Ano A / Tempo Comum / Cor Verde
MÊS DO DÍZIMO
11º DOMINGO DO TEMPO COMUM

“A messe é grande e poucos operários.”

Nº 2232 - 18/06/2017
S. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do
Senhor Jesus Cristo.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. No início desta celebração eucarística, peçamos
a conversão do coração, fonte de reconciliação e
comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. (pausa).
S. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido,
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos,
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos
dispersos, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

RITOS INICIAIS
A. Sejam todos bem-vindos a
este festivo encontro em torno do
Senhor. A liturgia de hoje é um
grande convite a ouvirmos a voz
de Deus, que nos chama pelo
nome, nos acompanha em seu
amor e nos envia para testemunhar
sua graça revelada em Jesus Cristo.
Disponíveis a Ele, iniciemos nossa
celebração, com alegria, cantando.

1. CANTO DE ABERTURA
Deus, nosso Pai protetor, / dá-nos hoje um sinal de tua
graça! / Por teu ungido, ó Senhor, / estejamos pra sempre
em tua casa!
1. Ó Senhor, põe teu ouvido / bem aqui, pra me escutar.
/ Infeliz eu sou e pobre, / vem depressa me ajudar! /
Teu amigo eu sou, tu sabes, / só em ti vou confiar.
2. Compaixão de mim, Senhor! / Eu te chamo, noite e dia. /
Vem me dar força e coragem / e aumentar minha alegria.
/ Eu te faço minha prece, / pois minh’alma em ti confia.
3. Tu és bom e compassivo / e a quem pede, dás perdão. / Dá
ouvido a meus pedidos: / meu lamento é oração. / Na hora
amarga eu te procuro, / sei que não te chamo em vão.
4. Não existe nenhum deus / para contigo se igualar, /
Nem no mundo existe nada / que se possa comparar
/ às belezas que na terra / teu amor soube criar.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR
T. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens
por Ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai
todo-poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos
graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo,
Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai. Vós, que tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós. Vós, que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica. Vós, que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós. Só vós sois o Santo; só vós, o
Senhor; só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito
Santo, na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, força daqueles que esperam
em vós, sede favorável ao nosso apelo e, como nada
podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro
da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme
vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos.
P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. A Palavra é um convite amoroso
de Deus para que possamos
seguir sua voz e proclamar
seu Reino, que transforma a
todos. Ouçamos atentamente e
respondamos generosamente a
este chamado.

6. PRIMEIRA LEITURA (Ex 19,2-6a)
Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim,
chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel
armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés,
então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o
do alto da montanha e disse: “Assim deverás falar à casa
de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos
egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe
a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a
minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre
todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis
para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 99 (100)
Nós somos o povo e o rebanho do Senhor.
t "DMBNBJ P 4FOIPS  Ø UFSSB JOUFJSB   TFSWJ BP 4FOIPS
com alegria, / ide a ele cantando jubilosos!
t 4BCFJRVFP4FOIPS TØFMF Ï%FVT&MFNFTNPOPT
GF[ FTPNPTTFVTOØTTPNPTTFVQPWPFTFVSFCBOIP
t 4JN  Ï CPN P 4FOIPS F OPTTP %FVT  TVB CPOEBEF
perdura para sempre, / seu amor é fiel eternamente!

8. SEGUNDA LEITURA (Rm 5,6-11)
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos
Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos
ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá
QPSVNKVTUPQPSVNBQFTTPBNVJUPCPB UBMWF[BMHVÏN
se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos
ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda
pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados
pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele.
Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados
DPN FMF QFMB NPSUF EP TFV 'JMIP RVBOUP NBJT BHPSB 
estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida!
Ainda mais: nós nos gloriamos em Deus, por nosso
Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo
presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia! (2x)
1. O Reino do céu está perto! / Convertei-vos, irmãos, é
preciso! / Crede todos no Evangelho.

10. EVANGELHO (Mt 9,36-10,8)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceuse delas, porque estavam cansadas e abatidas, como
ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos:
"A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi,
pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a
sua colheita!" Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes
poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem
todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes
dos doze apóstolos: primeiro, Simão chamado Pedro, e
"OESÏ TFVJSNÍP5JBHP åMIPEF;FCFEFV FTFVJSNÍP

+PÍP'JMJQFF#BSUPMPNFV5PNÏF.BUFVT PDPCSBEPSEF
JNQPTUPT5JBHP åMIPEF"MGFV F5BEFV4JNÍP P;FMPUB 
e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou
estes Doze, com as seguintes recomendações: "Não deveis
ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos
samaritanos! Ide, antes, às ovelhas perdidas da casa de
Israel! Em vosso caminho, anunciai: 'O Reino dos Céus está
próximo'. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai
os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes,
de graça deveis dar!" Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
12. PRECES DA COMUNIDADE
S. Apresentemos, confiantes na bondade do Senhor,
nossas preces e pedidos:
L. Senhor, ajudai vossa Igreja a ser discípula fiel, que vai
em busca de todos os que necessitam de vossa presença
e de uma mão solidária, nós vos pedimos:
T. Senhor, atendei nossa prece!
L. Senhor, animai a todos os vocacionados em sua
generosidade de comprometer-se pelo vosso Reino de
vida em abundância para todos, nós vos pedimos:
T. Senhor, atendei nossa prece!
L. Senhor, fortalecei nossa Diocese em sua resposta
missionária para os desafios que nosso Sínodo Diocesano
ora propõe, a fim de levar vosso Evangelho a todos, nós
vos pedimos:
T. Senhor, atendei nossa prece!
L. Unindo nossa oração, rezemos juntos a oração de
nosso Sínodo Diocesano:
T. Pai de bondade, para vossa glória, / queremos continuar
a caminhar juntos, / em comunhão, como Igreja, / seguindo
vosso Filho Jesus. / Somos povo peregrino / e desejamos
ouvir o que o Espírito Santo nos diz. / Queremos celebrar
nossa vocação, / vivendo o sonho missionário de chegar a
todos. / Ensinai-nos a ser servidores do Reino de vida plena,
/ planejando a pastoral com os pobres e sofredores. / Enviai
vosso Espírito para renovar nossa Diocese / e conduzir-nos
à salvação eterna. / Amém!
(Preces da comunidade)
S. Acolhei, ó Pai bondoso, nossas preces e pedidos,
socorrei-nos com vosso amor e atendei-nos. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. No altar de Deus, apresentemos,
juntamente com o pão e o vinho,
nossa generosidade na resposta e
livre doação ao projeto de vida plena.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
1. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão.
/ O mesmo pão que a mulher preparou aqui está. / O
vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar!
A liberdade haverá, a igualdade haverá / e, nesta festa onde
a gente é irmão / o Deus da vida se faz comunhão! (2x)
2. Na flor do altar o sonho de paz mundial. / A luz acessa
é fé que palpita hoje em nós. / Do Livro aberto o amor
se derrama total no nosso altar!
#FOEJUPTTFKBNPTGSVUPTEBUFSSBEF%FVT#FOEJUPT
TFKBNPUSBCBMIPFBOPTTBVOJÍP#FOEJUPTFKB+FTVT 
que conosco estará além do altar!

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.
S. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida
dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei
que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa
alma. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI - D
Jesus que passa fazendo o bem
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Pai
misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho
Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se
mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres,
pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos
perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra
anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos
como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os Anjos
e Santos, nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos
o hino de vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu e a
terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito
o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
S. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus,
que amais os seres humanos e sempre os assistis no
caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho,
presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as
Escrituras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o
vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e
do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
S. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia,
ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice
em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus
discípulos, dizendo:
50."* 50%04 &#&#&*&45&²0$«-*$&%0.&6
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS
1"3" 3&.*44°0 %04 1&$"%04 '";&* *450 &.
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
S. Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo,
vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de
cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à
vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, até que ele
venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção.
S. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela
vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi
entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso

amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade,
entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue
comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé
e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco,
POPTTP#JTQP1FESP DPNUPEPTPTCJTQPT QSFTCÓUFSPTF
diáconos e todo o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na unidade!
S. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos
EPTOPTTPTJSNÍPTFJSNÍTJOTQJSBJOPTQBMBWSBTFBÎÜFTQBSB
DPOGPSUBSPTEFTBOJNBEPTFPQSJNJEPTGB[FJRVF BFYFNQMP
de Cristo, e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos
lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha
viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que
toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo novo!
S. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram
na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé
só vós conhecestes: acolhei-os na luz da vossa face e
concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde
viveremos para sempre convosco e, em comunhão com a
bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo,
com os Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, vos
louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
A. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa e é só isto que
eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a
minha vida.

17. CANTO DE COMUNHÃO
Terra boa é aquele que ouviu / e a Palavra de Deus praticou:
/ a semente na terra caiu / e de terra tão boa brotou! (2x)
1. Feliz quem anda com a verdade / na lei de Deus, com
integridade! / Feliz quem guarda seu mandamento, /
no coração, no pensamento!
2. Ah! Quem me dera que, em meu andar, / teus
mandamentos possa eu guardar! / Se aos mandamentos
obedecer, / não vai o mal acontecer!
3. Quando tuas leis eu aprender, / vou te louvar e
agradecer! / Eu vou guardar teu mandamento, / mas
não me deixes no esquecimento.
4. Os que as maldades sabem evitar, / a estrada certa vão
encontrar! / Senhor, tu deste os teus mandados, / para
que sejam sempre guardados!

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia
QSFåHVSB B VOJÍP EPT åÏJT FN WPTTP BNPS GB[FJ RVF
realize também a comunhão na vossa Igreja. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
A. Ao encerrarmos este momento
celebrativo, nossa missão apenas
se inicia: respondemos ao Senhor
e junto a Ele nos reunimos. Agora
vamos ao mundo proclamar com
nossa vida e testemunho o bem que
Ele nos fez! Partamos com coragem!

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
20. CANTO
O Senhor é minha luz, / Ele é minha salvação, / Que
poderei temer? / Deus, minha proteção.
1. O Senhor é minha luz, / Ele é minha salvação. / O que
é que eu vou temer? / Deus é minha proteção. / Ele
guarda minha vida: / eu não vou ter medo, não. (2x)
2. Quando os maus vêm avançando, / procurando me
acuar, / desejando ver meu fim, / querendo me matar,
/ inimigos opressores / é que vão se liquidar. (2x)
3. Se um exército se armar / contra mim, não temerei. /
Meu coração está firme, / e firme ficarei. / Se estourar
uma batalha, / mesmo assim confiarei! (2x)

4. Sei que eu hei de ver, um dia, / a bondade do Senhor. /
Lá na terra dos viventes, / viverei no seu amor. / Espera
em Deus! Cria coragem! / Espera em Deus, que é teu
Senhor! (2x)

AVISO
O CORAL DIOCESANO abre inscrições para
preenchimento de novas vagas. Os interessados
EFWFSÍPTFJOTDSFWFSFOUSFPTEJBTEFKVOIPFø
EF KVMIP  QSFFODIFOEP ø  B åDIBø BUSBWÏT EP TJUF EB
EJPDFTF PV QFMP UFMFGPOF  "T BVEJÎÜFT
serão realizadas nas primeiras semanas de julho e
os aprovados deverão participar dos ensaios, que
acontecem nas noites de quinta ou nas manhãs de
sábado. Mais informações em diocesesa.org.br

SÍNODO DIOCESANO EM JORNAL FRANCÊS
A Diocese de Santo André, na pessoa
de seu bispo diocesano, Dom Pedro
Carlos Cipollini, foi procurada por
um importante jornal Francês, o La
Croix, de identidade católica. O Jornal
estava interessado em nosso Sínodo
Diocesano, destacando a organização
do processo e a riqueza material já
produzida com a pesquisa e os textos.
A matéria, publicada em Francês, foi
traduzida pelo Pe. Miguel Lermarchand,
FC (da Paróquia Nossa Senhora do
Rosário - Região Pastoral Santo André
Leste) e segue abaixo:
Na diocese de Santo André, subúrbio de
São Paulo, os católicos representam hoje
apenas 46% da população, enquanto
a porcentagem era de 90% em 1960.
O bispo decidiu pela realização de
um sínodo diocesano para encontrar
soluções diante deste esvaziamento.
A Catedral Nossa Senhora do Carmo
está em lugar de destaque no centro da
cidade de Santo André. Suas cores são
amareladas e sua arquitetura colonial:
majestosa, ela recorda o poder da Igreja
OP #SBTJM  QBÓT RVF  BJOEB IPKF  Ï P
maior país católico do mundo. Porém
sua influência vai se esfacelando, como
podemos perceber nos recenseamentos a
cada década e nas pesquisas. Na última,
publicada pelo Instituto Data-Folha,
OP åOBM EF EF[FNCSP    EPT
CSBTJMFJSPTTFEJ[FNDBUØMJDPT&N
FSBN FNBJTEF FN
Em Santo André, Dom Pedro Carlos
Cipollini, nomeado pelo Papa Francisco
FN  RVFS FOGSFOUBS DPN WBMFOUJB
o desafio, organizando, neste ano, um
ambicioso Sínodo, o qual foi aberto no
dia 3 de dezembro último, em volta do
tema da evangelização, seguindo desta
forma as recomendações do Papa que
convida para uma Igreja que deve “sair
de si mesma”.

No decorrer deste ano, todos, padres,
religiosos e religiosas, agentes de
pastoral, membros de associações
e paroquianos serão consultados e
interrogados sobre a sua percepção da
realidade na sua paróquia, sobre suas
dificuldades e as mudanças que deveriam
ser realizadas. O objetivo é chegar à
realização do “sonho missionário de
atingir cada um”, conforme o Lema
escolhido pelo sínodo. “Não é possível
pensar numa Igreja missionária sem
a participação ativa de todos os seus
membros”, assim diz-nos o Pe. Joel
Nery, Vigário Episcopal para a Pastoral
da Diocese de Santo André.
Na região, o percentual dos católicos
DBJV  DIFHBOEP BUÏ  FN 
muitos, como acontece muitas vezes nos
subúrbios das grandes cidades brasileiras,
buscaram as igrejas evangélicas e
QFOUFDPTUBJT   EPT NPSBEPSFT EB
EJPDFTFTÍPFWBOHÏMJDPT  EFSBJ[
QFOUFDPTUBMF EFSBJ[USBEJDJPOBM 
DPOUSBFNOÓWFMOBDJPOBM TFHVJOEP
a pesquisa da Data-folha.
Esses dados incontornáveis são oriundos
de uma ampla investigação qualitativa e
quantitativa encomendada pela própria
diocese à universidade municipal de São
Caetano do Sul (USCS) e realizada durante
mais de quatro meses. Seus resultados
servem de base à reflexão nas paróquias.
O estudo revela também preciosos
elementos sobre as razões deste êxodo:
“a principal reclamação é a distância, a
frieza, o tipo de acolhimento encontrado
na Igreja e a falta de proximidade entre o
que diz o sacerdote e a vida cotidiana dos
entrevistados”, explica Leandro Prearo,
da USCS, o qual observe também que,
no meio das classes populares e pobres
da região “já tem mais evangélicos do
que católicos”. Outra constatação: os
católicos são menos assíduos do que

PTåÏJTFWBOHÏMJDPTEPTDBUØMJDPT
da diocese participam da missa pelo
NFOPTVNBWF[QPSTFNBOB DPOUSB
dos evangélicos. “Devemos fazer um
mea culpa”, disse o Pe. Joel Nery. “O
excesso de clericalismo, de burocracia,
os pequenos grupos fechados, a redução
do Evangelho à observância dos ritos,
esquecendo às vezes a prática, eis as
nossas falhas…”, enumera Dom Pedro,
o qual reconhece no entanto ter ficado
surpreso pelos resultados do estudo pois,
“Nossas igrejas estão cheias!” Diante
das fortes migrações rumo às Igrejas
Evangélicas, ele relativiza: “Temos
 EF FWBOHÏMJDPT  QPSÏN SFQBSUJEPT
FN  EFOPNJOBÎÜFT  TØ OB EJPDFTF
Comparando, a Igreja Católica continua
bastante forte!” “Minha preocupação,
continua o bispo, não é tanto a perda de
fieis quanto o caminho da evangelização:
como mudar nossa linguagem, para
que seja melhor adaptada à nossa nova
época, às tecnologias e à tentação da
secularização? Talvez seja porque nossa
mensagem não está bem apresentada
que alguns lamentam essa “distância”,
essa “frieza”.
Cada Região Pastoral, depois da sua
reflexão, enviará 1 proposta, das quais 3
“prioridades sinodais” serão escolhidas na
última Assembleia Sinodal marcada para o
EJBEFOPWFNCSP0EPDVNFOUP
åOBMTFSÈFOUSFHVFEFQPJT FN
A iniciativa foi “bem acolhida” pela
$POGFSÐODJBEPT#JTQPTEP#SBTJM $/## 
garante Dom Pedro. Outras dioceses
também iniciaram uma reflexão, por
exemplo, a de Santos, no Estado de
São Paulo, a qual acaba de elaborar,
de maneira “participativa”, um “plano
diocesano de evangelização para o
QFSÓPEP
Aglaé de Chalus, repórter do Jornal La Croix.

Link da reportagem: http://www.la-croix.com/Au-Bresil-diocese-face-concurrence-evangelique-2017-02-22-1200826772

LEITURAS DA SEMANA
2ª feira:$PS 4M  .U 
3ª feira: $PS 4M  .U 
4ª feira:$PS 4M  .U 
5ª feira:$PS 4M  .U 
6ª feira: %U 4M  +P .U 
Sábado:*T 4M  "U -D 
12º DTC:+S 4M  3N .U 
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