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Queridos amigos e benfeitores, 

Mês de Novembro, - começando com a celebração solene de todos os santos que nos precedem na Jerusalém 

Celeste e a comemoração de nossos pais, amigos e benfeitores falecidos - também é um mês pontuado pela 

preparação ativa da temporada do Advento e pelas próximas celebrações do nascimento de nosso Senhor 

Jesus Cristo.  

 

Progresso da obra do seminário 

 

      Entramos na etapa final da construção do seminário. Acabamentos interiores, trabalhos rodoviários e 

paisagísticos dos espaços ao ar livre precedem a finalização da obra, ainda prevista para o início de 

dezembro. Dentro de algumas semanas, começaremos a mudança para o seminário, onde você sempre será 

bem-vindo.    
 

 
 

Vista da fachada sudeste do seminário e as obras de desenvolvimento dos espaços ao redor do edifício. 
 

 
 

Vista do claustro, no centro o fontanário, em frente à capela e sua torre sineira. 
 



26 de novembro, festa em honra de S. Jean Berchmans, santo protetor do seminario. 

 

Terça-feira, 26 de novembro, comemoramos S. Jean Berchmans, patrono do seminário, cujas relíquias 

mantemos. Nesta ocasião, oramos por todos os benfeitores do seminário.  

 

 

Festa de S. Jean Berchmans, 26 novembro na Capela  Saint-Sixte de  Sorgues. 

 

Os « concertos » de Natal 

 

Como todos os anos, para nos ajudar a entrar no Natal, o seminário organiza "concertos" de Natal em diferentes 

paróquias. Aqui estão as datas e os locais desses eventos: 

 

Sexta-feira, 6 de dezembro, às 20h, na igreja paroquial de SORGUES 

Domingo, 8 de dezembro às 16h na igreja PONTET 

Quinta-feira, 12 de dezembro às 20:00 na igreja de CHATEAU NEUF DU PAPE 

Quinta-feira, 19 de dezembro, às 20h, na igreja de MORIÈRES LES AVIGNON 

Sexta-feira, 20 de dezembro, às 20h, na igreja de BAUMES DE VENISE  

.   

 Estes concertos são organizados em benefício da construção do seminário diocesano Redemptoris Mater de 

AVIGNON. Você poderá participar e ajudar esta causa; uma urna será fornecida para esse fim em cada igreja. 



Ordenação Sacerdotal do Padre Paulo Victor LOMBARDI VILLELA GRACIANO 

 

O seminário diocesano Redemptoris Mater de Avignon e a família LOMBARDI VILLELA GRACIANO têm o 

prazer de anunciar a ordenação sacerdotal de Paulo Victor LOMBARDI VILLELA GRACIANO para a diocese 

de Avignon pela imposição das mãos do bispo Olivier de Germay, bispo de Ajaccio na Córsega, domingo, 15 

de dezembro de 2019 às 16 horas na catedral de Santa Maria de Bastia, na Córsega. 

 

 
 

 

 

 

O meu nome é Paulo Victor, tenho 32 anos e sou brasileiro. 

Nasci numa família católica e sou o mais velho de cinco irmãos. 

Meus pais, estando nessa iniciação cristã que é o Caminho 

Neocatecumenal, me transmitiram a fé da Igreja. Estudei 

economia e administração de empresas na Universidade de São 

Paulo e eu era funcionário público. Aos 23 anos, iniciei um 

discernimento vocacional e foi assim que cheguei ao seminário 

Redemptoris Mater em Avignon, em abril de 2011. Desde então, 

além dos 5 anos de estudo no Studium Notre Dame de Vie, tive a 

graça de fazer 1 ano na França e 2 em Chengdu na China. Desde 

a minha ordenação diaconal, no verão de 2019, estou em missão 

na Córsega. Recebo esta ordenação sacerdotal como um ato de 

misericórdia de Deus e um chamado urgente para proclamar o 

Evangelho em qualquer lugar. 

 

 
 

Que Deus vos abençoe bem como a vossa família! 

p. Julien-Paul Sobas  

reitor do seminário Redemptoris Mater de Avignon. 



Attention : No lugar da Eucaristia da primeira sexta-feira do mês com os 

benfeitores, temos o prazer de o convidar a participar do "concerto" de Natal dos 

seminaristas sexta-feira, 6 de dezembro, na Igreja de SORGUES. 

 

Para concluir a construção do seminário, precisamos da sua ajuda mais do que nunca. Deus 

fará cem vezes mais àqueles que participam da sua obra. 

 

 Como participar da construção? 
 

 Por qualquer forma de doação, especifique a sua intenção: 

 

 "Para a construção do seminário Redemptoris Mater". 

 

 Por chèque: 

Envie o chèque à ordem da "Association Diocésaine construction du séminaire" e envie-o ao 

tesoureiro do seminário: 

M. Riccardo Libori 26 rue de la Sorgue bleue  84130 Le Pontet 

 Por transferência bancária: 
 

Conta da associação diocesana de Avignon: 

Banco : Crédit Agricole Alpes Provence 

IBAN : FR76 1130 6000 8494 2736 7705 093 

BIC : AGRIFRPP813 
 

 Por cartão crédito diretamente no nosso site :  

https://redemptorismateravignon.fr,  
 

Seminário Redemptoris Mater de Avignon 
18 rue du Château d'If  

84700 – Sorgues 
https://redemptorismateravignon.fr 

Telefone +334 90 83 31 25 

mail : rmavignon@gmail.com 
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