MISSAS NOS SETORES – SETORIZAÇÃO
Desde o apelo do Papa Francisco no primeiro capítulo da exortação apostólica
“Evangelii Gaudium” com tema “A transformação Missionária da Igreja – Uma
Igreja em Saída” e, posteriormente, do Documento 100 “Comunidade de
Comunidades”, que nosso pároco Pe. Rafael vem nos questionando e
estimulando a uma nova postura pastoral, a postura de ir ao encontro.
Neste sentido a Comunidade Mãe da Divina Providência já realizou em 2014 as
visitas missionários e agora promove as missas nos setores, que aproximam a
igreja da comunidade e conferem identidade a cada setor que promove sua
Celebração Eucarística, fazendo os contatos entre os Grupos Bíblicos,
organizando o local e convidando os vizinhos. Mais de 400 pessoas participaram
nas missas nos 9 setores da comunidade Mãe da Divina Providência.
As missas nos setores tiveram também o objetivo de levar informações sobre a
vida e a obra de Madre Leônia para a comunidade, pois sentimos que pouca
gente conhece sua história e pede sua intercessão. Neste sentido as irmãs
claretianas estiveram em todos os setores partilhando seu conhecimento e
pedindo que a comunidade peça a intercessão de Madre Leônia.
Agradecemos todas as famílias que abriram as portas de suas casas e foram
missionários através das 9 celebrações, pois estreitamos o relacionamento da
comunidade, conhecemo-nos melhor, pudemos nos sentir mais comunidade
cristã e várias pessoas se prontificaram a participar diretamente nas pastorais e.
as missas nos setores foram uma grande Graças para nossa comunidade.
Depoimento da Genilda Pozzetti Stábile, setor 02:
“Em relação a missa é uma bênção abrir nossa residência para celebrar a
palavra de Deus, a verdadeira Igreja doméstica, onde pudemos receber vizinhos
e comunidade para participarmos do verdadeiro banquete. Nós e nossos
vizinhos e amigos ficamos muito felizes com a presença do nosso Padre e
Diácono. Foi um momento indescritível, sinceramente não tenho palavras para
descrever esta cerimônia.
Muito feliz e agradecida , pois fazem 10 anos que moramos aqui no Condomínio
Ametista e foi a primeira missa aqui. Espero que tenhamos mais missas.
Obrigada”.
Diácono Ricardo Magno

