
IGREJA EM AÇÃO

28/11 a 11/12/2015 13

Rua da Alegria, 71 - Centro, Maceió-AL - Tel.: (82) 3201-6400

Livros Paulinas:

Imagine ter sua 
casa "arrumada" 
pelas "mãos 
cuidadosas" de 
um furacão.

Os escritos auto-
biográficos de 
Teresa de Lisieux. 

www.paulinas.org.br
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Paulinas 
Maceió

JÁ A VENDA!
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Revistas Paulinas:

Viver a Palavra

O Evangelho
comentado para
cada dia do ano

Evangelização e 
família

Subsídio bíblico,
teológico e pastoral
Por: Leonardo Agostini
Fernandes

E Deus viu que tudo era
bom

E Deus viu que 
tudo era bom - Vol. 4
Por: Serviço de Animação 
Bíblica

www.paulinas.org.br
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Mês das CriançasMês das CriançasMês das Crianças

Encontrão de Líderes encerra visita da Ir. Terezinha Tortelli
Pastoral da Pessoa Idosa
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Lucas Thaynan

Mais de 120 Líderes da Arquidiocese de 
Maceió e das Dioceses de Penedo e Pal-
meira dos Índios participaram, na manhã 
dessa sexta-feira, 20, do Encontro Estadual 
da PPI com a irmã Terezinha Tortelli na Igreja 
Matriz do Salvador Lyra. O evento, que 
buscou a integração e formação dos Líderes, 
iniciou-se às 9h com a santa Missa celebrada 
pelo padre Gilvan Manuel, da Paróquia da 
Imaculada Conceição de Nossa Senhora – 
Jacintinho. Após a celebração, os participan-
tes deram as boas vindas a Ir. Terezinha 
Tortelli.

“Nesse momento eu lembro da doutora 
Zilda Arns [fundadora da PPI], que dizia: 
'Onde vou faço questão de encontrar com 
Líderes'. E agora eu estou descobrindo 
porque ela tinha essa paixão. De fato, o 
encontro com essas pessoas maravilhosas 

No dia 15 de novembro de 2015, as 

Congregações Marianas da Arquidiocese 

de Maceió, se reuniram, para um evento 

de formação de instrutores e dirigentes 

marianos, no Centro Comunitário D. 

Miguel Finelon Câmara, sob a responsa-

bilidade da Congregação de Nossa Se-

nhora das Dores e São João Batista, na 

Chã da Jaqueira.

O acontecimento promovido teve 

como interesse reunir os Instrutores e 

congregados marianos. O sr. Manoel 

Antônio dos Santos esteve presente e 

assessorou em um momento.

Durante o dia foram abordados 

vários motivos, para que os congregados 

ficassem cientes a respeito de que é uma 

Congregação Mariana, e o dever de cada 

dirigente.

A responsabilidade do Instrutor é 

indispensável tendo em primeira lugar e 

importância do mesmo.

Congregação Mariana

CM realiza encontro
de Formação

Congregação Mariana

me faz sair totalmente revigorada”, expres-
sou a irmã Terezinha.

A Pastoral da Pessoa Idosa busca 
promover o envelhecimento de forma digna, 
garantido que os direitos dos idosos sejam 
respeitados. 

O trabalho realizado pela PPI em 
Alagoas enfrenta constantemente alguns 
obstáculos pelo caminho. Líder da Pastoral 
há sete anos, dona Irene Barros descreve o 
que frequentemente se vê no trabalho reali-
zado pela Pastoral: “As maiores dificuldades 
que encontramos no nosso trabalho é em 
relação a doença, que geralmente não temos 
em que buscar tratamento. E sobretudo a 
violência, que infelizmente ainda atinge mui-
to dos nossos idosos, sendo os principais a-
gressores os próprios familiares.

Pastoral do Dízimo
Paróquia N. Sra. das Dores - Santa Lúcia

Trazido por dom Antônio Muniz, 

quando este estava à frente da Paróquia 

Nossa Senhora das Dores, o método Dízi-

mo Missionário foi implantado, na paró-

quia, em novembro de 2014. A implanta-

ção contou com a assessoria do padre 

Demétrio Morais, da Diocese de Guara-

bira-PB, tornando, a pedido do arce-

bispo, que a Paróquia fosse um projeto 

“piloto” para futuramente ser im-

plantado em outras paróquias da Ar-

quidiocese.

Esse novo jeito de trabalhar o dízi-

mo foi acolhido pelos paroquianos e co-

mo sinal se vê o resultado desse acolhi-

mento através das visitas feitas pelos 

missionários aos dizimistas em suas ca-

sas. Nessas visitas os missionários escu-

tam as dúvidas e inquietações das pes-

soas e aos poucos os dizimistas vão des-

cobrindo a alegria, deles mesmos, de 

trazer seu dízimo na Missa votiva ao 

dizimista, que acontece sempre no 

segundo final de semana de cada mês. 

“Podemos dizer que esses missionários 

têm feito um ótimo trabalho de visita às 

famílias, o dízimo carrega consigo outro 

significado. Compreendendo-se, assim, 

a Pastoral do Dízimo nas três dimensões: 

religiosa, social e missionária. Mostrando 

que a missão não é arrecadar dinheiro, 

mas estar sensível ao próximo e acolhe-

lo nos momentos de alegria e dificul-

dades”, destacou o coordenador Cláudio 

Nascimento.

A partir dessa compreensão enga-

jar-se na Pastoral do Dízimo e assumir, 

com responsabilidade, o compromisso 

de trabalhar nessa importante ação da 

Igreja é necessário para a Evangeliza-

ção.

Pastoral do Dízimo celebra 1º ano do Método Missionário
Pastoral do Dízimo
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