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Você Merece Toda Informação
Com a Graça de Deus,
encerramos mais um ano. O
Senhor não nos tem deixado
faltar nada e por isso temos
conseguido desenvolver a nossa
missão, para qual
estamos
disponíveis em tempo completo,
graças à contribuição dos que
colaboram no Projeto Amigos do
SINE. Por tudo isso achamos
que
você
merece
toda
informação do que tem sido a
nossa vida durante este ano.
Queremos, com este jornalzinho,
dar início a edições periódicas,
nas quais você possa saber
como é a nossa vida e a nossa
missão. Assim você poderá
conhecer um pouco mais a
repercussão que tem seu gesto
solidário de ajuda ao SINE, que
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Feliz Natal
Jesus

se fez homem
para que
pudéssemos nos
tornar
Filhos de Deus.
De esquerda a direita, Edivan, Raquel, Elen e Pe. Francisco dentro da capela do Escritório do SINE

somente Deus pode medir e recompensar.
Da nossa parte, um MUITO OBRIGADO por
sua colaboração e o nosso esforço para que
pontualmente chegue até suas mãos, nosso
amigo, este informativo dedicado a você.

Uns poucos números
Em 2009 tivemos a graça
de
atender
os
seguintes
serviços:
18
Retiros
de
Evangelização Querigmática; 9
Jornadas de Informação; 21
Cursos de Capacitação; 1 Curso
de Diocese em Missão e
Pastoral Integral; 46 Reuniões de
Assessoramento.
Além de outros serviços
como supervisão de Retiros de
Evangelização e animação de
Assembléias
paroquiais
e
diocesanas.
Todos esses serviços foram
realizados nas dioceses de:
Piracicaba (SP), Itapeva (SP),

Sorocaba (SP), Teresina (PI),
Ituiutaba (MG), Campo Limpo
(SP), Campinas (SP), Bauru
(SP), Santo Amaro (SP), Taubaté
(SP) e São Paulo (SP).
Sentimos a alegria de
também partilhar com você, que
neste ano, conseguimos alcançar
mais de 20.000 crianças e
aproximadamente
1.800
catequistas com os livros de
catequese infantil. E ainda, foram
colocados
em
circulação,
promovendo a evangelização,
4.334 livros de formação, 745
documentos da Igreja e mais de
30.000 folhetos do querígma.

Que o Amor
infinito
manifestado no
Menino Jesus
renove, em nós, a
alegria e a
esperança da
salvação.

ue fizer“Tudo o q
o de bom
des, fazeio
omo para
coração, c
o
ão para s
Senhor e n
rtos de que
homens, ce
como rerecebereis,
a herança
compensa,
do Senhor.
das mãos
to, Senhor”
Servi a Cris
Col 3, 23-2
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Retiros com Seminaristas
Pela primeira vez, nos 11
anos do Escritório do SINE no
Brasil, aconteceram dois Retiros
de Evangelização Querigmática
para seminaristas. O primeiro foi
na Diocese de Sorocaba, no
mês de junho, e o segundo foi
no mês de outubro, na Diocese
de Itapeva. No total, foram 32
seminaristas,
com
seus
respectivos reitores, que, junto
com
leigos
de
algumas
paróquias, tiveram a graça de
viver essa experiência.

Um dos seminaristas nos
escreveu,
depois,
dizendo:
“Ficou algo registrado para
sempre... Foi algo que valeu a
pena,
algo
profundamente
espiritual. Toda nossa vida,
sabem, mudou — a partir de
agora somos novas criaturas,
somos novas
“FICOU
pessoas que
ALGO
pregam
e
REGISTRAD anunciam, com
veracidade o
O PARA
SEMPRE” amor de Cristo

a todos, com muita convicção
daquilo
que
anunciamos,
porque bebemos dessa graça”.
Ainda foi adiado para
2010, um terceiro retiro do
seminário da Diocese de
Ituiutaba (MG).
Neste Ano Sacerdotal,
estes retiros são uma forma
concreta de contribuirmos para
formação de seminaristas,
para que cheguem a ser
zelosos missionários e santos
pastores.

CD para Computador e DVD
Partindo do folheto do
querigma “E Você já tem?”, o
Pe. Jesus Bringas sm, organizou
uma apresentação do Querigma,
em Power Point: “Esta é a Boa
Nova: Querigma — Primeiro
Anúncio”. Trata-se de um
trabalho muito bem elaborado
que respeita e ressalta a
mensagem do Querigma. Está
feita com um texto simples e
direto, lindas fotografias e
músicas muito bem escolhidas.

Esse CD para computador
vem completar a oferta de
conteúdos querigmáticos, por
parte do Escritório.
E ainda, por ocasião do
10º Aniversário do Escritório,
foi traduzido do espanhol o
DVD
“Paixão
Missionária”,
produzido pelos Missionários
da Cruz, no México, sobre a
vida do Pe. Alfonso Navarro e
a maneira como ele foi
conseguindo elaborar o SINE.

Capa do CD elaborada a partir de uma das
fotografias da apresentação do Querigma

Centro de Promoção Humana Jesus Bom Pastor
Em Julho deste ano
começou a construção da
primeira fase do Centro de
Promoção Humana Jesus Bom
Pastor, que consiste na alvenaria
e no telhado. O Senhor parece
que tem pressa porque as obras
foram tão bem, que em novembro
Ele nos deu a possibilidade de
dar continuidade à segunda fase,
que consiste na execução da
rede hidráulica, da rede elétrica,
do reboque e do fechamento do
prédio com portas e janelas.

A compra do terreno e a verba
inicial para esse projeto tão
importante nos veio por meio de
doações muito espontâneas, sem
nenhuma campanha. A continuidade
está sendo possível por outras
doações que estamos recebendo,
porém, estas já motivadas pelas
obras em andamento e por uma
pequena
divulgação feita pelo
Escritório do SINE.
Para nós, este Centro é um
sonho de Deus, porque está sendo
realizado por Ele e porque vem

completar, com a promoção social,
a ação evangelizadora, realizada
durante estes 11 anos de
existência do Escritório SINE Brasil.
Contamos com suas orações.

Maquete do Centro de Promoção Humana
Jesus Bom Pastor

