Seminário missionário diocesano
Redemptoris Mater de Avignon

Os seminaristas e a equipe de formadores lhes deseja um

Feliz Natal e um Feliz 2020!

Carta aos amigos do seminário
Dezembro 2019

Caros amigos e benfeitores,
Paciência, paciência… e mais paciência !
Nesse mês de dezembro, o novo seminário é pronto para acolher os seminaristas ! No entanto, temos que adiar
a mudança para o mês de janeiro de 2020. Na verdade, se todos os trabalhos indispensáveis à nossa instalação
terminaram, alguns atrasos quanto aos controles que devem ser feitos pelas diversas comissões administrativas
e de segurança, obrigam-nos a “acampar” por mais um mês na casa paroquial de Sorgues.

Entrada do seminário diocesano missionário Redemptoris Mater de Avinhão, vista desde a avenida Jules Vernes – SORGUES

Façada oeste do seminário e as portas de vidro do refeitório.

Refeitório,

um corredor,

vista muito parcial da cozinha.

30 novembro, D. Jean Pierre Cattenoz visita os seminaristas
Sábado 26 de novembro, D. Jean-Pierre Cattenoz, arcebispo de Avinhão, encontrou, como ele faz
regularmente, os seminaristas. Depois de ter compartilhado os frutos de uma lectio divina, ele os escutous
paternalmente e aconselhou nas suas caminhadas.

D. Cattenoz, o padre Julien-Paul Sobas e os seminaristas

Os Concertos de Natal
Como nos anos précédentes, durante o Advento o seminário organizou os « concetos » de Natal nas diversas
paróquias da diocese de Avinhão. Cada concerto foi a ocasião de apresentar aos paroquianos e aos fiéis
presentes a realidade do seminário. Algums jovens, vindos de familhas em missão de evangelização na
diocese, se uniram aos seminaristas. O repertório composto de cantos tradicionais dos países de origem dos
seminaristas, trouxe a exultação e a alegria do Natal festejado nos quatro cantos do mundo.

Concerto de Natal dado na igreja do Pontet, domingo 08 de dezembro..

Ordenação presbiteral do Padre Paulo Victor LOMBARDI VILLELA GRACIANO
Domingo 15 de dezembro de 2019, o Padre Paulo Victor LOMBARDI foi ordenado padre para a diocese de
Avinhão na pró-catedral santa Maria de Bastia, Córsega. D. Olivier de Germay, que procedeu à sua
ordenação, concedeu-lhe também a missão que lhe foi confiada de acordo com D. Jean-Pierre Cattenoz. Ele
será meio período, respectivamente, vigário paroquial no setor Nossa Senhora de Lourdes a Bastia e
presbítero dos comunidades do Caminho Neocatecumenal de Bastia e de Corté.

Ordenação presbiteral do padre Paulo Victor pelas mãos de D. Olivier de Germay, bispo de Ajaccio.

A celebração da ordenação do P. Paulo Victor foi transmitida pela página Facebook da Rádio Salve Regina,
a rádio dos freis capuchinhos de Bastia. Vocês podem reviver este evento pelo seguinte link :

RADIO SALVE REGINA
Que Deus abençoe vocês e suas famílias.
P. Julien-Paul Sobas,
Reitor do Seminário Redemptoris Mater de Avignon.

Como fazer para participar de la construção ?


Por depósito bancário :

Conta da associação diocesana de Avignon:
Banco : Crédit Agricole Alpes Provence
Número IBAN : FR76 1130 6000 8494 2736 7705 093
BIC : AGRIFRPP813

Mais fácil e prático com o « Paypal » pelo nosso site : http://redemptorismateravignon.fr/, que
também está em português.

Seminário Redemptoris Mater de Avignon
18 rue du Château d'If - 84700 – Sorgues
04 90 83 31 25 – https://redemptorismateravignon
Para escrever-nos : rmavignon@gmail.com

