INFORMATIVO DIOCESANO
2 a 8 de dezembro – Ano 2013 – n.º 14
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

DIÁCONO FRANCISCO FOI ORDENADO PRESBÍTERO (30/11)

Dom Francisco Carlos Bach ordenou presbítero
no sábado, 30 de novembro, às 10 horas, o diácono
Francisco Rodrigues Barbosa. Esta foi a primeira
ordenação presbiteral de Dom Francisco na diocese de
São José dos Pinhais.
A Matriz Imaculada Conceição, em Mariental –
Lapa foi escolhida pelo diácono Francisco, para sua
ordenação presbiteral. Foi nesta paróquia que Francisco

Franciele Candito

realizou o Ano Pastoral, por um tempo de quase dois
anos.
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Estiveram

presentes

presbíteros

Entre os familiares estava presente, emocionada a

diocesanos e religiosos da diocese, presbíteros da

mãe Guilhermina Rodrigues de Almeida.

arquidiocese de Curitiba, diáconos permanentes,
seminaristas,

religiosas,

representantes

No

início

da

celebração

Monsenhor

das

Domingos, pároco, destacou a presença das

comunidades da paróquia, familiares e amigos.

representações das comunidades e destacou que

Vanusa Hornung

Mariental neste dia estava em festa.

- Nós precisamos aumentar nossa fé em Jesus
Cristo. Precisamos de pessoas que nos falem de Deus
e que Ele nos ama. E de modo especial a partir de seu
jeito de viver a alegria do Evangelho, falará da alegria
para Evangelizar.
Agora dirijo-me ao futuro presbítero:
- Primeiro o Evangelho entra em sua vida. Ao
recebê-lo se torna evangelizador. Evangelizar não é
uma obrigação. Evangelizar é a sua vida. A Igreja
precisa do seu trabalho evangelizador. Ser aquele que
evangeliza em todo o seu dia.
- Você Francisco vai evangelizar tendo como
lema: ‘E eis que eu estou convosco todos os dias, até a
consumação dos séculos!’ (Mt 28,20). Ao escolher este
lema você diz que tem confiança plena, e por essa
confiança se colaca a serviço nas mãos do Senhor.
- Eu iria fazer uma brincadeira com você agora.
Mas só vou explicar. Eu iria pegar o meu celular e ligar
para o seu número de celular. E você deveria me dar
uma só resposta: __Sim conte, comigo! O que isto quer
dizer? À partir de hoje você pertence a Igreja de Jesus e
na Igreja de Jesus seu sim deve ser a qualquer hora.
O diácono Francisco demonstra na escolha de
seu lema que escolheu a confiança e se entrega de um
modo não parcial, mas na sua totalidade”.

Em suas palavras iniciais Dom Francisco, disse
que “participar de uma ordenação presbiteral é revigorar
e fortalecer o nosso Amor na Pessoa e na Igreja de
Jesus. É participar do seguimento de Jesus. O
sacerdote dá a vida por Cristo e sua Igreja. Cada um de
nós também é convidado a este mesmo gesto”.
Na sua homilia Dom Francisco enfatizou:
“Primeiramente quero me dirigir a comunidade:
- Estamos no tempo do Advento. A espera de
Jesus, que é o centro da nossa vida. Se existem
vocações sacerdotais a razão é Jesus Cristo, que foi
obediente a vontade do Pai. A Igreja só existe para
continuar o Evangelho, a obra de Jesus. Não dá para
pensar ordenação sem isto.
- A Igreja só irá pra frente se de formar corente
caminhar no Evangelho.
- As leituras de hoje falam que: Deus escolhe
quem ele quer; não os melhores, não os mais
inteligentes, mas Deus chama a todos; Deus chama
mas não abandona; concede graças para levarmos
adiante a missão; seremos felizes se levarmos a alegria
do Evangelho adiante.
- O Papa Francisco em sua recente Exortação
Apostólica “Alegria do Evangelho” mostra que só
podemos evangelizar a partir de Jesus Cristo. Nenhuma
pessoa pode fechar o seu coração a Jesus Cristo.
T Todos têm o direito de conhecer Jesus Cristo.
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Franciele Candito

Vanusa Hornung

O eleito professa seu juramento de fidelidade.

Dom Francisco dirige-se a Deus Pai, com as mãos
estendidas sobre o eleito, rezando sobre sua vida e
ministério. Nesta prece, ele menciona a Ação do Espírito
Santo ao suscitar, entre as comunidades, os ministros
de Cristo. A oração descreve os sinais prefigurativos
deste sacerdócio que apareceram já no Antigo
Testamento e cita os mistérios da vida de Jesus Cristo,
o Filho de Deus. E pede a Deus que constitua ao eleito o
segundo grau do sacramento da Ordem que é o
presbiterato.

Franciele Candito

Franciele Candito

Vanusa Hornung

“Ladainha” uma bela e profunda oração, em que, em união
com toda a Igreja, se pede pelo ministério do futuro
presbítero.

O ordenado é revestido de estola presbiteral e casula, sinais
externos que manifestam o ministério que vai exercer na
liturgia.

Dom Francisco unge as mãos do Ordenado com o óleo
do crisma.
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Dona Guilhermina pôs-se de pé para desatar as mãos
ungidas do filho sacerdote e receber a sua primeira bênção
sacerdotal. Gesto merecido, que devolve o carinho a quem
sempre rezou pela vocação do filho.

O ordenado tem as mãos atadas.

Ao final da celebração Dom Francisco

Padre Francisco celebrou a sua primeira

anunciou os novos trabalhos pastorais do Padre

missa no domingo, dia 1, na Paróquia Cristo Rei

Francisco. Ele será vigário da Catedral São José.

em Campo Tenente, onde em dois mil e onze

Em 2014 assumirá como Assessor Diocesano da

realizou trabalhos pastorais.

Pastoral Vocacional e será o responsável pelo
Seminário Propedêutico que terá dez seminaristas.

Uma ordenação presbiteral não é uma
graça fácil, rápida ou passageira. Exige oração
confiante de toda a Igreja, significa trabalho
dedicado do Seminário e implica generosidade
perseverante

daqueles

que

acolhem

o

chamamento para seguir Jesus. “Felizes os
chamados” proclamamos todos nós. “Eu sou
chamado” é, a resposta serena e feliz deste
Léo Machado

ordenado.

Desejamos

Os cantos da celebração foram entoados

ao

padre

Francisco

as

bênçãos de Deus no exercício do ministério

por três grupos que uniram-se para este momento,

presbiteral.

o Coral da Paróquia São Gabriel da Virgem
Dolorosa, o Coral Santa Cecília da Paróquia Nossa
Senhora de Fátima e o Grupo de Cantos da
Paróquia Imaculada Conceição, sendo conduzidos
pelo Seminarista Taciano Nascimento.
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CONVITE ORDENAÇÃO PRESBITERAL
DIÁCONO JÔNATHAN 07 de dezembro

Data: 07 de dezembro
Horário: 10h
Local: Paróquia Nossa Senhora da Luz
Fazenda Rio Grande

CONVITE ORDENAÇÃO PRESBITERAL
DO DIÁCONO RAFAEL 14 de dezembro

Data: 14 de dezembro
Horário: 10h
Local: Paróquia Nossa Senhora Aparecida
Rio Negro

SEMINARISTA JOÃO BATISTA FARÁ ANO PASTORAL
EM MARIENTAL

Dom Francisco no dia 30 de novembro, na Paróquia Imaculada
Conceição, ao final da Celebração de ordenação presbiteral do padre
Francisco anunciou que o seminarista João Batista de Oliveira fará em
2014, o Ano Pastoral na Paróquia Imaculada Conceição em Mariental.
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PAPA FRANCISCO DECLARA 2015 O ANO DA VIDA CONSAGRADA
pessoas

de

várias

culturas

que

expressam

diferentes formas de viver o carisma.
Durante o diálogo, Francisco insistiu sobre
a formação, que em sua opinião, deve ser baseada
em

quatro

pilares:

espiritual,

intelectual,

comunitária e apostólica. “É essencial evitar todas
as formas de hipocrisia e clericalismo através de
um diálogo franco e aberto sobre todos os
aspectos da vida”.
O Papa Francisco anunciou no dia 29, que

Francisco

destacou

também

que

a

o ano de 2015 será dedicado à Vida Consagrada.

formação é uma obra artesanal e não um trabalho

O anúncio foi feito durante a 82ª Assembleia Geral

de policiamento. “O objetivo é formar religiosos que

da União dos Superiores Gerais (USG), realizada

tenham um coração terno e não ácido como

em Roma.

vinagre”, alertou.

Aos participantes, o Papa afirmou que a

Sobre a relação das Igrejas particulares

radicalidade é pedida a todos os cristãos, mas os

com os religiosos, o Papa disse conhecer bem os

religiosos são chamados a seguir o Senhor de uma

problemas e conflitos. “Nós bispos, precisamos

forma especial. “Eles são homens e mulheres que

entender que as pessoas consagradas não são um

podem acordar o mundo. A vida consagrada é uma

material

profecia”.

enriquecem as dioceses”.

O encontro ocorreu na manhã(29), na Sala

de

ajuda,

mas

são

carismas

que

Ao falar sobre os desafios da missão dos

Sínodo, no Vaticano. Em três horas de reunião, o

consagrados,

Pontífice respondeu às perguntas dos superiores

prioridades permanecem as realidade de exclusão,

gerais e tratou de temas referentes a Nova

a preferência pelos mais pobres.

Evangelização.

também a importância da evangelização no âmbito

Interrogado sobre a situação das vocações,

o

Pontífice

destacou

que

as

Destacou

da educação, como nas escolas e universidades.

o Papa afirmou existir Igrejas jovens que estão

“Transmitir conhecimento, transmitir formas

dando muitos frutos, e isso deve levar a repensar a

de fazer e transmitir valores. Através destes pilares

inculturação do carisma. “A Igreja deve perdir

se transmite a fé. O educador deve estar à altura

perdão e olhar com muita vergonha os insucessos

das pessoas que educa, e interrogar-se sobre

apostólicos por causa dos mal-entendidos neste

como anunciar Jesus Cristo à uma geração que

campo, como no caso de Matteo Ricci”.

está mudando”.

O diálogo intercultural, segundo Francisco,

No final do encontro, Francisco agradeceu

deve introduzir no governo de institutos religiosos

aos superiores gerais pelo “espírito de fé e serviço”
à Igreja.
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PASTORAL FAMILIAR
SOS FAMILIA
CURSO: APERFEIÇOAMENTO NO
ATENDIMENTO À FAMILIA
OBJETIVOS DO CURSO

REQUISITOS

1º Nível: Entendendo que surgem situações nas

Poderão inscrever-se para o curso o casal ou o

famílias em que essas não conseguem encontrar uma

indivíduo que foi indicado por seu pároco, o candidato

adaptação;

deverá entregar junto à coordenação uma carta de

pois

apareceram

conflitos

nos

relacionamentos e disfunções de várias ordens, o que

permissão e apresentação do mesmo.

torna necessário fazer algo que possa solucionar esses
problemas, mostrando que a crise pode ser um

EQUIPE DE PALESTRISTAS

momento de superação e crescimento.

Centro

de

Planejamento

Familiar

(CENPLAFAM),

Pretende-se, portanto, unificar a formação dos

Instituto Nacional da Família e da Pastoral Familiar

agentes do S.O.S. em nossa diocese e a partir deste

(INAPAF), Psicólogo e Comissão Diocesana de Pastoral

passo avaliar o processo de plantões nas paróquias.

Familiar.

Pretende-se a partir deste curso implantar S.O.S.
nas paróquias que ainda não tem e que pretende fazê-

INSCRIÇÕES

lo.

Os candidatos interessados poderão inscrever-se, com

2º Nível: Aperfeiçoar os cursistas no atendimento à

o aval do pároco, preenchendo a ficha de inscrição e

famílias no S.O.S.

enviando-a para o e-mail; pf.saojose@yahoo.com.br

Ajudá-los a pensar a Família de modo diferente,

Não serão permitidas inscrições posteriores durante o

segundo a visão sistêmica.

curso ou assistir apenas alguns temas. O curso tem

Ajudá-los a compreender melhor a família, seus

uma evolução própria. Vagas Limitadas: 80 pessoas.

sistemas e sua dinâmica.
INVESTIMENTO
CONTEÚDOS

Será cobrado um valor de R$ 25,00 por casal ou R$

1- Introdução ao SOS Família.

12,50 individual/por aula.

2- Ciclo vital familiar I - Ciclo vital familiar II - e a família
de origem do atendido e do atendente.

LOCAL E HORÁRIO

3- Problemas mais comuns que afetam a família

Paróquia Senhor Bom Jesus Rua Barão do Cerro Azul,

4- A família e as doenças psíquicas

2363 Bom Jesus – São José dos Pinhais.

5- Famílias multiproblemáticas

Horário: 13h30m às 18h.

7- A família e a depressão. Como ajudar um membro?
8- A família e a dependência química.

DATA DO INÍCIO DO CURSO

9- Princípios do atendimento na relação de ajuda –

15 DE MARÇO DE 2014. Haverá um encontro por mês.

Pratica de atendimento (acolhida e escuta)

Demais datas serão comunicadas posteriormente.

10- Família e as disfunções sexuais.
11- Bioética

INFORMAÇÕES

DURAÇÃO DO CURSO

Faustino e Eloina – fone 3035.4956/91258791

O curso tem a duração de oito meses.

Email: faustino.filho@yahoo.com.br

7

INFORMATIVO DIOCESANO
2 a 8 de dezembro – Ano 2013 – n.º 14
www.diocesesjp.org.br / aed@diocesesjp.org.br

REUNIÕES SETORIAIS DO CLERO
Em dezembro acontecem as reuniões setoriais do Clero.
DATA

HORÁRIO

SETOR PASTORAL

LOCAL

5 de dezembro

8h30min. às 12h

Setor Pastoral I

Par. São João Batista - Contenda

6 de dezembro

8h30min. às 12h

Setor Pastoral III

Par. Nossa Senhora das Dores - Tijucas do Sul

12 de dezembro

8h30min. às 12h

Setor Pastoral IV

13 de dezembro

8h30min. às 12h

Setor Pastoral II

Par. Nossa Senhora Rainha da Paz - Borda do
Campo
Par. São Gabriel da Virgem Dolorosa - FRG

FORMAÇÃO “CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2014”

DATA: 13 DE FEVEREIRO
HORÁRIO: 19h
LOCAL: a definir
8
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CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO 2013
A Campanha para a Evangelização teve

A Campanha para a Evangelização deve

seu inicio no Domingo de Cristo Rei, 24 de

acontecer nas famílias, nos grupos e nas

novembro, e o encerramento será no Terceiro

comunidades

Domingo do Advento, 15 de dezembro, com a

paróquia. Como em relação a outras atividades

Coleta para a Evangelização.

pastorais, o papel do pároco é preponderante.

Como os párocos já sabem há uma

eclesiais

articulados

pela

Tudo anda melhor quando o pároco estimula,

solicitação de nosso bispo de que esta Campanha

incentiva, articula e organiza a ação pastoral.

seja motivada nas comunidades.
Os

materiais

da

Campanha

para

a

Evangelização são disponibilizados para download
no site da CNBB.
Para acessá-los, clique na

página inicial

(http://www.cnbb.org.br) em CAMPANHAS, em
seguida

em

CAMPANHA

PARA

A

EVANGELIZAÇÃO, onde escolha o ano de 2013.
Os materiais também podem ser acessados
clicando em EVANGELI.JÁ,

que

se localiza à

direita, no alto da página inicial.
Estão disponibilizadas para download artes
dos seguintes materiais: cinco cartazes; três
modelos de orações com cartazes; folder com
informações da CE e coleta; adesivo; texto para
justificar e motivar a CE 2013; texto explicando o
lema; texto referencial – refletindo o lema da CE
2013 e a evangelização; spots: TV, Rádio.
O Secretariado Diocesano de Pastoral
preparou e já enviou as paróquias os envelopes
para Coleta a ser realizada no dia 15 de
dezembro.
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DATAS DA ESCOLA TEOLÓGICA 2014
DATAS
30 de março, 27 de abril, 25 de maio, 22 de junho,
06 de julho, 17 de agosto, 21 de setembro, 19 de
outubro, 09 de novembro.
HORÁRIO
8h às 17h
LOCAL
CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL
Rua Mendes Leitão, 2427-B
São José dos Pinhais.
Obs: está escola será para os alunos que já
iniciaram os encontros em 2013. Futuramente a
escola será aberta para novos alunos nos
Setores Pastorais.

SUBSÍDIO “O CAMINHO” 7 COMEÇA A SER USADO PELOS GRUPOS
Em dezembro os grupos de reflexão começam a utilizar o novo
subsídio para 2013 a 2014.
São ao todo trinta encontros.
Neste subsídio está presente:


A Novena de Natal;



Encontros para a Campanha da Fraternidade 2014;



Temas que ajudarão os grupos a estarem em sintonia com os
quatro projetos aprovados para o Plano de Ação Evangelizadora



Reflexão sobre os meses temáticos (maio = Maria; agosto =
vocações; outubro = missionário...);



Hora Santa para a Quinta-feira Santa;



Roteiro para a Procissão de Corpus Christi;



Celebração para o Dia de Finados.
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ATIVIDADES
2 a 9 de dezembro de 2013
DATA

5

HORÁRIO

ATIVIDADE

8h30min. às
12h

Quarta Reunião do Setor Pastoral I

5
6
6
7
7

8h30min. às
12h
18h
9h
15h

7
8

10h
9h

8

8h

MOVIMENTO DE IRMÃOS - Posse da Coordenação
Diocesana e Paroquiais
Quarta Reunião do Setor Pastoral III

LOCAL
Par. São João Batista – Contenda
a definir

Par. Nossa Senhora das Dores Tijucas do Sul
MOVIMENTO SERRA - Adoração Eucarística Vocacional
Catedral
SOCIEDADE DE SÃO VICENTE - Reunião e Confraternização A definir
MOVIMENTO SERRA - Adoração Eucarística Vocacional
Paróquia Senhor Bom Jesus
Ordenação Presbiteral Diácono Jonathan Luis Antunes
Matriz Par. Nossa Senhora da Luz Fazenda Rio Grande
PAR. SÃO JOÃO BATISTA – CONTENDA – Crisma
Matriz da Par. São João Batista Contenda
SOCIEDADE DE SÃO VICENTE - Festa da Imaculada
Araucária
Conceição
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“ALEGRIA DO EVANGELHO”: PUBLICADA PRIMEIRA EXORTAÇÃO
APOSTÓLICA DO PAPA FRANCISCO

evangelizadora, cheia de ardor e dinamismo”.
O pontífice toma como base a doutrina
da Constituição dogmática Lumen gentium, e
aborda, entre outros pontos,
a transformação da Igreja
missionária, as tentações
dos agentes pastorais, a
preparação da homilia, a
inclusão social dos pobres e
as motivações espirituais
para
o
compromisso
missionário. Dividida em
cinco capítulos, o texto
também
recolhe
a
contribuição dos trabalhos
do Sínodo dos Bispos,
realizado no Vaticano em
2012, com o tema "A nova evangelização para
a transmissão da fé".

Foi divulgada no dia 26 de novembro, a
Exortação Apostólica Evangelii Gaudium
(Alegria do Evangelho), a primeira do
pontificado
do
papa
Francisco. O documento já
havia sido entregue, de
forma simbólica, no último
domingo,
durante
a
celebração
de
encerramento do ano da
Fé.
No dia 26 de
novembro o texto foi
publicado na internet em
vários
idiomas.
A
exortação fala sobre o
anúncio do evangelho no
mundo atual. No texto, Francisco propõe
“algumas diretrizes que possam encorajar e
orientar, em toda a Igreja, uma nova etapa

A alegria do evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus.
Quantos se deixam salvar por ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do
isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Quero, com esta exortação, dirigir-me
aos fiéis cristãos a fim de os convidar para uma nova etapa evangelizadora marcada por esta alegria
e indicar caminhos para o percurso da igreja nos próximos anos.
(Evangelii Gaudium do Papa Francisco n.o 1.)
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O QUE É O PRESÉPIO?
pequenas figuras representando o presépio, com o
propósito de inculcar nos indígenas a tradição de
honrar o Menino Jesus no dia de Natal. Mais tarde,
apareceram cenas com características nacionais,
como lavadeiras que carregavam trouxas,
fazendeiros que cuidavam de animais, mulheres
que davam milho a galinhas, monjolos, montes,
árvores da terra e igrejinhas iluminadas.
Aliás, a graça do presépio está em ser criativo,
tornando cada um deles diferente, pessoal e único.
O Presépio vivo de São Francisco
O presépio é uma obra de arte sacra,
composta de figuras de materiais diversos, que
representa o estábulo de Belém e as cenas
relacionadas com o nascimento de Jesus.
A palavra presépio vem do latim
praesepium, cujo significado era o de curral. E
como os animais confinados na estrebaria
precisavam comer, o significado dessa palavra
estendeu-se também ao lugar em que os animais
comem, à manjedoura.
Francisco de Assis ganhou a fama de ter
criado o presépio, embora somente séculos mais
tarde os presépios tenham adquirido a forma atual.
O que São Francisco fez foi um presépio vivo.
No século XV, passou a haver representações do
Natal em forma de esculturas, muitas vezes em
tamanho natural, expostas em capelas nas igrejas.
Sempre havia aí uma preocupação didática:
pretendia-se que os espectadores, ao olharem o
presépio, tivessem a sensação de estar entrando
na gruta de Belém. No século XVI, as figuras
libertam-se das capelas e começam a aparecer
soltas. Nasce assim o presépio como o
concebemos hoje.
Já em 1532, o padre José de Anchieta,
ajudado pelos índios, modelava em barro

Muito do “encanto” do presépio se deve a
São Francisco de Assis e à famosa celebração do
Natal em Greccio, no ano de 1223. Essa
celebração contribuiu decisivamente para que se
desenvolvesse e se estendesse o formosíssimo
costume de montar presépios para comemorar o
Natal.
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São Francisco “celebrava com incrível
alegria, mais que nenhuma outra solenidade, o
Natal do Menino Jesus, pois afirmava que era a
festa das festas, em que Deus, feito um menino
pobrezinho, pendeu de peitos humanos. Beijava
como um esfomeado as imagens dessa criança, e
a derretida compaixão que tinha no coração pelo
Menino fazia com que balbuciasse palavras doces,
como uma criancinha. Para ele, esse nome era
como um favo de mel nos seus lábios”(Tomás de
Celano, “Segunda vida de São Francisco”, em
Fontes franciscanas)
São Francisco tinha o desejo de viver com
maior realismo possível o nascimento de Jesus. O
santo encarregou seu amigo João de preparar a
representação da cena, dizendo-lhe: “Quero
evocar o menino que nasceu em Belém, os apertos
que passou, como foi posto num presépio, e ver
com os meus próprios olhos como ficou em cima
da palha, entre o boi e o burro”.

Já na véspera do Natal, o povo aproximouse, alegre com a expectativa de ver o mistério
representado ao vivo. Os frades cantavam, dando
louvores ao Senhor. A missa de Natal foi celebrada
ali mesmo. São Francisco, que era diácono, cantou
com voz sonora o Evangelho. Depois pregou ao
povo presente, dizendo coisas maravilhosas sobre
o nascimento do Rei pobre.
Após a Missa, “todos regressaram para
suas casas repletos de alegria”, como ocorreu na
primeira noite de Natal.
Quando colocamos as figuras no presépio,
devemos pedir a Deus que conceda aos nossos
corações a simplicidade que sabe descobrir a
Deus no Menino recém-nascido, tal como São
Francisco na sua época.

Pe. Flavio Sampaio de Paiva

VATICANO: INAUGURADA EXPOSIÇÃO “100 PRESÉPIOS”
A exposição “100 presépios” foi inaugurada

Para desenvolver o amor pelo ‘presépio’,

no dia 28 de novembro, e pode ser visitada na sala

crianças entre os quatro e os dez anos vão poder

bramante na “piazza del popolo”, em Roma.

divertir-se

no

laboratório

“o

presépio

como

brinquedo”, onde terão a possibilidade de construir

A exposição, que vai estar aberta ao
público até dia 6 de janeiro de 2014, apresenta

um personagem do presépio e levá-lo para casa.

este ano 183 presépios, todos novos, provenientes

Na Inauguração Da Exposição Estiveram

de 11 regiões italianas e de 30 países, a maioria

Presentes,

Entre

Outros,

O

Presidente

Do

de cultura cristã, já as técnicas e materiais usados

Pontifício Conselho Das Comunicações Sociais,

na construção dos presépios seguem as tradições

Dom Claudio Maria Celli E O Presidente Da

culturais de cada localidade.

Associação ‘Natal No Mundo’, Giuseppe D’orsi.
Fonte: Agência Ecclesia.
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