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ENCONTRO DOS MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA SAGRADA
COMUNHÃO
Dom Manuel Parrado
Carral se reuniu com os
coordenadores
paroquiais
dos
Ministros
Extraordinários da Sagrada
Comunhão, no dia 24 de
setembro, na Paróquia de
Santa Generosa, dando
continuidade ao trabalho
que a Região Sé assumiu,
com muito empenho, em
relação
aos
Ministros
Extraordinários da Sagrada
Comunhão.
Lembrando que: "Em
Celebração Eucarística, em
cada setor da Região Sé,
dei o mandato a todos os
ministros, sendo assim um momento marcante e forte de unidade. Em cada mandato
mantive a mesma linha de reflexão, caracterizando cada setor e respeitando a
diversidade de cada paróquia."
Em seguida Dom Manuel falou sobre a responsabilidade do Ministério no que se
refere ao serviço e testemunho, também sobre a missionaridade aos enfermos e seus
familiares. Há três pontos que devem refletir em relação ao Ministério que exercem, que
são: Responsabilidade, Consciência
do Serviço e Testemunho. Nós não estamos
exercendo o Ministério em nome próprio, e sim em nome da Igreja (...) O ministro tem
que buscar unidade na comunidade, guardar mais silêncio, ouvir muito e falar o
essencial; esse trabalho de comunhão faz com que a comunidade cresça
espiritualmente, porque mesmo com a diversidade temos o objetivo comum que é Jesus
Cristo".
Para celebrar o encerramento do Ano da Eucaristia, em unidade com a Igreja no
mundo, embora no Brasil se prolongará até maio de 2006, a Região Episcopal Sé
realizará, no dia 08 de outubro, às 11:00h, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da
Assunção e São Paulo, Praça da Sé, s/nº, um encontro com todos os Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão, na perspectiva do Sínodo dos Bispos, que terá
como tema: "A Eucaristia: Fonte e ápice da vida e da missão da Igreja" e no contexto
dos 75 anos da proclamação de Nossa Senhora da Conceição Aparecida como padroeira
do Brasil.

Transferência de Sede Paroquial
A Paróquia de Nossa da Assunção e São Paulo, cuja sede estava na Catedral
Metropolitana de São Paulo, foi transferida para a Igreja de São Gonçalo, no dia 25 de
setembro em Celebração Eucarística presidida por Dom Cláudio Hummes, com a
presença de Dom Manuel Parrado Carral e vários padres.
Portanto a Igreja de São Gonçalo, situada à Rua Rodrigo, 45, sediará a Paróquia
de Nossa Senhora da Assunção e São Paulo e a Paróquia Pessoal Nipo-Brasileira São
Gonçalo.
Novos Párocos
Pe. Edimilson da Silva foi empossado, no dia 25 de setembro, pároco da Paróquia
de Nossa Senhora da Assunção e São Paulo e da Paróquia Pessoal Nipo-Brasileira São
Gonçalo.
Dom Manuel empossou Pe. Lírio Antonio Berwanger, CS, pároco da Paróquia de
Nossa Senhora da Paz, em substituição ao Pe. Giuseppe Bortolato, CS.
Festa do Beato Frei Galvão
O Mosteiro da Luz de São Paulo realizará, durante o período de 15 a 23 de
outubro de 2005, a novena pela canonização do Bem Aventurado Frei Antonio de
Sant'Anna Galvão.
A vida de Frei Galvão foi marcada pela fidelidade à sua consagração como
sacerdote e religioso franciscano, e por uma devoção particular e uma dedicação total à
Imaculada Conceição, como "filho e escravo perpétuo". Além dos cargos que ocupou
dentro da sua Ordem e na Ordem Terceira Franciscana, ele é conhecido sobretudo como
fundador e guia do Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição, mais conhecido como
"Mosteiro da Luz", do qual tiveram origem outros nove mosteiros.
Além de fundador, Frei Galvão foi também o projetista e construtor do Mosteiro
que as Nações Unidas declararam Patrimônio cultural da humanidade.
Enquanto ele ainda vivia, em 1798 o senado de São Paulo definiu-o "homem da
paz e da caridade", porque era conhecido e procurado por todos como conselheiro e
confessor, além de o franciscano que aliviava e curava os doentes e os pobres, no
silêncio da noite.
Frei Galvão convida-nos a crescer em santidade e na devoção a Nossa Senhora da
Conceição e deixa a todos a mensagem de sermos pessoas da paz e da caridade,
sobretudo para com os pobres e os marginalizados.
Durante a novena, a Celebração Eucarística será às 16:00h com os seguintes
temas e pregadores: 15/10 - "Frei Galvão, homem da paz e da caridade" pregador: Dom
Manuel Parrado Carral; 16/10 - "Frei Galvão filho da Mãe Imaculada" pregador: Côn. Noé
Rodrigues; 17/10 - "Frei Galvão e a vocação" pregador: Pe. Reinaldo Torres; 18/10 "Frei Galvão, defensor da justiça" pregador: Pe. Jesus Andrade Silva; 19/10 - "Frei
Galvão, o missionário peregrino" pregador: Joaquim Justino Carreira; 20/10 - "Frei
Galvão, o fiel seguidor de São Francisco" pregador: Pe. Sidnei Fernandes Lima; 21/10 "Frei Galvão e a família" pregador: Pe. José Arnaldo Juliano dos Santos; 22/10 - "Frei
Galvão, padroeiro da construção Civil" pregador: Côn. Celso Pedro da Silva; 23/10 "Frei Galvão, sacerdote segundo o coração do Altíssimo" pregador: Dom Tomé Ferreira
da Silva.
Paróquia de Nossa Senhora da Consolação
No dia 20 de outubro, às 20:30h, no Teatro Sérgio Cardoso, à rua Ruy Barbosa, a
Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo realizará uma apresentação especial
com o objetivo de angariar recursos para auxiliar nas obras de revitalização da Igreja
Nossa Senhora da Consolação, marco histórico da cidade de São Paulo.

Mais informações pelo telefone: 3256-5356.
Pastoral da Escuta
No dia 08 de outubro, no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, Largo Coração
de Jesus, 154, Campos Elíseos, será realizado o I Encontro dos Agentes da Pastoral da
Escuta.
Mais informações pelos telefones: 3159-0266, 3864-4494 ou 9914-3558.

