paulo e o acolho de braços abertos nesta imensa e querida 
Arquidiocese! Aqui estamos celebrando um sínodo arquidiocesano, proposto como 
“caminho de comunhão, conversão e renovação missionária” para toda a 
Arquidiocese. Sua ajuda será muito importante para levar a bom termo o caminho 
sinodal e para implementar, em seguida, as diretrizes sinodais. 

Que o Espírito de Cristo, Bom Pastor, o ilumine, conforte e oriente no exercício da 
missão que lhe foi confiada. Conte com nossa oração e nossa fraterna estima. 
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