CONHEÇA A EQUIPE TÉCNICA DA ASSOCIAÇÃO CATÓLICA ABBÁ PAI - ACAP
Em setembro de 2006, a Abbá Pai obteve o registro civil da Associação Católica Abbá Pai – ACAP, entidade sem fins lucrativos, como forma de legalizar a atuação civil da Comunidade.
Abaixo elencamos a equipe técnica e demais integrantes da diretoria da Associação.
Área Teológica:
- Pe. Siro Manoel de Oliveira, mestre em Ciências Bíblicas – Pontifício Instituto Bíblico – Roma, especializado na Êcole Biblique de Jerusalém e em Teologia Judaica, Bacharel em Teologia, licenciado em Estudos
Sociais, professor do Instituto Teológico de Santa Catarina (orientador espiritual geral da Abbá Pai).
- Pe. Ney Brasil Pereira, mestre em Ciências Bíblicas – Pontifício Instituto Bíblico - Roma, licenciado em Teologia Gregoriana – Roma, especializado em Música – Duquesne University, Pittsburgh - USA, capelão das
Instituições Penais de Florianópolis, regente do Coral "Santa Cecília" da Catedral Metropolitana de Florianópolis, professor do Instituto Teológico de Santa Catarina (orientador espiritual de voluntariado da Abbá
Pai).
Área Psicológica:
- Sandra Ribeiro de Abreu – psicóloga, com especialização e mestrado em Terapia Familiar, pela Universidade Federal de Santa Catarina (consagrada da Comunidade).
Área de Recursos Humanos:

Oito anos de

- Simone Pereira – chefe de serviço da Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina; bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, pós-graduada em Direito do
Trabalho e Processo do Trabalho pelo Centro de Ensino Superior de Santa Catarina (fundadora da Comunidade).
- Alessandra Dias da Silva – chefe de Setor Administrativo na Escola de Formação da Secretaria da Saúde de SC (consagrada da Comunidade).

vida secular

Área Ambiental:
- Maria das Graças Pereira – engenheira agrônoma e professora licenciada em Ciência e em Técnicas Agropecuárias pela Universidade Federal de Santa Catarina; pós-graduada em Dificuldades de Aprendizagem e
em Recursos Humanos pela Universidade do Estado de Santa Catarina (consagrada da Comunidade)
Área Artística:
- Bernardo Elizandro da Silva Júnior – músico; ministro da Eucaristia; funcionário público municipal; acadêmico do Curso de Administração pela Escola Superior de Educação Corporativa (consagrado da
Comunidade).
- Simone Peixoto – cantora; formada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Santa Catarina (consagrada da Comunidade).
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Distribuição gratuita

Área Pedagógica:
- Maria dos Prazeres de Mattos – formada em Pedagogia (Licenciatura Plena) pela Universidade do Vale do Itajaí; pós-graduada em Educação Infantil pela Faculdade Dom Bosco (noviça da Comunidade).
- Eliana Aquino da Cruz, formada em Magistério; comerciária e acadêmica de Pedagogia (consagrada da Comunidade).
- Talles Roberto Machado, bacharel em Geografia (Licenciatura Plena), funcionário público estadual na área educacional (aspirante da Comunidade).
DEMAIS PARTICIPANTES DA DIRETORIA DA ACAP
Sócios Beneméritos da ACAP:
- Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, Arcebispo Metropolitano de Florianópolis.
- Waldemiro Carvalho Neto, produtor rural (aspirante da Comunidade).
- Rosália Casas, auxiliar de enfermagem (aspirante da Comunidade).
Administração:
- Ivano Alves Pereira, cirurgião dentista, especialista em Ortodontia, Ortopedia Facial e Implantodontia, aluno de teologia do ITESC (fundador e coordenador da Comunidade e presidente da ACAP).
Área Financeira:
- Tesoureiro: Romualdo Pereira, comerciante (noviço da Comunidade).
- Arrecadação: Carlos Augusto Ferreira, técnico em Contabilidade, administrador financeiro (aspirante da Comunidade).
- Eventos: Solange Maria Brant Ferreira, técnica em Turismo, administradora financeira, funcionária pública federal (aspirante da Comunidade).
Área de Apoio Geral:
- Marco Antônio Silva dos Santos, metalúrgico aposentado (consagrado da Comunidade).
- Francyne Raquel Pereira, acadêmica de Odontologia (cansagrada da Comunidade).
- Ricardo Dias, estudante (consagrado da Comunidade).
- Vanderlei Martins, empilhador (aspirante da Comunidade).

CONHEÇA NOSSOS VEÍCULOS DE EVANGELIZAÇÃO
Atualmente, a Comunidade possui lançados um livro e um cd. O livro “Descobrindo o Caminho da Espiritualidade”,
editado desde 1999, pela Paulus, está hoje em sua 3ª Edição. O cd “Volta pra Casa” foi lançado em maio de 2002,
com apoio das empresas Koerich.
Para solicitar nossos trabalhos de evangelização, formação e voluntariado, assim como para adquirir nosso produtos
ou obter mais informações sobre a obra Abbá Pai, entre em contato conosco:
Caixa Postal n. 183, CEP 88010-970, Florianópolis – SC – Brasil.
comunidadeabbapai@hotmail.com
(48) 3244-1371 e 3035-7897

Adquira já
Nosso CD

Nosso Livro

Lembramos que nossos trabalhos são
prestados gratuitamente,
pois vivemos da Providência.

Colabore com esta obra e
se torne um Amigo Abbá Pai
Doações:
C/C 8289-9
Ag. 1808-2
Banco do Brasil
Estaremos orando por você
e sua família!

Chamados a proclamar o Amor do Pai,
pela santificação das famílias.

Oito anos de vida fraterna nos faz ainda crianças nessa jornada
vocacional. Ao mesmo tempo, já acumulamos bastante experiências,
aprendizado e vivência. Não somos mais bebês, mas ainda não somos
adultos: somos pessoa. Um projeto de Deus que se realiza a cada dia,
apesar da nossa miséria. Somos um carisma único e irrepetível, por isso,
original. Temos uma história, muito a agradecer e a crescer, projetos para
o futuro e a certeza de que, desde o primeiro chamado, não caminhamos
sozinhos. Essa certeza tem-se agigantado dentro de nossos corações e no
seio da Comunidade. É a certeza que nos sustenta em todos os embates
da estrada e que confirma-se em cada vitória.
E assim, com base na revelação da pessoa do Pai trazida por
Jesus, especialmente na dimensão proposta pela Parábola do Filho
Pródigo, a Comunidade Abbá Pai caminha na identidade de seu carisma,
tendo como baluartes Santa Terezinha do Menino Jesus e São Tomás de
Aquino.
Nesta edição relatamos parte desta caminhada de oito anos,
trazendo as ações internas e externas, espalhadas em algumas páginas.
Abrimos nossa história, falamos de nosso hoje e contamos nossos
projetos para 2008, visando, especialmente, louvar a Deus pelo muito
que Ele extrai do pouco que somos. Desta experiência do nosso nada no
tudo de Deus, ousamos desejar ser uma pequena gota da expressão da
misericórdia divina no seio da Igreja e no mundo.
Ivano e Simone Pereira
Casal Fundador
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PUBLICAÇÃO ANUAL - DEZEMBRO / 2007 - TIRAGEM: 5.000 EXEMPLARES

Outro projeto previsto para ser implantado em 2008 é o oferecimento às instituições públicas e filantrópicas de
curso de capacitação em atendimento ao cidadão, destinado aos funcionários e voluntários destes estabelecimentos.
Com uma equipe técnica multiprofissional, a Abbá Pai pretende sensibilizar estes agentes públicos quanto à importância do trabalho realizado por suas entidades e do atendimento aos internos, com vista à promoção da dignidade
humana.

ABRIL/2008 – dias 25, 26 e 27.
“EIS QUE FAÇO NOVAS TODAS AS COISAS”
– Para casais em primeira união.
Local: Hotel Tropicanas – Canasvieiras/Florianópolis.
AGOSTO/2008 – dias 30 e 31.
“RETIRO VOCACIONAL ABBÁ PAI”
– No carisma, missão e espiritualidade Abbá Pai.
Local: Recanto Champagnat
- Lagoa da Conceição/Florianópolis
NOVEMBRO/2008 – dia 9
“DIA DE APROFUNDAMENTO NO AMOR”
- Encontrão Aberto.
Local: a definir.

Para 2008, está programado o início dos seguintes trabalhos pela Comunidade Abbá Pai:

Tratando-se de uma natureza comunitária vocacional, a vida fraterna e a vivência mística (individual e coletiva)
realizam-se simultaneamente. Por isso, primeiramente, cabe
frisar que a Comunidade Abbá Pai não é uma comunidade de
serviço, mas uma comunidade vocacional. Sendo assim, em
que pese a importância dos demais tópicos desta edição, que
contabilizam a missão Abbá Pai, o mais importante não é o
trabalho que a Comunidade desenvolve, mas a profundidade
da vivência do carisma fundacional.
A família Abbá Pai é formada de vocacionados e ami-

Sempre realizado na Igreja São Cristóvão, em São José, e na Casa de Formação Abbá Pai, em Tijucas, o Curso
Formação no Amor deixará de ser realizado nestas localidades, para que a cada ano seja disponibilizado às demais
paróquias de nossa Arquidiocese, sendo que a Comunidade assumirá, no máximo, duas novas turmas por ano.

Aprovada pela Editora Paulinas, em 4 de outubro de 2007, a obra “Amar” de Simone Pereira, prefaciada por
Dom Murilo S.R. Krieger, está prevista para ser lançada em julho de 2008, levando aos leitores o carisma e um pouco
da vivência da Comunidade Abbá Pai.
Este livro propõe um mergulho nos níveis de aprofundamento no amor pela vivência da gratidão, da piedade
e da compaixão, até chegar à misericórdia, a qual nos remeterá ao infinito. Depois somos chamados a repensar nossa
postura no amor, revendo nossa forma de ver, de nos comunicarmos e de nos movimentarmos neste mistério que
vem do coração do Pai: nossa identidade amorosa, que urge ser resgatada. É uma profunda viagem, que assume o
desafio de nos levar a amar mais e melhor, a cada dia.

Em “Amar” há experiência de vida, há amor, há afeto filial. A Autora compara seu livro a um “pequeno riacho desse infinito mistério” do amor de
Deus. Sim, é um pequeno riacho, que bem lembra aqueles riachos que
atravessam uma chácara ou um jardim. São riachos assim que formam os
rios, os lagos e os 'mares imensos de amor.
Dom Murilo S.R. Krieger, scj
Arcebispo de Florianspoli

gos da Comunidade. No total, são 61 integrantes, sendo que
destes onze são consagrados, dois são noviços, nove são
aspirantes, 20 estão em experiência e 21 são amigos Abbá Pai.
Dentre todas as atividades desenvolvidas pela Abbá
Pai, a mais relevante é a formação de seus membros, não
apenas no conhecimento da Palavra (que é muito
importante), mas, especialmente, no crescimento espiritual e
afetivo de cada vocacionado e no conseqüente crescimento da
fraternidade entre seus membros.

A Abbá Pai auxilia diversas entidades por meio do serviço voluntário. Assim, o Conselho da Abbá Pai gerencia
uma Central de Voluntários. Como forma de atuar com disciplina e unidade, os voluntários são formados, monitorados e
engajados em um trabalho filantrópico de voluntariado cristão.
Em resumo, os voluntários Abbá Pai atuam em diversos locais com a seguinte proposta:

- Prestar serviços auxiliares e técnicos gratuitos;

Atendendo a convite do Pároco da Igreja
Santo Antônio, de Campinas, São José, Pe. Hélio
Cunha, a Abbá Pai assumiu o ensino de um curso
destinado a capacitar novas lideranças para o
grupo da RCC daquela paróquia, em encontros semanais, de agosto a dezembro de 2007.

- Promover campanhas de doação;
- Oferecer apoio espiritual e, principalmente, encontrar
formas de evangelizar “ in loco”.
Confira, a seguir, uma síntese deste trabalho:
Além de manter a Escola de Pais Permanente nas dependências da Igreja São Cristóvão,
no Bairro Bela Vista, em São José, a partir de
novembro deste ano, a Abbá Pai irá levar os encontros da Escola de Pais Abbá Pai também para
outras paróquias, em encontros mensais a serem
marcados pelos grupos, pastorais e movimentos
interessados.
Há sete anos, alguns voluntários da Abbá Pai
reúnem as crianças internadas e seus familiares para
orarem na Capela do Hospital Joana de Gusmão, todas
as quartas-feiras, das 15 às 17 horas. Semanalmente,
forma-se um grupo de oração no Hospital, onde
crianças e adultos recebem a oração de efusão do
Espírito Santo e são levados a um momento de intimidade com Deus.

No total, somam-se, até o final do
corrente mês, 294 encontros promovidos
pela Comunidade neste hospital.

Em outubro, a Abbá Pai iniciou dois Grupos de Amorização. Um realiza-se no primeiro
domingo do mês, das 20 às 21:30 horas, na Igreja
São Cristóvão, para toda a Grande Florianópolis. O
outro está acontecendo sempre aos terceiros
domingos do mês, das 15 às 16:30 horas, na Casa
de Formação Abbá Pai, em Timbé, para Tijucas e
região. São encontros com pregação, partilha,
louvor e adoração, com foco no carisma Abbá Pai, e
destinados ao crescimento do conhecimento e da
vivência do amor.

Durante o ano de 2007, além das atividades permanentes, já relatadas nesta edição, a Comunidade Abbá Pai
destaca a organização dos seguintes eventos:

- Oficina de dons para vocacionados – Timbé/Tijucas – fevereiro;
- Palestra sobre economia doméstica – Bela Vista/São José – março;
- Visita especial aos grupos de oração de Tijucas – março;
- Retiro vocacional Abbá Pai – Lagoa/Florianópolis – abril;
- Noite de Louvor - Ponta das Canas – Florianópolis - maio;
- Festa Junina Abbá Pai – Timbé/Tijucas – junho;
- Bingo Abbá Pai – Paróquia Nossa Senhora do Rosário/São José – agosto;
- II Aprofundamento no Amor – Palhoça – setembro;
- Missa solene de profissão e renovação dos votos permanentes de
vocacionados e de celebração dos oito anos de vida fraterna - Bela Vista/São
José – outubro.

Junto à Pastoral Carcerária, desde
setembro de 2000, a Comunidade estabeleceu
um horário de visitas às dependências do Presídio de Florianópolis, marcado para os sábados, das 09 às 11 horas, juntamente com a
presença do Padre Ney Brasil Pereira, coordenador da Pastoral na Arquidiocese de Florianópolis.
Com músicas cristãs, os presos são chamados a um momento de oração e reflexão,
que sempre conta com a leitura do Evangelho
do Dia.

Até a presente data, a Comunidade realizou mais de 244 visitas
àquela instituição.

A Abbá Pai, desde maio de 2000, atua na área de Odontologia da Orionópolis Catarinense. Além disso, desde 2003, vem
prestando outros serviços técnicos eventuais àquela entidade, quando solicitada. E, desde 2004, mantém vocacionados que
prestam serviços auxiliares de limpeza ao local e de cuidados para com os moradores.

Somam-se mais de mil horas dedicadas àquela entidade.

Desde dezembro de 2005, a Comunidade mantém visitação semanal à Casa do Idoso Irmão Joaquim, no Centro de
Florianópolis, por um grupo de cinco voluntárias que prestam serviços àquele estabelecimento, cada uma em um diferente dia da
semana.

Neste período, foram mais de 454 visitas da Abbá Pai àquela instituição.

Como espaço de apoio às atividades iniciadas junto à Região de Tijucas, a Comunidade Abbá Pai
construiu uma casa de formação em frente ao terreno em que se pretende construir o Centro de Formação da
Comunidade Abbá Pai.
Assim, desde outubro de 2006, quinzenalmente ou mensalmente, têm sido realizados dias de
formação na Casa de Formação Abbá Pai, bem como os encontros mensais do Curso Formação no Amor, aberto a
toda a comunidade de Tijucas, além das reuniões semanais do Grupo de Oração do Timbé.

A Associação em Defesa da Família é
uma organização não governamental que
presta orientações jurídicas e psicológicas a
famílias e pessoas em crise. Desde 2002, a
Comunidade incorporou a Associação entre as
entidades assistidas por seus voluntários.
Nos últimos meses, o atendimento
ao público da Associação foi temporariamente
suspenso em sua sede, por motivo de reforma
desta, mas o voluntariado da Comunidade
continua existindo, tendo em vista os atendimentos eventuais realizados por aquela entidade.

No total, foram quase 200
participações da Abbá Pai no atendimento às famílias assistidas.

Em agosto de 2006, o Casal Waldemiro Carvalho Neto e Rosália Casas doou à Comunidade Abbá Pai, por meio da ACAP –
Associação Católica Abbá Pai, um terreno de seis hectares, na localidade de Sítio de Dentro, em Timbé, Tijucas / SC.
Em outubro do mesmo ano, o Arcebispo de Florianópolis, Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, abençoou a pedra inaugural
do Centro de Formação Abbá Pai, a ser construído náquela área.

Desde 2006, a Comunidade mantém uma consagrada
integrando o Grupo Amor, que responde pelo voluntariado no
Hospital Regional de São José, atuando diretamente na maternidade daquele hospital, em visitas semanais às parturientes e
mães de bebês recém-nascidos internadas naquela instituição,
levando orientação e espiritualidade às mesmas e a seus
familiares.

No total, foram 63 visitas àquela instituição.

Desde maio de 2001 até junho de 2005, a Comunidade manteve
algumas professoras voluntárias na creche comunitária da favela do Pedregal,
entidade vinculada à Paróquia Sagrados Corações por meio da Ação Social de
Barreiros. Semanalmente, as professoras voluntárias visitavam a Creche,
cuidando das crianças e participando das atividades regulares daquele estabelecimento.

No total, foram 180 dias de trabalhos prestados àquela
creche comunitária.

No período compreendido entre outubro de 2001 e abril de 2005, a Comunidade esteve semanalmente, aos
sábados, das 09 às 11 horas, auxiliando a equipe administrativa da Casa do Idoso Santa Maria dos Anjos, localizada no
Caminho Novo, Palhoça, prestando ajuda nas atividades de limpeza do local, higiene e recreação dos moradores.

No total, foram 160 visitas realizadas à Casa.

Desde sua fundação, a Comunidade caminha em unidade com o clero e os movimentos laicais.
Assim, está integrada à Pastoral Carcerária
de Florianópolis, ao Movimento da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese, a equipes de
liturgia nas paróquias Nossa Senhora do Rosário, à
Capela do Hospital Joana de Gusmão e em outras
paróquias, em diversificadas formas de colaboração.

No mês de maio de 2004, sob a condução
da psicóloga Sandra Ribeiro de Abreu, terapeuta
familiar, com mestrado na área de cuidados
infantis, a Comunidade inaugurou a “Escola de Pais
Abbá Pai”, que está integrada à “catequese de
adultos” (tão estimulada pelo saudoso Papa João
Paulo II) e, por dinâmica de terapia em grupo, visa
levar os participantes ao auto-conhecimento e a
resolverem seus conflitos familiares.
Os encontros da Escola acontecem na
segunda terça-feira de cada mês, nas salas de
catequese da Igreja São Cristóvão. Abertos a todos
os pais interessados, mesmo os não engajados na
Comunidade, contam com monitores que cuidam
das crianças durante as reuniões da Escola.

Além disso, toda semana a Comunidade
ministra uma média de três palestras em paróquias
distintas da Arquidiocese e, periodicamente,
participa de eventos de evangelização com a
participação de seu ministério de música e/ou a
exposição de seus artigos religiosos.
Durante seus oito anos de vida, a
Comunidade Católica Abbá Pai tem oferecido,
regularmente, turmas do Curso Formação no
Amor, aberto à população e voltado para o
descobrimento da vocação amorosa que cada
um traz em si, a começar pela reedição das suas
relações familiares.
Em 2007, foram abertas duas turmas,
uma na Igreja São Cristóvão, para toda a Grande
Florianópolis, e outra na Casa de Formação da
Comunidade Abbá Pai, no Timbé, para Tijucas e
Região. No total, somente neste ano, freqüentaram o Curso mais de 70 alunos em formação
amorosa.

Por outro lado, recebe orientação da Frater (Fraternidade de Comunidades) e do Corpo Eclesial da Igreja, diretamente do
Arcebispo de Florianópolis, Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, o qual acompanha os trabalhos realizados pela Abbá Pai, participa
de alguns eventos organizados pela Comunidade e tem acompanhado os planejamentos das atividades anuais. Também
acompanham a Comunidade dois sacerdotes que prestam orientação espiritual. Assim, atualmente, a Comunidade recebe a
orientação dos padres Siro Manoel de Oliveira, orientador geral, e Ney Brasil Pereira, orientador de voluntariado.

Para casais em primeira união

Para casais em segunda união

Seguindo seu carisma, voltado especialmente para o amor e a família, a Comunidade, nestes oito anos, tem realizado,
anualmente, uma série de retiros, visando atingir leigos nas diversas condições de vida, bem como namorados, noivos e casais, em
primeira e segunda união. Citamos alguns destes retiros:

Para leigos nas
diversas idades
e estados de vida

No carisma, missão
e espiritualidade
Abbá Pai

Para namorados
e noivos

