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O sonho começa a se tornar realidade!
Algo que parecia um sonho distante
começou neste abençoado ano de 2015 a
tornar-se uma realidade.
Tudo começou quando em outubro
de 2014 um trágico acidente na cidade de
Borborema-SP, ceifou a vida 13 pessoas,
entre elas, estudantes e professoras.
Os Cavaleiros de Colombo do
Conselho Kamiano, no Hawaii, nos EUA
(no qual há um membro brasileiro que
cresceu naquela pequena cidade no interior
de SP), rezaram e fizeram homenagem às
vitimas do trágico acidente com um ônibus
escolar da E.E.P.S.G. Dom Gastão Liberal
Pinto.

Após a notícia ser divulgada pela
imprensa no Brasil, vários e-mails e
mensagens começaram a chegar de pessoas

querendo saber mais sobre a Ordem dos
Cavaleiros de Colombo.
Os Cavaleiros brasileiros Cicero T.
Seisdedos e Marcos de Oliveira, ambos
residentes do estado americano do Hawaii,
decidiram então divulgar a Ordem no Brasil.
Em Janeiro de 2015, o pároco da
cidade de Borborema-SP, Pe. Pedro de
Celso Gardini doou uma imagem de Nossa
Senhora Aparecida à Ordem dos Cavaleiros
de Colombo e ofereceu seu apoio para que
concretiza-se o sonho do estabelecimento da
Ordem no Brasil. Ele pede para que rezemos
à Nossa Senhora intercedendo por esta
graça.

Em Julho de 2015, um evento
histórico, a primeira cerimônia de iniciação
dos Cavaleiros de Colombo é realizada no

Brasil. A cerimônia foi realizada na cidade
de Cianorte - PR, onde o Sr. César Antonio
Dias tornou-se membro da Ordem dos
Cavaleiros de Colombo. Por não haver
conselhos no Brasil, temporariamente César
ficará filiado ao conselho # 16109 - Padre
James "Diego" McFadden, localizado na
cidade de Honolulu - Hawaii - EUA.

Através do grande trabalho do amigo
Valmir Duarte Costa, de São Caetano do
Sul, a Ordem recebeu em novembro de 2015
o apoio do Bispo de Santo André-SP, Dom
Pedro Carlos Cipollini, dando a abertura a
possibilidade para que a Ordem dos
Cavaleiros de Colombo se estabeleça em sua
diocese.

Também em Julho de 2015, o
Deputado Distrital do Hawaii Cicero
Seisdedos se reuniu com o o pároco da
cidade de Borborema-SP, Pe. Pedro de
Celso Gardini, a fim de discutir os detalhes
do pedido para que a Ordem se estabeleça
no Brasil. O representante da Ordem viajou
também aos estados do Paraná e Rio de
Janeiro, onde se encontrou com vários
sacerdotes para divulgar os trabalhos da
Ordem dos Cavaleiros de Colombo.

Os padres Leonel Medeiros, pároco
em Danbury, Connecticut, Pe. Gervan
Menezes de Nashville, Tennessee e Pe.
Christiano Nunes da Silva, de Clarksville –
Tennessee, todos Cavaleiros de Quarto Grau
da Ordem, também ofereceram seus apoios
para que este sonho se realize.
Em novembro de 2015, mais um
apoio, o Pe. Robson Luis Weber de Hartford
– CT e os cavaleiros Roberto Figueroa, Aldo
Fraga e Jose Paulo uniram-se à causa.

Também em novembro, o padre
franciscano Anízio Rodrigues que vive
atualmente em Nazaré-Israel torna-se
membro da Ordem dos Cavaleiros.

Naquele mesmo mês mais brasileiros
uniran-se à Ordem. Da comunidade
brasileira de Danbury-CT, os senhores Darci
Cavalcante Pinto Jr., Ademar Teodoro da
Silva, Sergio Bolzan e Arnaldo Porto (da
esquerda para a direita) participam da
cerimônia de primeiro grau na cidade de
Monroe-CT.

Em seguida, o brasileiro Nilson
Marques, de New Jersey também torna-se
um membro.

Para completar este fantástico ano de
2015 não podemos deixar de agradecer aos
colaboradores que estão nos ajudando na
divulgação da Ordem no Brasil. No estado
de Santa Catarina, o professor universitário
Ronaldo Uller; em São Paulo capital, o
cavaleiro Lucas Mascia; no interior de São
Paulo, o seminarista Diego Schiavi, o
jornalista Gustavo Teixeira e o pregador
Shester Marcondes, e no Nordeste, Diego
Trigueiro. Dentre muitos colaboradores,
estes foram os que mais se destacaram neste
ano de 2015 pelo seu apoio. Muito Obrigado
A todos, um feliz Natal e um 2016
repleto de realizações.

Destaques de 2015

O paulista Cicero T. Seisdedos é
nomeado Deputado Distrital dos Cavaleiros
de Colombo no Hawaii.
O brasileiro de Presidente PrudenteSP, Marcos de Oliveira chega ao Quarto
Grau da Ordem dos Cavaleiros de Colombo.

Conselho do Hawaii faz oração pelo
amigo Margarido D. da Silva de Itapolis-SP
que foi baleado no coração durante um
assalto. Em poucos dias, Margarido recebe
alta e volta para casa com sua familia.

O Cavaleiro Cesar Dias torna-se
membro da Ordem dos Cavaleiros de
Colombo durante a primeira cerimônia
realizada no Brasil.
Ordem lança campanha de ajuda
concreta aos refugiados na Síria a pedido do
Papa Francisco.

de Colombo, o Padre Michael McGivney, na
igreja Santa Maria, na cidade de New Haven
– CT, EUA.
A ordem dos Cavaleiros de Colombo
foi fundada em 29 de março de 1882.

Papa Francisco visita os EUA e é
recebido pelo presidente da Câmara dos
Deputados, o Cavaleiro John Boehner. Logo
depois da conversa com o Papa, o Cavaleiro
John Boehner renuncia ao cargo.

O paulista Cicero T. Seisdedos chega
ao Quarto Grau da Ordem dos Cavaleiros de
Colombo.

Ordem dos Cavaleiros de Colombo
realiza campanha para arrecadar fundos para
as paraolimpíadas de 2016 no Rio de
Janeiro.

Membros celebram 125 anos da
morte do fundador da Ordem dos Cavaleiros

Imagem de Nossa Senhora
Aparecida, doada pelo Pe. Pedro de Celso
Gardini à Ordem dos Cavaleiros de
Colombo visita o Museu da Ordem e a
Igreja onde foi fundada.

Cavaleiros Brasileiros
Plantando Boas Sementes

Unindo casais, construindo famílias

Doando Sangue, salvando vidas

Doando a vida pela Igreja

Servindo aos Famintos

Mostrando o Caminho aos filhos

Padrinhos e Padres Exemplares

Animando as Missas

Visitando os Doentes
Batizando

Sevindo o País e a Igreja
Dando Bons Exemplos

Servindo a Igreja

Celebrando a Família

Imagem de Nossa Senhora Aparecida doada
à Ordem dos Cavaleiros de Colombo pelo
Padre Brasileiro Pedro De Celso Gardini, da
Paróquia São Sebastião de Borborema-SP,
visita a sede da Ordem dos Cavaleiros de
Colombo na cidade de New Haven, estado
de Connecticut nos EUA. Rezemos para que
a Ordem se extenda ao Brasil.

Visitem sempre nossa página:
www.facebook.com/cavaleirosdecolombo

