PAS

SINE — Brasil

Projeto Amigos do S I N E

Dezembro 2011

Volume 5, Ano 3

Cristo, a Luz do Natal!
Conta-se que,
há muito tempo, um
jovem esteve em
Belém e ficou muito
impressionado com
o que viu na Igreja
da Natividade: perto
do
local
onde
nasceu Jesus, havia
uma vela que ficava
permanentemente
acesa, iluminando dia e
noite aquele lugar
sagrado. Teve, então,
uma ideia: por que não
levar a chama daquele
fogo a sua cidade?
Assim, na noite de
Natal, os habitantes da
sua cidade poderiam
acender as suas velas
com a chama de Belém.

luz que
Belém...

Decidido a fazer isso, partiu. Não poucas vezes
teve a tentação de desanimar: a viagem era longa e o
frio, intenso. Passou fome, enfrentou assaltantes e
quase ficou preso. Na véspera do Natal, ao chegar a
sua cidade experimentou tamanha alegria que se
esqueceu logo das dificuldades enfrentadas: graças a
sua determinação, as velas de todos os que se tinham
reunido para a celebração natalina foram acesas com a

trouxera

de

Porque é Natal,
somos convidados a
fazer o mesmo. Essa
Luz é Cristo, o “Deusconosco” que veio nos
visitar. Levemos a Luz
do presépio a todas as
pessoas e lugares,
especialmente àquele
lugar e àquela pessoa
que só nós podemos
atingir. Deve animar-nos
a certeza de que,
fazendo nossa parte, a
Luz de Cristo brilhará em
corações que atualmente
não o conhecem e em
lugares onde nunca foi
acolhido.
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O livro intitulado “Estão no Mundo”, que
corresponde ao 5º Nível de Catequese de Adultos,
já está sendo impresso e
será lançado em fevereiro
de 2012. Esperamos, em
breve, lançar, também em
livro, o 3º e o 4º Níveis de
Catequese, já que o 2º Nível
está passando por uma
revisão completa de seus
conteúdos e o 6º Nível
começa a ser traduzido para
o português.

Já está disponível no nosso site
<www.sinebrasil.com.br> a tabela com todos os
cursos de capacitação para o próximo ano. Como
no ano passado, o Escritório está se esforçando
para levar os cursos, solicitados pelos padres, nas
dioceses onde existe um número considerável de
paróquias que utilizam o Plano. O curso principal
do ano, para o qual são convidados todos os
bispos, sacerdotes e leigos que queiram conhecer
o SINE ou estão se formando para sua
implantação, é o curso de “Diocese em Missão e
Pastoral Integral”, que acontecerá em São José
dos Campos, de 16 a 19 de julho do 2012.

Aconteceu, na Cidade da
Guatemala, no país Centro-Americano
da Guatemala, de 28 de novembro a 2
de dezembro, o VI Congresso
Internacional do SINE, com o lema
“Igreja Discípula-Missionária porque
acolhe a Palavra”. Dele participaram,
aproximadamente, 500 pessoas, de 11
países, dentre as quais estavam 9
bispos e 120 padres.

Conferencistas
O Congresso contou com a
conferência de bispos de diversos
países como: Nicarágua, República
Dominicana, Guatemala e Colômbia,
onde o Sistema Integral da Nova
Evangelização já é aplicado há muitos
anos, bem como, com a conferência do
Padre Raul Ramirez, diretor geral do
SINE. O conteúdo das conferências foi
muito elogiado por todos.
Um dos conferencistas
presentes, Dom Fábio Suescún, Bispo
Castrense da Colômbia, foi convidado,
no mês de outubro, para falar sobre “A
Nova Evangelização na América
Latina”, no I Congresso do Dicastério
para a Nova Evangelização, em Roma.
Dom Fábio, além do excelente tema
que ministrou, partilhou conosco o
conteúdo do testemunho que deu no
Congresso de Roma e nos disse: “Fui a
Roma para levar o SINE”. Ele foi bispo
da Diocese de Pereira - Colômbia, que
foi a primeira diocese a adotar o SINE
como Plano Missionário e Pastoral. Por
isso, ele é a grande referência que os
bispos colombianos tiveram, ao criar a
“Red Nacional de Evangelización”, que
engloba as dioceses que levam o SINE
e que, atualmente, abrange mais da
metade das dioceses do país.
Atualmente, Dom Fábio utiliza o plano
para evangelizar nas forças armadas
da Colômbia.
Como convidado especial do
VI Congresso Internacional do SINE,
esteve presente Dom Octavio Ruiz
Arenas, Secretário Geral do
P o n t i f í ci o Co n s el h o p ar a a
Promoção da Nova Evangelização,
criado recentemente pelo Papa Bento
XVI, cuja notícia já informamos no fim
do ano passado.

São Miguel Paulista (1 leiga) e a
equipe do Escritório do SINE (Elen,
Padre Francisco e Raquel).

Embora a grande maioria dos
participantes falasse espanhol, a
comunicação não foi problema em
nenhum momento porque os temas
estavam traduzidos em português e
durantes as palestras e depoimentos
Elisangela, Dom José, Nathalia, Elen, Dom Octavio,
houve um serviço de tradução
Pe.Francisco, Raquel e Pe Raul Ramirez
simultânea. A alegria dos brasileiros
foi contagiante e deu para constatar
Dom Octavio nos incentivou
como nosso povo é querido e
muito com sua presença e, entre outras
apreciado por todos.
coisas, nos disse: “O compromisso que
vocês adquiriram ao implementar e
desenvolver o SINE como estratégia
evangelizadora dentro dos planos
diocesanos ou paroquiais de pastoral,
constitui uma realidade de enorme
importância para colaborar no
desenvolvimento da missão
continental e para dar solidez à
formação de autênticas comunidades
Alguns participantes do Brasil
cristãs,
evangelizadas e
evangelizadoras. Seu compromisso
missionário, sua entrega generosa em
Importância do Congresso
favor da evangelização e seu
testemunho de vida cristã faz de
Este congresso foi muito
vocês, verdadeiramente, autênticos
protagonistas
da
N o v a importante porque aconteceu no
momento em que o Papa Bento XVI
Evangelização”.
confirmou a Igreja do mundo todo na
A Eucaristia celebrada no último
linha da Nova Evangelização, criando
dia do Congresso foi presidida pelo
o P ont ifí c io Cons elho par a a
Núncio Apostólico da Guatemala, que
Promoção da Nova Evangelização e
nos saudou e abençoou em nome do
convocando um Sínodo dos Bispos
Santo Padre Papa Bento XVI.
do mundo todo, para a Nova
Evangelização, em 2012. A presença
Participação do Brasil
do Secretário Geral do citado
Representando o Brasil, Pontifício Conselho e a mensagem
formamos um grupo de 33 pessoas que ele nos leu do seu presidente
das seguintes Dioceses: Itapeva (Dom Dom Rino Fisichella, mostram como o
José M. de Melo e 4 leigos), Sorocaba SINE tem um papel fundamental a
(Dom Eduardo Benes e 4 padres), desenvolver neste momento tão
Campo Limpo (3 padres e 12 leigos), importante da Igreja, e como o SINE
Piracicaba (3 padres e 1 leiga), já não é patrimônio de um grupo
particular, como muitos carismas
particulares de numerosos
movimentos e grupos que sempre
surgiram na Igreja, mas, patrimônio
da Igreja, como um instrumento de
evangelização que Deus tem
suscitado, através do Padre Alfonso
Navarro, para ajudar a Sua Igreja a
evangelizar.
Dom Octavio, Fausto (México), Dom Eduardo e Dom José
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