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Vinde Espírito Santo !
A solenidade de Pentecoste celebra um
acontecimento capital para a Igreja: a
sua apresentação ao mundo, o
nascimento oficial com o batismo no
Espírito. Complemento da
Páscoa, a vinda do Espírito
sobre os discípulos
manifesta a riqueza da vida
nova do Ressuscitado no
coração e na atividade dos
discípulos; início da
expansão da Igreja e
princípio da sua fecundidade, ela se
renova misteriosamente hoje para nós,

de múltiplas formas, na vida das
pessoas e dos grupos até o fim dos
tempos. A “plenitude” do Espírito é a
característica dos tempos
messiânicos, preparados
pela secreta atividade do
Espírito de Deus que
“falou por meio dos
profetas” e inspira em
todos os tempos os atos
de bondade, justiça e
religiosidade dos
homens, até que encontrem em
Cristo seu sentido definitivo.

Notícias
Falecimento da Mini
Aos 10 de março faleceu no México
Ruthmini Ojeda de la Teja, a mais próxima
colaboradora que o Pe. Alfonso Navarro
teve no Sine. A Mini, como era conhecida
por todos, acompanhou o Pe. Alfonso em
muitas de suas viagens, e, portanto, esteve
com ele em quase todas as suas visitas ao
Brasil, para nos dar formação, continuando
a nos visitar e apoiar após o falecimento do
Pe. Alfonso em 2004. O Escritório do Sine
Brasil deve muito a ela e estamos
realmente agradecidos a Deus pelo muito
que Ele nos deu através da Mini. A vida
dela, como a do Pe. Alfonso, nos mostrou
que o Sine não é invenção pessoal de
alguns, mas um presente de Deus para que
Sua Igreja esteja sempre se renovando.
Acreditamos na Comunhão dos Santos e
que, de onde a Mini está, ela continua a
interceder para que todos encontrem
salvação em Cristo e para que os
sacerdotes sejam zelosos missionários e
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Pentecostes
Sem o Espírito Santo, Deus está
distante, o Cristo permanece no
passado; o Evangelho, uma letra
morta; a Igreja, uma simples
organização; a autoridade, um poder;
a missão, uma propaganda; o culto,
uma coisa antiga; e a ação moral,
uma ação de escravos. Mas no
Espírito Santo o cosmos é enobrecido
pela geração do Reino, o Cristo
r e s s us c i t ado e st á p r e s e n t e,
o Evangelho se faz força do Reino, a
Igreja realiza a comunhão trinitária, a
autoridade se transforma em serviço,
a liturgia é memorial e antecipação, a
ação humana se deifica.”
(Atenágoras, Patriarca de Atenas)

Nosso Muito Obrigado
Aos Amigos do SINE

A Mini junto com Elen, em sua última
visita ao Brasil.

santos pastores. Mini, na certeza de que
estará sempre viva em nossas mentes e
em nossos corações, expressamos, a
você, nossa eterna gratidão.

A Diocese de Ituiutaba—MG
assumiu o SINE como Plano
Diocesano
Após a apresentação do Sine ao Bispo
Diocesano, Dom Francisco, aos padres,
e aos leigos representantes de todas as
paróquias da Diocese de Ituiutaba, na
Assembléia Diocesana, o Sine foi

Mais uma vez, queremos
expressar a você, Amigo do Sine,
nossa profunda gratidão, por
acreditar conosco nesta obra. Sua
contribuição, para nós, se torna
vida, e dá a nossa vida a
possibilidade de tornar -se
evangelização. Somando
esforços, sob as bênçãos de
Deus, fazemos juntos o Reino
acontecer. Que o Senhor seja
sempre sua maior recompensa.

assumido como Plano Diocesano dessa
Diocese, com total anuência do Bispo.
Essa Diocese já conta com uma
excelente experiência do Sine há 7
anos, na Paróquia São Pedro e São
Paulo, animada pelo Pe. Simeão,
Coordenador de Pastoral da Diocese.

Novidades
Catequese de Adultos em CDs
A Catequese de Adultos está sendo passada para CDs e já
não mais é distribuída em K7s. Já estão disponíveis cinco
níveis de Catequese e os próximos níveis deverão ser
lançados um por
ano. Os textos e as
gravações do 1º
Nível “VIDA NOVA”,
foram refeitos por
completo a partir
das grav ações
originais do Pe.
Alfonso.
A
apresentação de
cada nível vem num
lindo estojo com
doze CDs, contendo
dois temas cada um.

Subsídio da CNBB sobre o Querigma
A CNBB lançou um Subsidio Doutrinal (nº4) sobre o
Querigma, intitulado “Anúncio Querigmático e Evangelização
Fundamental”. Esse subsídio faz uma apresentação muito
precisa e clara sobre o que é o Querigma, com o intuito de
despertar na Igreja a consciência da importância do
Querigma. É urgente investir no anúncio querigmático “para
nos converter numa Igreja cheia de ímpeto e audácia
evangelizadora” (DA 549).
“Quando a Igreja, hoje,
continua sua missão
evangelizadora, ela precisa
contar com homens e mulheres
que, como os primeiros
discípulos, vivam uma forte
experiência de encontro com o
Senhor; uma experiência que
envolva toda a vida e lhe dê
sentido.” (Subsídio n° 56)

Eventos da Nossa Agenda
Retiros de Evangelização
No período de 7 de fevereiro a 16 de maio foram dados seis
Retiros de Evangelização nas seguintes dioceses:
Dioceses de Piracicaba:
- Paróquia São Lucas
- Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Ipeúna)
- Paróquia Santa Cruz e São Dimas
Dioceses de Itapeva:
- Área Missionária Bom Jesus de Riberão Grande
- Área Missionária Imaculada Conceição de Itaoca
Dioceses de Sorocaba:
- Paróquia Nossa Senhora do Povo

Cursos de Capacitação
Vivência em Pequenas Comunidades: Foi o segundo curso de formação dado na Diocese de Piracicaba. Aconteceu nas noites de 8 a 11 de março, no Salão da Paróquia
Imaculada Conceição. Participaram 227 pessoas e o Bispo
Diocesano, Dom Fernando Mason, nos honrou com sua
presença na abertura e no encerramento do curso.

Semana 2: Aconteceu, na Casa Betsaida em São José dos
Campos, entre os dias 18 e 22 de maio. Participaram 3 sacerdotes e uma média de 60 leigos por curso. Os cursos
ministrados foram: Pastoral Setorial (Visita Integral Permanente); Animação de Casa Aberta e Casa de Preparação e
Verificação; Chefe de Setor.

Jornadas de Informação
Paróquia N. Sra. Aparecida — Rio Claro: Aconteceu
nas noites de 23 e 24 de fevereiro e participaram 136
pessoas. Esta é a segunda paróquia em que o Pe. Pedroso
inicia o Projeto.
Basílica N. Sra. do Carmo — Campinas : Esta Basílica é
uma paróquia do centro da cidade de Campinas. O Pe. Pedro Cipolini contou com um grupo de, mais ou menos, cem
pessoas, que se reuniram nas noites de 2 e 3 de março.
Paróquia N. Sra. da Assunção — Porteirinha: Esta paróquia, pertencente à Diocese de Janaúba—MG, está na divisa com o Estado da Bahia e apresenta uma realidade muito
desafiadora em muitas dimensões, principalmente na geográfica. A jornada aconteceu nas noites de 16 e 17 de março,
e participaram 53 lideranças junto com o pároco Pe. Eliezer.

Semana 1: Os cursos dados foram: Vivência em Pequenas
Comunidades; Como dar o Retiro de Evangelização e Como
dar o Permanecer e Perseverar. Aconteceram na Casa
Betsaida em São José dos Campos, entre os dias 19 e 23
de abril. Participaram, em média, 50 leigos por curso, com a
presença de 6 sacerdotes.
Área Pastoral S. Joaquim — S. Miguel Paulista: O Pe.
Vivência em Pequenas Comunidades: Aconteceu nas noi- Eduardo Neri, vigário da Paróquia São José Operário, que já
tes entre 3 e 6 de maio, no Salão da Catedral da Diocese de assumiu o Plano Missionário e Pastoral do SINE, está preCampo Limpo e participaram 45 pessoas das Paróquias São parando esta área pastoral para ser uma nova paróquia. Na
Judas Tadeu e Santa Luzia, dessa Diocese.
jornada participaram, aproximadamente, 130 pessoas.

