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O Tempo do Natal
No Tempo de Natal celebramos o nascimento e a
manifestação de Jesus Cristo, luz do mundo, que vem para
iluminar as nossas trevas. Na solenidade do Natal, o
nascimento do Filho de Deus no meio de nós, “na humildade
da natureza humana” e a pobreza da gruta de Belém, trazemnos o dom de uma vida nova e divina. A liturgia do domingo
depois do Natal lembra-nos que o amor
com que Deus Pai amou o mundo — até
mandar o próprio Filho para salvá-lo —
manifesta-se e se reflete no amor que
deve reinar em toda a família cristã.A
oitava do Natal celebra Maria, Mãe de
Deus, e ao mesmo tempo glorifica o
nome de Jesus, e, neste nome, que quer
dizer “Deus salva”, resume-se todo o

significado do mistério da Encarnação. No segundo domingo
depois do Natal, tomamos consciência do sentido pleno do mistério
da Encarnação: o nascimento do Filho de Deus, que vem viver a
condição humana, inaugura o nascimento de todos os homens para
a vida de “filhos de Deus”. Esta é a vida nova que Jesus nos deu no
Seu Natal. Na solenidade da Epifania, a luz de Cristo brilha e se
manifesta aos olhos de todos. Os magos,
que seguem o “sinal” da estrela,
representam a humanidade inteira, chamada
a reunir-se em torno de Jesus na fé. No
Batismo de Jesus, a voz do Pai e a Força
do Espírito Santo, que descem do céu, o
investem oficialmente de sua missão de
Salvador, analogamente, cada um de nós,
no batismo, torna-se participante da mesma

Notícias
Criado Conselho Pontifício sobre a Nova Evangelização

O Papa convoca um Sínodo sobre a Nova Evangelização

O Papa anunciou, no mês de junho, a criação de um “Conselho
Pontifício para a Nova Evangelização”. Trata-se da criação de
um novo departamento de governo, ou dicastério, que passará a
integrar a Cúria Romana. A criação de um novo dicastério não
acontecia desde 1985. Dicastérios são os
departamentos de governo da Igreja Católica que
configuram a Cúria Romana, aos quais o Papa
delega uma função do governo da Igreja. Entre os
dicastérios estão: a Secretaria de Estado, as
Congregações, os tribunais eclesiásticos, os
conselhos, ofícios, comissões e comitês. Com este
passo, o Papa Bento XVI concretiza o apelo que o
papa João Paulo II fez desde 1983: “ A Igreja do
novo milênio precisa de Nova Evangelização.”

No mês de outubro o Papa Bento XVI anunciou a convocação da
próxima Assembléia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos,
em 2012, sobre o tema: “A Nova Evangelização para a
transmissão da fé cristã”. O Pontífice reiterou a “urgente
necessidade” de uma Nova Evangelização,
sobretudo “nos países de antiga
cristianização”. Por sua parte, o Presidente
do recém-criado dicastério para a “Nova
Evangelização”, o Arcebispo Rino Fisichella,
declarou que: “esse tema se torna assim
uma nota característica do Pontificado de
Bento XVI”. E manifestou sua alegria porque
com este passo “envolve todo o episcopado
no mundo” na Nova Evangelização.

O que é o PAS?
Diante da necessidade de que os consagrados, com o carisma
de levar o SINE, tivessem disponibilidade em tempo integral, e
considerando que a Associação Fraternidade de Vida Evangélica
Missionários da Cruz (SINE Brasil) é uma entidade filantrópica e
todos os que nela atuam devem atuar como voluntários, foi que o
“Projeto Amigos do SINE” surgiu de paróquias e do coração de
pessoas que, generosamente, acreditando conosco nessa obra
de Evangelização, quiseram contribuir financeiramente no

sustento dessas vidas consagradas, que, hoje, tornam possível
que o Sistema Integral de Nova Evangelização chegue, cada vez
mais, às Dioceses e Paróquias do Brasil. Portanto, este
informativo, que leva o nome desse projeto, tem como objetivo
partilhar com todos a caminhada do SINE no Brasil , e, de forma
especial , com aqueles que somam conosco, a cada mês, para
que, por meio desse trabalho, o Reino de Deus continue a se
estender — A esses e a todos, o nosso Muito obrigado

Notícias do SINE
Visita do Escritório Central do SINE

Re-configuração da Página de Internet

O Escritório do SINE recebeu, de 29 de novembro a 2 de
dezembro, a visita do Padre Raul Ramirez, coordenador do
Escritório Central do Sine no México e do Fausto Flores, vigário
da Fraternidade dos Missionários da Cruz. Eles vieram ao Brasil
com o objetivo de dar continuidade ao acompanhamento feito, a
este Escritório, por Ruthmini, já que Pe. Raul a substituiu, em
sua função, no SINE
Central, tendo sido
eleito na última
assembléia dos
Missionários da Cruz.
Damos graças a Deus
pelo vínculo fraterno
com esses irmãos que
tanto bem fazem à
Fausto Flores, Elen e o Pe. Raul nossa vida e missão..

Depois de várias semanas fora do ar, a nossa página de
internet <www.sinebrasil.com.br> está novamente
disponível. Ela ainda não apresentará mudanças na sua
aparência, porém, a lojinha tem sido completamente reconfigurada com a finalidade de facilitar a aquisição dos
produtos que o SINE oferece, pela internet. Agora a
apresentação dos produtos é mais clara e a elaboração
dos pedidos mais fácil e ágil. Coincidentemente a
página do SINE
Central no México,
também
foi
reconfigurada
e
pode ser acessada
por um link que está
na página do SINE
Brasil.

de Escritório do SINE no Brasil
O Escritório do SINE, inaugurado no Brasil dia
15 de dezembro de 1998, completou, este
ano, 12 anos de assessoria às Paróquias e
Dioceses no Brasil. O trabalho desse
Escritório tem sido cada vez mais confirmado
pelos últimos documentos, de forma especial
o Documento de Aparecida, mas também
pelos frutos que Deus nos tem permitido
constatar na vida de inúmeros leigos, Padres

e também na vida das Paróquias que, de fato,
têm se tornado, cada vez mais, missionárias e
evangelizadoras. A Deus a nossa eterna gratidão
por toda a providência que, nestes doze anos,
sustentou essa obra e por todos aqueles que,
com suas vidas transformadas, tornaram-se
testemunhas de que essa forma de reordenar a
tarefa da Igreja é querida por Deus.

Calendário de Cursos - 2011
Fevereiro
- 4 e 5 - Escola de Formação na Fé - Itapeva
- 28 a 6/ 3 - Capacitações em Teresina

Março
Semana 1 (São José dos Campos):
- 28 e 29 - Como dar o Retiro de Evangelização
- 30 - Como dar o Permanecer e Perseverar
- 31 e 1º/4 - Vivencia em Pequenas Comunidades

Abril
- 15 e 16 - Pastoral Setorial (Visita Integral Permanente) - Ituiutaba

Maio

Junho
- 6 a 9 - Vivência em Pequenas Comunidades - Piracicaba

Julho
- 11 a 14 - Diocese em Missão e Pastoral Integral - S.J. Campos

Setembro
- 6 e 7 - Vivência em Pequenas Comunidades - Itapeva
Semana 1 (São José dos Campos):
- 12 e 13 - Como dar o Retiro de Evangelização
- 14 - Como dar o Permanecer e Perseverar
- 15 e 16 - Vivencia em Pequenas Comunidades.
- 26 a 29 - Pastoral Setorial (Visita Int. Permanente)-Campo Limpo-SP

Outubro
- 2 a 5 - Como dar o Retiro de Evangelização - Piracicaba
- 13 e 14 - Pastoral Setorial (Visita Int. Permanente) - Itapeva Semana 2 (São José dos Campos):
Semana 2 (São José dos Campos):
- 3 e 4 - Pastoral Setorial (Visita Integral Permanente)
- 16 e 17 - Pastoral Setorial (Visita Integral Permanente)
- 5 - Casa Aberta e de Preparação e Verificação
- 18 - Casa Aberta e de Preparação e Verificação
- 6 - Chefe de Setor
- 19 - Chefe de Setor
Novembro
- 30 a 2/6 - Escola de Formação na Fé - Campo Limpo - SP
- 14 e 15 - Como dar o Retiro de Evangelização - Itapeva

