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ADVENTO: O Cristo que vem e que virá

“Ao celebrar cada ano a liturgia do Advento, a
Igreja

atualiza

esta

espera

do

Messias:

comungando com a longa preparação da primeira
vinda do Salvador, os fiéis renovam o ardente
desejo de sua Segunda Vinda” (CIC 524).

A Igreja em sua missão de ir pelo mundo levando a Boa Nova quis dedicar um tempo para aprofundar,
contemplar, assimilar e celebrar o Mistério da Encarnação do Filho de Deus no tempo e na história dos
homens para trazer-lhes a Salvação. Por outro lado, a Igreja vive neste tempo a feliz expectativa "até que Ele
venha" (1 Cor 11,26) em sua segunda vinda. É, portanto o tempo da expectativa, e o cristão é chamado a
vivê-lo em plenitude para poder receber dignamente o Senhor no momento em que vier.
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Neste tempo a liturgia convida a nos

Participar da celebração Eucarística neste

mantermos vigilantes na fé, na oração, em uma

Tempo do Advento é acolher e reconhecer o

abertura atenta e disponível para reconhecer os

Senhor que continuamente vem ficar no meio de

“sinais” da vinda do Senhor em todas as

nós e segui-lo no caminho que leva ao Pai; a fim

circunstâncias e momentos até o fim dos tempos.

de que, com sua vinda gloriosa no fim dos tempos,

Somos chamados a dar testemunho da alegria que

ele nos introduza todos juntos no Reino, para

Jesus Salvador nos traz, com a caridade afável e

fazer-nos “tomar parte na vida eterna” com os

paciente para com os outros, com a abertura a

bem-aventurados e santos do céu. Teremos quatro

todas as iniciativas de bem, através das quais já se

semanas para deixarmos nos envolver pelo Cristo

constrói o Reino futuro na alegria sem fim. Esse

que vem e virá, para converter o coração, para ir

tempo nos motiva a manter um coração pobre

ao encontro do irmão e caminhar em unidade até

vazio de si, imitando José, Nossa Senhora, João

que Ele volte.

Batista e os outros “pobres” do Evangelho, que,

“O Espírito e a Esposa dizem: Amem.
Vem Senhor Jesus” (cf. Ap 22,17).

precisamente por isso, souberam reconhecer em
Jesus o Filho de Deus que veio salvar os homens.

Pe. Fabio Junior Meira

PROJETO QUE CRIMINALIZA PRECONCEITO
CONTRA HOMOSSEXUAIS É RETIRADO DA PAUTA DA CDH
Com a sala cheia de deputados ligados
a entidades religiosas, pastores e outros
representantes de igrejas, a senadora Ana Rita
(PT-ES) anunciou, na abertura da reunião da
manhã (20/11) da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH),
que o projeto (PLC 122/2006) que criminaliza a
discriminação contra homossexuais e todo tipo
de preconceito foi retirado da pauta dos
trabalhos de hoje.
Conforme anunciou, a decisão foi
resultado de acordo entre o relator da matéria,

senador Paulo Paim (PT-RS), líderes
partidários e as lideranças religiosas, visando
à busca de entendimento sobre o texto. Ana
Rita, que preside a CDH, disse que quer ver
esse projeto votado ainda este ano. Segundo
afirmou, o relatório de Paim é um texto que
tem consenso, pois foi construído a partir de
diálogo com diversos segmentos envolvidos
com o tema.
(Agência Senado)
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MENSAGEM PARA O DIA NACIONAL
DOS CRISTÃOS LEIGOS E LEIGAS
Recebemos no dia 22 de novembro a carta

filiados à Igreja. Como mãe, a Igreja oferece as

de Dom Frei Severino Clasen, Bispo de Caçador –

condições espirituais e humanas para que a vida

SC e Presidente da Comissão Episcopal para o

seja de fato vista como dom e riqueza imensurável.

Laicato da CNBB, com a mensagem para o Dia

Portanto, cada criatura humana carrega dentro de

Nacional dos Cristãos Leigos e Leigos.

si o grande sinal de Deus Uno e Trino. A festa de

Nesta

data

a

edição

do

Informativo

Cristo Rei é para todos os batizados. Lembramos

Diocesano, que corresponderia ao dia 24 de

nesse dia especialmente os leigos e leigas.

novembro, já havia sido encerrada. No dia 23 de

A Comissão Episcopal de Pastoral para o

novembro a carta foi enviada para todas as

Laicato, ao saudar os leigos e leigas, convoca-os

paróquias. Achamos oportuno publicá-la agora.

para trabalhar na messe do Senhor e construir o
Reino de paz e de justiça. O nosso espaço, o lugar
onde vivemos, deve se tornar um sinal do Reino
definitivo anunciado por Jesus Cristo. Por isso, são
chamados para contribuir na evangelização.
Saudamos e cumprimentamos os milhões
de leigos e leigas que se dedicam à evangelização;
são infinitamente a maioria absoluta que anunciam
o Cristo Rei através da catequese, da liturgia, da
coordenação

de

grupos,

das

pastorais,

dos

movimentos, associações, novas comunidades,
CEBs, dos conselhos de leigos e da presença nos

Dom Frei Severino Clasen

diferentes espaços da sociedade como na cultura,
Saúdo todos os leigos e leigas do Brasil pelo seu
dia na festa de Cristo Rei!

na economia, no mundo do trabalho, nas artes, na
família, na política, na vida profissional, na

Viva Cristo Rei!

educação, nos meios de comunicação,

dentre

outros. Reconhecemos que a maioria dos agentes
Todas as criaturas necessitam de um

de evangelização são as mulheres.

ambiente saudável para nascer, crescer e viver em

O trabalho humilde, simples, cotidiano,

paz. É preciso construir a casa para que se possa

constante, sereno, fecundo das mulheres é a

viver com dignidade como pessoa humana, desde

beleza gigantesca no anúncio do Reino de Deus.

o momento em que tem início a existência, pois, já

Que os homens também se sintam participantes

carrega a imagem de Cristo.

nessa tarefa divina e santa, pois temos tantos

Jesus Cristo é proclamado Rei do Universo

homens

no último domingo litúrgico do ano. Ele tem um

espalhados

pelo

mundo

afora

se

dedicando no anúncio do Evangelho e sua justiça.

Reino para nós. Pela graça do Batismo, somos
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Que na festa de Cristo Rei, dia do leigo, saibamos

Reino. É uma questão de decisão, de participação

valorizar todos os que são partícipes da gloriosa

e de iniciativa criativa e inspirada pela força de

vinda de Cristo e com Ele, possamos construir o

Deus Pai, Filho e Espírito Santo.

Reino definitivo.
No

ano

Que a fé, aumentada e professada neste
de

2014,

teremos

muitas

Ano da Fé, seja a força motora em cada cristão

oportunidades para aprofundar a reflexão sobre a

para ser instrumento de paz em toda parte.

missão e o ministério dos leigos. Está na hora de

Que

o

modelo

de

vida

de

família,

somarmos forças para equilibrar as relações no

testemunhada por Jesus, Maria e José, encoraje

mundo todo, que nenhum filho de Deus, passe

os

fome, se perca no crime e seja recolhido em

missionários do Reino de Deus.

leigos

e

leigas

para

serem

discípulos

prisões, mas que tenha saúde, educação, espaço
para o lazer, trabalho digno, moradia; esse é o

Fraternalmente,

Reino que ainda deve ser construído, e a força do

Dom Frei Severino Clasen

Evangelho nos proporciona e nos condiciona para

Bispo de Caçador - SC

tanto. Como afirma do Documento de Aparecida os

Presidente da Comissão Episcopal para o

leigos e leigas são chamados a ser construtores do

Laicato

CONVITE ORDENAÇÃO PRESBITERAL
DIÁCONO FRANCISCO 30 de novembro
Data: 30 de novembro
Horário: 10h
Local: Paróquia Imaculada Conceição – Mariental
BR 476 – Rod. Do Xisto, Km 186
Informações: 3639-1145

CONVITE ORDENAÇÃO PRESBITERAL
DIÁCONO JÔNATHAN 07 de dezembro
Data: 07 de dezembro
Horário: 10h
Local: Paróquia Nossa Senhora da Luz
Fazenda Rio Grande
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ORDENAÇÃO PRESBITERAL DO DIÁCONO RAFAEL (14/12)

Dehonianos, iniciou a filosofia em Brusque, no ano
de 2006.
Em

2008,

após

um

período

de

acompanhamento vocacional, foi admitido na
Diocese de São José dos Pinhais e residiu na
mesma cidade, na Paróquia Senhor Bom Jesus,
sob a direção do Pe. João da Silva Soares, na
mesma paróquia continuou residindo até o ano de
2010.
Em 2009 iniciou o curso de teologia, pela
O Diácono Rafael é filho mais novo do

Faculdade Vicentina, residiu no seminário Maior

casal José Eduardo Fuchs e Clarice Maas Fuchs,

Maria Mãe da Igreja, realizou um trabalho pastoral

nasceu em Mafra/SC, aos 8 de junho de 1986,

junto ao SAV, entre 2009 e 2011, recebeu o

desde muito pequeno já sonhava com o sacerdócio

ministério de leitor em 29 de agosto de 2010.

e dizia que queria ser padre. Vem de uma família

Em 2012 trabalhou pastoralmente junto ao

que sempre participou muito da comunidade

Padre João Maria, em Mandirituba. Em dezembro

paroquial, seu pai e sua mãe sempre foram

de 2012 concluiu o curso de teologia e em 2013 foi

lideranças da paróquia a que pertenciam e muito

viver o ano pastoral na Paróquia Nossa Senhora

bem acolheram o desejo do filho no seguimento de

da Conceição de Agudos do Sul.

Jesus Cristo por meio do sacerdócio.

No dia 02 de junho recebeu o ministério do

O Jovem Rafael, da mesma forma que seus

acolitato e no mesmo ano foi admitido às Ordens

pais e irmãos, muito se comprometeu com sua

Sacras, e no dia 24 de agosto foi ordenação

comunidade

diácono por Dom Francisco Carlos Bach.

paroquial,

na

mesma

trabalhou

pastoralmente com a catequese, liturgia, grupos de

Tem data marcada para a Ordenação

reflexão e ministério da consolação e esperança,

Presbiteral para o dia 14 de dezembro de 2013,

os trabalhos pastorais muito o ajudaram a

escolheu por lema de ordenação: “Por causa da

desenvolver um amor cada vez maior por Cristo e

tua Palavra” (Lc 5,5).

pela Igreja.

A Ordenação acontecerá em Rio Negro, na

Iniciou seu acompanhamento vocacional no

Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

ano de 2001 e foi admitido em 2005 no Seminário

Contamos com a oração de todos e a

Sagrado Coração de Jesus, em Corupá, Santa
Catarina,

da

Congregação

dos

presença daqueles que puderem.

Padres
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VIGÍLIA PELA VIDA NASCENTE:
POR UMA CULTURA DE VIDA E DE AMOR

Sugere-se também a realização de uma
adoração
ao
Santíssimo
Sacramento.
Podemos estender essa possibilidade a
orações por “uma cultura de vida e de amor”
dentro do contexto litúrgico do Advento, na
celebração eucarística, cuja intenção seja a
acolhida da vida, sua proteção e sua
promoção, em todas as fases e situações, bem
como orações pela proteção da vida em
nossas cidades, perturbadas pela violência,
para que a paz seja possível e presente nos
países em guerra.

No ano de 2010, para as vésperas do 1º
Domingo do Advento, o Papa Bento XVI
propôs uma “Vigília pela Vida Nascente” a toda
Igreja católica.
Esta proposta foi acolhida por várias
dioceses e paróquias no Brasil.
Este ano, no dia 30 de novembro,
vésperas do 1º Domingo do Advento,
gostaríamos de reforçar a proposta, sugerindo
a todos e em todo o nosso país, construir esse
momento, multiplicando essa sugestão através
da comunicação, objetivando a realização de
um ato em favor da vida.

http://www.cnpf.org.br
Você encontrará um roteiro para preparar a
vigília.
Fraternalmente!
Comissão Nacional da Pastoral Familiar e
Comissão para a Vida e a Família da CNBB
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PRESÉPIO MECANIZADO EM FAZENDA RIO GRANDE

A partir do dia 1.o de dezembro estará
aberto o presépio mecanizado da Paróquia Nossa
Senhora da Luz que há 15 anos encanta as
famílias da comunidade e região.
Instalada em uma área de 49 metros
quadrados, a estrutura foi criada pelo artesão
Pedro Santana, de 78 anos, que há 45 anos
encanta adultos e crianças.
O presépio conta com cerca de noventa
casas e prédios, animais, bonequinhos, moinho de
erva-doce, serralheria, roda d’água, cascata e uma
gruta, onde é representado o nascimento do
menino Jesus.
Todas as peças foram confeccionadas em
madeira pelo próprio Pedro.

HORÁRIO DE VISITAÇÃO
Terça a sábado: 13h30min. às 17h
Domingos: 14h30min. às 19h
LOCAL:

Paróquia Nossa Senhora da Luz
Rua Quero Quero nº 842,
Gralha Azul
Fazenda Rio Grande
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GRUPO DE REFLEXÃO PASTORAL
IRÁ PLANEJAR OS ENCAMINHAMENTOS PÓS ASSEMBLEIA
No dia 28 novembro acontece a Reunião do Grupo de Reflexão Pastoral.
O Inicio será às 10h e encerramento as 16h.
O Local será o Centro de Diocesano de Pastoral.
Um dos principais assuntos será a reflexão sobre os encaminhamentos pós assembleia.
Fazem parte do Grupo de Reflexão Pastoral:
Dom Francisco Carlos Bach
Pe. Aleixo Wardzinski de Souza
Pe. André Marmilicz, CM
Pe. Antônio Carlos Portes, CM
Pe. Braz Hoinatz de Andrade
Pe. Celmo Suchek de Lima

Pe. Ednilson Turozi de Oliveira
Pe. Emerson da Silva Lipinski
Pe. João Maria Rodrigues Stech
Pe. Mário Kovalczyk
Pe. Paulo Henrique Sgarabotto
Léo Marcelo Plantes Machado
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CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO 2013

A Campanha da Evangelização
tem início na solenidade de Jesus Cristo Rei do
Universo em 24 de novembro e se estende até o 3º
domingo do Advento.

A Igreja no Brasil realiza anualmente a

central de reflexão o mistério da Encarnação. O

Campanha para a Evangelização (CE). Ela foi

tempo do Advento nos apresenta um conteúdo

instituída pelos bispos em 1997 e realizada pela

teológico bem rico, enfocando o Deus da história

primeira vez em 1998, com o objetivo de despertar

que quer a salvação de todas as pessoas, e que

nos fieis o compromisso evangelizador e a

realiza na história esta salvação que já vivemos,

responsabilidade pela sustentação das atividades

mas que ainda não se realizou em plenitude, pois

pastorais da Igreja no Brasil.

acontecerá no último dia, o “dia do Senhor.”

Temos

urgência

em

alcançar

estes

Este

tempo

também

nos

recorda

o

objetivos. É o que expressa o slogan: Evangeli.Já,

compromisso evangelizador da Igreja.

Neste

que nos convida a integrar efetivamente nessa

tempo, refletimos sobre o nosso esforço em vista

campanha. "Ai de mim se não evangelizar" (I Cor.

do advento do Reino definitivo. Mas o que é

9,16)

evangelizar? Joan Guiteras Vilanova afirma que:
A CE, com um tema e um lema, inicia-se

Evangelizar é verbo derivado do evangelho, e

sempre na solenidade de Jesus Cristo Rei do

equivale à proclamação ou anúncio de Jesus

Universo, se estendendo pelo Tempo do Advento.

Cristo e sua mensagem. Com a finalidade de que

A coleta nacional é realizada sempre no mês de

quem recebe esta alegre notícia se converta e

dezembro em todas as Paróquias e Comunidades.

se batize, para ser filho adotivo de Deus, fazer

A CE promove a solidariedade entre as

parte da Igreja e chegar à plenitude da vocação

comunidades da Igreja no Brasil e se constitui em

sobrenatural com a prática das boas obras.

um instrumento para canalizar a solidariedade de

Mas evangelizar é muito mais do que

todos os católicos no sustento da missão da Igreja.

anúncio. Trata-se de criar condições para que a

Com isso, segue o exemplo das primeiras

pessoa aceite livremente e assuma como próprios

comunidades, às quais Paulo recomendava que os

os valores do evangelho, de modo que o seu agir

que têm se enriqueçam de boas obras, deem com

seja sempre o agir segundo Jesus e ela possa

prodigalidade, repartem com os demais (cf. 2Cor 8

viver a graça batismal na busca cada vez mais

e 9).

perfeita de sua configuração a Cristo, o que
A CE acontece no tempo do Advento e, por

significa assumir a vocação à santidade.

isso, segue a sua espiritualidade, tendo como eixo

FONTE: CNBB
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CARTA AOS PARTICIPANTES
DA ESCOLA TEOLÓGICA 2013-2104
a) Data dos encontros: O início será no mês de
março de 2014 e encerramento no mês de
novembro (9 encontros). Logo teremos as
datas definidas.
b) Local de realização da Escola: O local será o
Centro Diocesano de Pastoral, Rua Mendes
Leitão, 2427-B em São José dos Pinhais.
c) Mensalidade: A mensalidade será de R$
25,00. Conforme foi combinado em reunião
Estamos finalizando os trabalhos de mais

com os alunos no dia 20 de outubro, neste

um ano da Escola Teológica Dei Verbun. De certa

valor não estará incluído a alimentação

maneira 2013 foi um ano especial para nós. Foi

(almoço). Fica sob a responsabilidade dos

uma bonita caminhada!

participantes

Tenho a certeza que cada um deu o melhor

o

almoço

em

restaurantes

próximos ao local de realização da escola.

de si, participando dos encontros, nas celebrações,

d) Inscrição: Não será necessário fazer a

nas trocas de experiências...

inscrição novamente, todos os participantes de

Que o mesmo espírito que nos uniu e nos

2013 já estão inscritos na turma para 2014.

impulsionou em 2013 também esteja presente em
2014,

para

que

consigamos

avançar

pelos

Espero contar com sua participação.

caminhos de uma renovação paroquial, como nos

Que a Graça e a Paz de Nosso Senhor

propõe o Plano de Pastoral aprovado em 15 de

Jesus Cristo esteja sempre com todos.

novembro, na Assembleia Diocesana.

Fraternalmente,
Léo Marcelo P. Machado
p/ Equipe de Coordenação da Escola
Teológica Dei Verbum

Com a intenção de nos organizarmos para
os

primeiros

comunicados

meses
sobre

de

2014,

envio

os

a programação da Escola

Teológica:
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A Jornada Mundial da Juventude – JMJ

O pedido, é que insistamos com nossos

2013, no Rio de Janeiro, foi de fato “um
acontecimento para toda a Igreja”,
entusiasmado

o

Santo

Padre

fiéis

como disse
Francisco

grandeza

investimentos

que

contribuírem

com

generosidade,

servindo-se das chamadas que estão sendo
veiculadas

à

Presidência da CNBB.
A

para

nas

rádios

e

na

TV,

do

‘site’

www.doarjmj.com.br ou fazendo um depósito ou
do

evento

redundaram

demandou
em

uma

muitas

transferência

diretamente

na

conta

da

Instituição, no valor que desejar:

despesas.

Banco Itaú

Os recursos captados abaixo do desejado

Agência 0204

não foram suficientes para saldar imediatamente

Conta Corrente 20130-5

os compromissos.

Titular: Instituto Jornada Mundial da

Dom Orani João Tempesta, Arcebispo do

Juventude Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, fez apresentar ao Conselho
Permanente

o

resultado

da

CNPJ: 14192317/0001-81

auditoria,

confirmando os números da dívida e solicitando

A presença do Santo Padre e a participação

aprovação e apoio da CNBB à Campanha para

de milhões de jovens, na JMJ, significaram uma

arrecadação do necessário, para fazer frente a

bênção muito especial para a Igreja. Vamos

essa responsabilidade.

envidar todos os esforços para ajudar a cuidar

O
respostas

Conselho
aos

Permanente,

questionamentos

após

as

das sementes e dos frutos da JMJ, para o Brasil e

levantados,

para o mundo.

aprovou a Campanha com a Arquidiocese do Rio

Nossa Senhora Aparecida nos acompanhe

de Janeiro, conforme a proposta apresentada.

em nossa vida e missão.
Unidos em Cristo,
Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília
Secretário Geral da CNBB
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ATIVIDADES
25 de novembro a 1.o de dezembro de 2013
DATA

HORÁRIO

26
27

9h
14h

27
28

19h
10h às 16h

30

10h

1
1
1

10h

LOCAL

ATIVIDADE

PASTORAL DA CRIANÇA - Assembleia Avaliativa do
setor 271
APOSTOLADO DA ORAÇÃO - Reunião Mensal
SOCIEDADE DE SÃO VICENTE - Abertura do Natal
Solidário
Reunião do Grupo de Reflexão Pastoral (GRP)
Ordenação Presbiteral Diac. Francisco Rodrigues
Barbosa
PASTORAL DA AIDS - Campanha Mundial de luta contra
a AIDS

Centro Diocesano
Centro Diocesano
Araucária
Centro Diocesano
Matriz Par. Imaculada Conceição
Mariental

Nas paroquias
Casa de Formação São José - Rio
MCC - Assembleia Festiva de Natal GED e SETORES
Negro
APOSTOLADO DA ORAÇÃO - Missa de Confraternização A definir
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PASTORAL DA CRIANÇA FOI ASSUNTO
NA REUNIÃO GERAL DO CLERO (22/11)

Dr. Nelson
Arns Neumann
realizou uma palestra destacando
os projetos viabilizados pela
Pastoral da Criança.

Presbíteros e diáconos da diocese estiveram
reunidos no Salão de Eventos do Restaurante da
Abai em Mandirituba, no dia 22 de novembro.
Neste dia também:
 Dom Francisco apresentou ao clero as orientações para a Crisma.
 Padre Paulo Sgarabotto apresentou o Projeto para a Escola de Ministérios e algumas
orientações em relação ao diaconato permanente.
 Padre Marcos Kastel falou sobre a Pastoral Presbiteral.

PASTORAL JUVENIL DO SETOR PASTORAL IV PROMOVEU REUNIÃO
No dia 12 de novembro, nas
dependências da Paróquia Nossa Senhora
Auxiliadora, houve uma reunião da
Coordenação da Pastoral Juvenil do Setor
Pastoral IV.
O objetivo dessa reunião foi organizar
o Encontro de Formação de Lideranças
Jovens a ocorrer do dia 29 de novembro a 1º
de dezembro no Seminário São Camilo em
Pinhais.
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CATEQUISTAS CELEBRAM A CONCLUSÃO DO ANO DA FÉ
SETOR PASTORAL III

Na tarde de sábado, 23 de novembro, um

em agradecimento pela etapa catequética de 2013
e pela realização do 8.o Sulão de Catequese.

grupo de catequistas proveniente das paróquias
que compõem o Setor Pastoral III participou da

Também houve um momento de partilha

Celebração das I Vésperas da Solenidade de

das reflexões do 8.o Sulão de Catequese, realizada

Cristo Rei.

por Léo Marcelo, coordenador diocesano da

A celebração foi planejada pelo Padre

Animação Bíblico-Catequética, o qual participou do

Celmo, assessor da Animação Bíblico-Catequética
do

Setor

Pastoral

III,

juntamente

com

evento.

os

Para finalizar o momento os catequistas

coordenadores paroquiais deste setor, quando da

foram

convidados

realização da reunião setorial em outubro (17), o

confraternização, com um lanche servido pelas

objetivo foi celebrar a conclusão do Ano da Fé e

lideranças da Paróquia Senhor Bom Jesus, São
José dos Pinhais.
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GRUPO JOVENS CONECTADOS COM CRISTO
REALIZA EVENTO: "SANTOS DE CALÇA JEANS" (SCJ)

Os jovens das diversas comunidades da
Paróquia São João Batista, Contenda, tiveram
a oportunidade de participar da quinta edição
do evento "Santos de Calça Jeans", realizado
no dia 09 de novembro, no período das
13h30min às 23h. Ao todo participaram 105
jovens.
O evento denominado Santos de Calça
Jeans (SCJ) é um encontro promovido e
organizado pelo grupo "Jovens Conectados
com Cristo". As atividades realizadas nestes
encontros buscam propor um encontro do
jovem com Jesus Cristo e a Igreja.
O tema deste quinto encontro foi a Fé e
Juventude. As atividades iniciaram-se com um
momento de animação e descontração, logo
em seguida foi realizada uma palestra que
abordou a temática do encontro, sendo

realizada por Edson Abelardo Cavalcatti, o
mesmo resgatou o significado da fé levando os
jovens a uma reflexão da fé no contexto social,
familiar e pessoal.
Outra atividade realizada foi
a
organização de oito oficinas, que trabalharam
os temas: Fé e Família; Fé e pecado; Fé e
Namoro; Fé e supertição; Fé e amizade; Fé e
cultura; Fé e vícios; Fé e vida. Após as oficinas
os jovens expressaram o aprendizado através
da arte de grafite.
A programação também contou com a
Santa Missa, que foi presidida pelo Padre
Geraldo Valenga.
Para finalizar o encontro, músicas
católicas com diversos ritmos e em seguida
uma espiritualidade com o tema família.
Colaborou: Vilmar de Paula
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PAPA FRANCISCO ENCERRA O ANO DA FÉ

para nos fazer entrar na felicidade por que
anseia o nosso coração”, acrescentou.
Após a homilia, o papa Francisco recebeu o
relicário que contém alguns fragmentos ósseos
do apóstolo Pedro. Francisco fez um momento
de recolhimento e oração diante da pequena
caixa de bronze e incensou as relíquias,
expostas pela primeira vez.

Com uma missa realizada na Praça de
São Pedro, domingo, 24, solenidade de Cristo
Rei do Universo, o papa Francisco encerrou o
Ano da Fé, celebrado pelos fieis católicos
desde 11 de outubro do ano passado.
Na ocasião, o papa recordou que o Ano
da Fé foi uma convocação do então papa
Bento XVI. "A solenidade de Cristo Rei do
universo, que hoje celebramos como
coroamento do ano litúrgico, marca também o
encerramento do Ano da Fé, proclamado pelo
papa Bento XVI, para quem neste momento se
dirige o nosso pensamento cheio de carinho e
gratidão”, lembrou Francisco.
“Com esta iniciativa providencial, ele
ofereceu-nos
a
oportunidade
de
redescobrirmos a beleza daquele caminho de
fé que teve início no dia do nosso Batismo e
nos tornou filhos de Deus e irmãos na Igreja;
um caminho que tem como meta final o
encontro pleno com Deus e durante o qual o
Espírito Santo nos purifica, eleva, santifica

Ainda, durante a missa, o papa fez uma
entrega simbólica da sua primeira exortação
apostólica ‘Evangelii gaudium’ (A alegria do
Evangelho) a 36 pessoas de dezoito países.
De acordo com o presidente do
Pontifício
Conselho
para
a
Nova
Evangelização, dom Rino Fisichella, esta
exortação é “uma missão confiada a cada
pessoa
batizada
para
se
tornar
evangelizadora”.
O
texto
contém
recomendações
fundamentadas no Sínodo dos Bispos sobre a
Nova Evangelização, ocorrido em outubro do
ano passado, no Vaticano.
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A
celebração
eucarística
de
encerramento do Ano da Fé reuniu milhares de
fieis, cardeais, bispos, sacerdotes e 1200
patriarcas e arcebispos das Igrejas Católicas
de rito e tradição oriental, que participavam de
um encontro no Vaticano.
Francisco fez uma saudação cordial aos
patriarcas e arcebispos maiores das Igrejas
Católicas Orientais. “O abraço da paz, que
trocarei com eles, quer significar antes de tudo
o reconhecimento do Bispo de Roma por estas
Comunidades que confessaram o nome de

Cristo com uma fidelidade exemplar, paga
muitas vezes por caro preço. Com este gesto
pretendo igualmente, por meio deles, alcançar
todos os cristãos que vivem na Terra Santa, na
Síria e em todo o Oriente, a fim de obter para
todos o dom da paz e da concórdia”, disse.
Antes do início da missa de
encerramento do Ano da Fé, houve uma coleta
em prol das vítimas do tufão Hayan, que
atingiu as Filipinas, no dia 8 de novembro.
FONTE: CNBB

Os ossos de São Pedro foram mostrados pela primeira vez, na cerimônia de encerramento do
"Ano da Fé", conduzida pelo papa Francisco.
Centenas de milhares de peregrinos juntaram-se para verem os oito fragmentos de ossos,
exibidos numa cama de marfim dentro de um baú de bronze, que estava exposto num pedestal na
Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano.
No início da cerimônia solene, o papa Francisco rezou diante do baú, ladeado de rosas
brancas e amarelas, e depois abençoou os ossos com incenso.
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