
     Pregação e animação de eventos religiosos;

     Curso “Formação no Amor”;

     Curso “Postura Amorosa”; 

     Curso Bíblico;

     Curso “Relacionamentos Familiares”;

     Curso “Formação para o Voluntariado Cristão”;

     Shows com o Ministério de Música Abbá Pai;

     Grupo de Terapia Familiar Itinerante;

     Atendimento psicológico e orientação para casais;

     Visita a nossa sede e aos Grupos de Amorização,       

     Clubinho Abbá Pai e Aliança Jovem.

       (Lembramos que nossos trabalhos são prestados gratuitamente, 

       pois a obra Abbá Pai vive da Providência)

Telefones:

Para correspondência:

Para correspondência:

Escritório:

Sede:

Para doações por depósito:

Para doação por boleto bancário:

  (48) 3034-2417; 3244-1371; 

     

 Caixa Postal nº 183, 

CEP 88010-970, Florianópolis-SC | Brasil

 Rua Santo Inácio de Loyola, nº 124, 

apto. 402, Centro, Florianópolis-SC | Brasil

 Av. Brasil, nº 639, Bela Vista I, 

São José -SC | Brasil.

 R. Sítio de Dentro, nº 1455, Timbé, Tijucas - SC/Brasil.

 Conta 498-5, Caixa Econômica 

Federal, Agência 0409, OP (operação) 003.

 cadastramento pelo 

telefone (48) 3034-2417 ou pelos e-mails:

com.abbapai@yahoo.com.br ou com.abbapai@gmail.com  

boleto remetido a sua casa, por correio.

    (48) 3035-7897; 9963-7939.

NOSSOS PRODUTOS NOSSOS PRODUTOS 

Descobrindo o caminho 
da espiritualidade

Amar: chamado divino, 
vocação humana

Estatuto da Comunidade 
Católica Abbá Pai

Editora Paulus, 

1999 – 4ª Edição

87 páginas

R$ 13,00

Editora Paulinas, 

2008 – 1ª Edição

181 páginas

R$ 22,00

50 páginas 

R$ 5,00

 

13 músicas

R$ 13,00

VOLTA PRA CASA 
Bernardo e Banda

Tradicional e Baby Luck

Cores: preta, branca, creme, 

azul, amarela, rosa, lilás, 

mostarda e vermelha

R$ 15,00

ABBÁ PAI
Confecções Abbá 

Dez anos de 

vida secular

Consagrados 

para conhecer 

o Pai e ser expressão 

do seu misericordioso 

amor - remédio para os 

relacionamentos 

familiares

Consagrados 

para conhecer 

o Pai e ser expressão 

do seu misericordioso 

amor - remédio para os 

relacionamentos 

familiares
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EVENTO LOCAL DATA

Formação Permanente dos Vocacionados Abbá Pai - Módulo: Palavra e Vivência Igreja São Cristóvão – Bela Vista I – São José

Formação Permanente Abbá Pai - Módulo: Vida Consagrada Casa de Formação Abbá Pai – Timbé – Tijucas

Sempre no primeiro domingo do mês

das 18 às 20 horas
, 

Sempre no terceiro domingo do mês, 

das 10 às 12 horas

Grupo de Terapia Familiar Abbá Pai Permanente Igreja São Cristóvão – Bela Vista I – São José Sempre nas segundas terças-feiras do mês, 

das 20 às 21:30 horas

Grupo de Amorização Abbá Pai – Tijucas Casa de Formação Abbá Pai – Timbé – Tijucas Sempre no terceiro domingo do mês, 

das 15 às 17 horas

Grupo de Amorização Abbá Pai – São José Igreja São Cristóvão – Bela Vista I – São José

Clubinho Abbá Pai Casa de Formação Abbá Pai – Timbé – Tijucas

Sempre no primeiro domingo do mês, 

das 21:30 horas20 às 

Sempre no terceiro domingo do mês, 

das 15 às 17 horas

Aliança Jovem Abbá Pai Casa de Formação Abbá Pai – Timbé – Tijucas Sempre no terceiro domingo do mês, 

das 15 às 17 horas

Curso Formação no Amor – 7ª Turma Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Antônio Carlos De abril a agosto

Curso Formação Bíblica – 3ª Turma Paróquia Santo Antônio – Campinas – São José De maio a agosto 

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo de Oração – Bairro José Nitro – São José 12 de janeiro 

Pregação ministrada pela Abbá Pai Evento: Seminário de Vida - Tema: Amor de Deus Grupo de Oração – Bairro Luar – São José 14 de janeiro 

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo de Oração – Zanelato – São José 27 de janeiro

Animação do Ministério de Música Abbá a Reunião de Servos Comarca do Estreito – Florianópolis 14 de fevereiro

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo de Oração Jovem – Serraria – São José 28 de fevereiro

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo El Shadai – Saco dos Limões – Florianópolis 04 de março 

Pregação ministrada pela Abbá Pai Evento: Seminário Trindade Santa - Tema: Filho Grupo de Oração Jovem – Prainha – Florianópolis 07 de março 

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Tema: Compreensão Grupo El Shadai – Saco dos Limões – Florianópolis 09 de março 

Pregação ministrada pela Abbá Pai para Servos do Grupo de Oração – Prainha – 

Florianópolis - Tema: O Discípulo e a Palavra
Casa de Retiro Morro das Pedras – Florianópolis 14 de março 

Pregação ministrada pela Abbá Pai Casa de Retiro Caminho Novo – Palhoça 14 de março 

Participação com Stand da Abbá Pai Dia de Penitência – Brusque 22 de março 

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo São José Operário – Areias – São José 25 de março

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Tema: Eu e minha família Encontro de Lideranças Paroquiais – Itapema 04 de abril 

Tarde de Cura e Libertação ministrada pela Abbá Pai Casa de Formação Abbá Pai – Timbé – Tijucas 19 de abril

Tarde com José ministrada pela Abbá Pai - Tema: O Senhorio de Jesus Igreja do Luar – São José 25 de abril

Pregação ministrada pela Abbá Pai para Servos do Grupo de Oração – Prainha – 

Florianópolis -  Tema: Vivência da Fé
Hotel Tropicanas/Canasvieiras – Florianópolis 25 de abril 

Encontro para Casais ministrado pela Abbá Pai – Famílias Renovadas Bairro Bom Viver – Biguaçu 26 de abril

Participação da Abbá Pai no VIII Congresso Nacional das Novas Comunidades Bento Gonçalves – RS De 30 de abril a 03 de maio

Pregação ministrada pela Abbá Pai Tema: Maria Casa de Retiro Rosa Mística – Ribeirão da Ilha – Florianópolis 02 de maio 

Pregação ministrada pela Abbá Pai Campanha das Sete Semanas do Poder do Espírito 

Santo - Tema: O Espírito Santo Cura Todas as Enfermidades 
Grupo de Oração – Zanelato – São José 05 de maio 

Pregação ministrada pela Abbá Pai Tema: Espírito Santo Grupo de Oração Jovem – Serraria – São José 09 de maio

Pregação ministrada pela Abbá Pai Campanha das Sete Semanas do Poder do Espírito 

Santo - Tema: O Espírito Santo Leva à Prosperidade 
Grupo de Oração – Zanelato – São José 12 de maio 

Pregação ministrada pela Abbá Pai Tema: Maria, nossa Mãe Grupo Jovem – Paróquia Sagrados Corações – São José 16 de maio 

Tarde de Oração pelas Famílias, com Maria, promovida e ministrada pela Abbá Pai Casa de Formação Abbá Pai – Timbé – Tijucas 17 de maio

Pregação ministrada pela Abbá Pai Campanha das Sete Semanas do Poder do Espírito 

Santo - Tema: O Espírito Santo leva à Prosperidade 
Grupo de Oração – Zanelato – São José 19 de maio

Participação com Stand da Abbá Pai Congresso Estadual da Renovação Carismática Católica – Chapecó De 22 a 24 de maio

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Campanha das Sete Semanas do Poder do Espírito 

Santo -Tema: O Espírito Santo Liberta de Todos os Vícios 
Grupo de Oração – Zanelato – São José 26 de maio 

Animação da Abbá Pai ao Encontro do Ministério das Artes da Comarca do Estreito Igreja Nossa Senhora do Rosário – São José 31 de maio 

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Evento: Campanha das Sete semanas do Poder do 

Poder do Espírito Santo - Tema: O Espírito Santo te Conduz a Servir
Grupo de Oração – Zanelato – São José 02 de junho 

2º Dia de Avivamento dos Dons promovido pela Abbá Pai - Tema: Fé, Ciência e Cura CAP – Largo São Sebastião – Florianópolis 21 de junho 

Palestra ministrada pela Abbá Pai no Retiro Anual dos Jovens da Paróquia de

Nossa Senhora de Fátima - Tema: Oração  e Vida
Casa de Retiro Rosa mística - Florianópolis 27 de junho

Café e Debate da Paulus, com Simone Pereira - Tema: Gratidão e Piedade na 

Perspectiva Cristã
Livraria Paulus – Florianópolis 09 de julho 

Seminário de Vida - Tema: O Senhorio de Jesus José Nitro – São José 13 de julho

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Tema: O Amor  de Deus Grupo Jovem Água Viva – Nova Trento 18 de julho

Condução do evento  pela Abbá Pai Renascem – Ministério para Seminaristas De 21 a 23 de julho

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Temas: Amor de Deus; Maria Retiro Metanóia do Grupo de Jovens Nossa Senhora do Rosário 01 de agosto

Pregação ministrada pela Abbá Pai Semana da Família – Antônio Carlos 10 de agosto

Pregação ministrada pela Abbá Pai Semana da Família – Antônio Carlos 13 de agosto 

Encontro Vocacional Anual Abbá Pai CAP – Largo São Sebastião – Florianópolis 30 de agosto

Café e Debate da Paulus, com Simone Pereira - Tema: Compaixão e Misericórdia – uma 

Proposta Atual
Livraria Paulus – Florianópolis 08 de outubro

Pregações ministradas pela Abbá Pai - Temas: Maria e o Valor das Pequenas Coisas; 

Deus Pai; Família.
Retiro para Crismandos – Paróquia Nossa Senhora do Rosário

São José

10 e 11 de outubro

II Dia de Cura no Amor promovido pela Abbá Pai - Pregador: Eduardo Dougard – TV 

Século XXI – São Paulo
Igreja Matriz da Paróquia do Rosário – São José 18 de outubro
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As famílias de hoje enfrentam a apologia da 

superficialidade e do individualismo, em um mundo 

imerso em uma grande crise moral e ética, de repercus-

são global, a qual se encerra, por sua vez, em uma árida 

crise afetiva. Nosso planeta e nosso pequeno nicho social 

são fortemente atingidos pela cultura econômica vigen-

te, que promove o prazer e o ter a qualquer preço e da 

maneira mais fácil e rápida possível. 

Para a obtenção de todo o ter e o prazer que nos 

são oferecidos, o individualismo é o caminho apresen-

tado para o sucesso, e, nele, no individualismo, não cresce 

o amor, caminho inverso. A cultura do consumismo está 

tão fortemente impregnada em nosso senso comum, que 

a coisificação do homem em prol dos processos econômi-

cos parece inquestionável. 

Além disso, o individualismo atual se pulveriza 

no marketing imposto pela cultura da aparência e da 

superficialidade, e até a obtenção do ter se relativiza: se 

há pouco o ter suplantava o ser, agora o parecer ter 

suplanta o próprio ter, não sendo mais preciso, efetiva-

mente, possuir os atributos e/ou predicados persegui-

dos, bastando parecer possuí-los, ou seja, ter a aparência 

de possuidor. 

Neste contexto, as famílias são atingidas pelo 

enfervecer dos tempos pós-modernos,  quando  a  indús-

tria da aparência e do individualismo opõe-se claramente 

à união familiar, pelo simples fato de que, historicamen-

te, os sistemas (e a família é um tipo de sistema) são 

muito mais resistentes à manipulação e aos modismos do 

que o são indivíduos isolados e descompromissados. 

Além disso, o seio familiar é naturalmente um 

lugar de resistência ao que despersonaliza, superficializa 

e impessoaliza o ser humano.  Afinal, na família temos 

tradição e raízes e somos naturalmente chamados a apro-

fundar os sentimentos, os relacionamentos, o debate, a 

autenticidade, a fé, o comprometimento e a unidade. 

Por tudo isto, as famílias são chamadas a serem 

celeiros do amor, como antídoto ao veneno do desamor 

que isola, despersonaliza e coisifica o ser humano.  

Um “Viva” às famílias, base necessária para a 

construção da Civilização do Amor!

Oremos pelas famílias, para que consigam 

cumprir sua missão de formar pessoas e relacionamentos 

na verdade, no afeto e na dignidade dos filhos de Deus. 

  Ivano e Simone Pereira

Casal Fundador

Uma Associação Privada de Fiéis (Dec.  ...)



EVENTO LOCAL DATA
Formação Permanente dos vocacionados  Abbá Pai Casa de Formação Abbá Pai – Timbé – Tijucas Sempre no terceiro domingo do mês, das 10 às 12 horas

Grupo de Amorização Abbá Pai – Tijucas Casa de Formação Abbá Pai – Timbé – Tijucas Sempre no terceiro domingo do mês, das 15 às 17 horas

Grupo de Amorização Abbá Pai – São José Igreja São Cristóvão – Bela Vista I – São José Sempre no primeiro domingo do mês, das 20 às 21:30 horas

Escola de Pais Abbá Pai Permanente Igreja São Cristóvão – Bela Vista I – São José Sempre nas segundas terças-feiras do mês, das 20 às 21:30 horas

Clubinho Abbá Pai Casa de Formação Abbá Pai – Timbé – Tijucas Sempre no terceiro domingo do mês, das 15 às 17 horas

Curso Formação Bíblica – 2ª Turma Paróquia Santo Antônio – Campinas – São José De maio a agosto

Curso Formação no Amor – 6ª Turma Paróquia Santo Antônio – Campinas – São José De junho a dezembro

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo de Oração Nossa Senhora Aparecida – Luar – São José 16 de janeiro

Pregação ministrada pela Abbá Pai Casa de Retiro – Angelina 19 de janeiro

Participação com Stand da Abbá Pai Louvor de Verão – Camboriú 20 de janeiro

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo de Oração – Zanelato 22 de janeiro

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Tema: Cura Grupo de Oração – Igreja São Bento – Itacorubi – Florianópolis 28 de janeiro

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo de Oração – Dona Adélia – São José 07 de fevereiro

Escola de Pais Abbá Pai Itinerante Igreja São Pedro – Ponta das Canas – Florianópolis 09 de fevereiro

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Tema: Oração Grupo de Oração de Forquilhinhas 19 de fevereiro

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Tema: Mat. 4,1-11 e Is. 1,2-10 Grupo de Oração – Agronômica – Florianópolis 25 de fevereiro

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo de Oração – Prainha – Florianópolis 26 de fevereiro

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo de Oração – Picadas do Sul – São José 19 de março

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo de Oração – Dona Adélia – São José 03 de abril

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo de Oração – Zanelato – São José 05 de abril

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo de Oração Nossa Senhora Aparecida – Luar – São José 09 de abril

Animação da Abbá Pai ao Encontro do Ministério das Artes Comarca do Estreito 12 de abril

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo de Oração – Forquilhinhas – São José 12 de abril

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Tema: Santidade no Trabalho a partir da Vocação Santuário – Ingleses – Florianópolis 13 de abril

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo de Oração – Prainha – Florianópolis 15 de abril

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo de Oração – Dona Adélia – São José 17 de abril

Participação da Abbá Pai Congresso Regional Sul-Sudeste das Novas Comunidades 18 de abril

Vigília de Pentecostes das Novas Comunidades Igreja Nossa Senhora do Parto – Centro – Florianópolis 10 de maio

Ensino ministrado pela Abbá Pai -  Escola Paulo Apóstolo - Tema: Carismas Trindade – Florianópolis 25 de maio

Participação do Ministério de Música Abbá Pai ao Show Cristão da 

Paróquia Nossa Senhora do Rosário
Festa da Paróquia Nossa Senhora do Rosário – São José 31 de maio

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Tema: Noite da Misericórdia Grupo de Oração – Prainha – Florianópolis 10 de junho

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Tema: Amor, Fraternidade e Comunhão Casa de Retiro Caminho de Nazaré – Enseada do Brito – Palhoça 14 de junho

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Retiro de Jovens - Tema: Oração Casa de Retiro Rosa Mística – Ribeirão da Ilha – Florianópolis 28 de junho

Café e Debate da Paulus, com Simone Pereira - Tema: Oração – Caminho para a

Intimidade com Deus e Amorização da Pessoa Humana
Livraria Paulus – Centro – Florianópolis 11 de julho

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Tema: O Amor de Deus Casa de Retiro Rosa Mística – Ribeirão da Ilha –   Florianópolis 12 de Julho

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Tema: Espírito Santo e Sua Efusão Casa de Retiro Caminho de Nazaré – Santo Amaro 13 de julho

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Tema: Dom de Cura, Fé e Milagre Grupo de Oração – Abraão – Florianópolis 22 de Julho

1º Dia de Avivamento de Dons e Carismas promovido pela Abbá Pai CAP – Centro – Florianópolis 22 de julho

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Tema: Atos 3, 1 Grupo de Oração – Paróquia São Judas Tadeu – Barreiros – São José 29 de julho

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Tema: O Amor de Deus Casa de Retiro Divino Oleiro – Palhoça 02 de agosto

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Tema: Família Casa de Retiro Divino Oleiro – Palhoça 02 de agosto

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo de Oração Jovem – Picadas do Sul – São José 02 de agosto

Animação a Reunião de Servos Comarca do Estreito 09 de agosto

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo de Oração – Agronômica – Florianópolis 11 de agosto

Pregação ministrada pela Abbá Pai - Tema: Amor de Deus Retiro Grupo de Oração – Prainha – Hotel Itaguaçu – São José 23 de agosto

Lançamento da Obra “Amar: chamado divino, vocação humana” Livraria Paulus – Florianópolis 27 de agosto

Retiro Vocacional Abbá Pai CAP – Centro – Florianópolis 31 de agosto

Participação com Stand da Abbá Pai Congresso Renovação Carismática Católica – Itapema De 19 a 21 de setembro

Oração de Cura Interior conduzida pela Abbá Pai Congresso Renovação Carismática Católica – Itapema 20 de setembro 

Solenidade de Assinatura do Decreto de Aprovação da Comunidade Católica 

Abbá Pai como Associação Privada de Fiéis
Cúria Metropolitana de Florianópolis 1º de outubro

Pregação ministrada pela Abbá Pai  Grupo de Oração – Capoeiras – Florianópolis 14 de outubro

Escola de Pais Abbá Pai Itinerante Comunidade de Ponta das Canas – Florianópolis 18 de outubro

Pregação ministrada pela Abbá Pai -Campanha das Talhas Grupo El Shadai – Saco dos Limões – Florianópolis 20 de outubro 

Pregação ministrada pela Abbá Pai  - Campanha das Talhas Grupo de Oração – Capoeiras – Florianópolis 21 de outubro 

Pregação ministrada pela Abbá Pai  - Campanha das Talhas Grupo de Oração – Santo Amaro  27 de outubro 

Pregação ministrada pela Abbá Pai  - Campanha das Talhas Grupo de Oração – Capoeiras – Florianópolis 28 de outubro 

Pregação ministrada pela Abbá Pai -Campanha das Talhas Grupo de Oração – Palhoça 28 de outubro 

Pregação ministrada pela Abbá Pai  -Campanha das Talhas Grupo de Oração – Capoeiras – Florianópolis 04 de novembro 

1ª Dia de Cura no Amor – Evento Arquidiocesano promovido pela Abbá Pai Paróquia Santo Antônio – Campinas – São José 09 de novembro 

Pregação ministrada pela Abbá Pai  -Tema: Amor Grupo de Oração - Jovem de Serraria – São José 15 de novembro 

Pregação ministrada pela Abbá Pai  na Reunião de Servos da Comarca da Ilha

Tema: A Cruz com Jesus
 Agronômica 16 de novembro 

Pregação ministrada pela Abbá Pai  - Campanha das Talhas Grupo de Oração – Capoeiras – Florianópolis 18 de novembro 

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo de Oração – Ponta das Canas – Florianópolis 19 de novembro

Pregação ministrada pela Abbá Pai Grupo de Oração – Serraria – São José 08 de dezembro 

Apresentação de Natal a Locais de Voluntariado Permanente da Abbá Pai Asilo Irmão Joaquim e Hospital Infantil Joana de Gusmão 20 de dezembro 

Confraternização Natal dos Vocacionados Abbá Pai Casa de Formação Abbá Pai – Timbé – Tijucas 21 de dezembro

 

tenros sete meses de vida fraterna, a Comunidade Católica 

Abbá Pai lançou sua Central de Voluntários, visando treinar e 

engajar seus vocacionados no voluntariado cristão. 

Assim, desde aquela época, o serviço voluntário junto 

a instituições assistenciais passou a ser um dos pilares 

fundamentais da missão da Abbá Pai, diretamente ligado ao 

carisma da Comunidade, com o desejo de levar braços e 

corações acolhedores aos irmãos menos favorecidos e 

mostrar-lhes o amor misericordioso do Pai. 

Em síntese, a base do voluntariado promovido pela 

Abbá Pai fundamenta-se na assertiva de Jesus: “Estava preso e 

fostes me visitar” (Mt 25, 36c). Isto porque, de uma certa 

forma, todos os irmãos assistidos pelos voluntários da Central 

de Voluntários Abbá Pai (crianças, doentes, deficientes físicos 

e mentais, idosos, parturientes em repouso, presidiários) 

estão presos a uma condição de fragilidade e reclusos aos 

cuidados de uma entidade assistencial.

Inicialmente, a Central de Voluntários Abbá Pai 

assumiu o voluntariado semanal junto a duas entidades: 

Orionópolis e Capela do Hospital Infantil Joana de Gusmão, 

dispondo, naquela época, de apenas cinco voluntários. 

Nestes nove anos de trabalho voluntário, nove 

instituições foram regularmente assistidas, semanalmente, 

num acordo de parceria e cooperação. 

Hoje a Central mantém 24 voluntários cadastrados 

para a assistência semanal a seis instituições: Hospital Infantil 

Joana de Gusmão, Orionópolis Catarinense, Presídio de Floria-

nópolis, Associação em Defesa da Família, Casa do Idoso Irmão 

Joaquim e Maternidade Carmela Dutra. 

Se somadas as horas de trabalho de cada volun-

tário neste período, contabilizam-se, aproximadamen-

te, 7.440 horas já dedicadas à assistência voluntária.  

Isso corresponde, em média, a um total de 330 horas de

trabalho assistencial por voluntário. 

Neste espírito de doação de si (tempo, trabalho e 

afeto), o voluntário Abbá Pai é permanentemente formado na 

Palavra e na vida de oração para visitar e servir os irmãos 

necessitados, sendo presença do amor do Pai, levando a Boa 

Nova da Salvação e manifestando o afeto filial e fraterno que 

nos une ao Pai e, como irmãos, em Cristo, respectivamente. 

Em maio do ano 2000, quando ainda completava seus 



os primeiros co-fundadores da Comunidade Abbá Pai, 

ocorrido em julho de 1997, e a oficialização da opção pela 

vida fraterna, realizada em outubro de 1999, a 

identificação da Abbá Pai com a vida familiar apresenta-

se muito forte.  

Assim, aquela primeira reunião para conversar 

sobre o chamado à vida fraterna, em 1997, reuniu dois 

casais. O Conselho Fundacional, constituído em 1999, é 

composto de dois casais e uma leiga solteira. Dos atuais 

11 consagrados, sete vivem o Sacramento do Matrimônio 

e, dos demais 13 vocacionados (noviços e aspirantes), 11 

são casados. Assim, do total de 24 vocacionados, 18 têm 

família constituída. E mais: na vida fraterna da Abbá, Pai a 

expressão familiar é marcada por famílias inteiras que 

convivem na Comunidade. Uma destas experiências é a 

do próprio casal fundador, que tem envolvido seus pais e

Desde o primeiro encontro entre os fundadores e irmãos na realização da obra. Neles, é especialmente 

forte a experiência de Simone Pereira, que é fundadora 

juntamente com Ivano, seu esposo, e que tem o pai, 

Romualdo, no noviciado, a mãe, Graça, e sua única irmã, 

Francyne, consagradas e os filhos menores, Mariah e 

André, participando do Clubinho Abbá Pai: “Posso dizer, 

com alegria, que toda a minha família – originária e 

constituída – participa da vida fraterna da Abbá Pai. Sei 

que no futuro não poderei impor aos meus filhos a opção 

pela Comunidade, mas agora que eles são menores, vão 

conosco às atividades e têm participado animadamente 

da vida fraterna, pois adoram estar na Comunidade, 

especialmente nos encontros do Clubinho Abbá Pai, um 

espaço apropriado para crianças de três a 10 anos”, conta 

Simone.

Ivano, que além de fundador é coordenador-

geral da  Comunidade,  diz  que  é  uma  preocupação  da 

Em maio de 2009 a Abbá Pai esteve com sete 

vocacionados no VIII Congresso das Novas Comunidades, 

realizado de 30 de abril a 03 de maio de 2009, em Bento 

Gonçalves/RS. Com o tema “Por Ele, com Ele e N'Ele 

Consagrados ao Pai”, a FRATER do Brasil ofereceu mo-

mentos de avivamento e formação para a caminhada das 

novas fundações. A Comunidade Abbá Pai, que tem 

priorizado a participação nos eventos da FRATER, vê 

nesses encontros – sejam nacionais, regionais ou 

internacionais – oportunidade de formação e de vivência 

fecunda da unidade.

Dia 31 de agosto do ano passado teve início o 9º 

Período Vocacional na Abbá Pai, com a realização do 

Encontro Vocacional de 2008, em preparação ao Mês 

Sabático (setembro), e a renovação dos compromissos de 

consagrados e noviços, bem como a confirmação da 

caminhada do aspirantado. 

Em 19 de outubro de 2008, em Missa Comemo-

rativa, 11 consagrados renovaram seus compromissos 

públicos. No mesmo dia, em Comunidade, dois noviços 

renovaram seus compromissos provisórios e 10 aspiran-

tes confirmaram seu propósito de preparação para o 

noviciado. 

A renovação dos compromissos dos noviços e a 

confirmação dos aspirantes ocorreu no período da ma-

nhã. A Cerimônia de Renovação da Consagração ocorreu 

no período da tarde, durante missa celebrada pelo Pe. 

Siro Manoel de Oliveira, assistente espiritual geral da 

Abbá Pai.

Foi um dia de festa na Abbá Pai, que contou com 

descontraído almoço de confraternização.



Doutrina da Igreja e o Evangelho de  Jesus Cristo”,  explica  

Alessandra.

 Como as famílias destes dois casais vocacio-

nados, outras vivem na Abbá Pai a  experiência fraterna, 

seja como aspirantes, noviços, consagrados ou amigos. 

Esta é a realidade do casal Dante e Janete, eles que em 

outubro de 2009 completam o segundo ano de aspiran-

tado. Também o aspirante Vanderlei, há três anos, 

participa da vida fraterna da Abbá Pai,  acompanhado de 

sua filha de sua filha Sabrina.

Abbá Pai construir a vida fraterna 

com base em um ambiente apro-

priado para oração, formação e di-

versão saudável para as famílias: 

“Nossas crianças e jovens precisam 

de espaço próprio e acolhedor para 

o desenvolvimento pessoal e o en-

contro com o Senhor. O aprendiza-

do e a festa devem ser inerentes à 

vida fraterna cristã”, afirma Ivano.

O casal de co-fundadores, 

Bernardo e Alessandra, também ex-

perimenta o envolvimento de seus 

familiares na vida comunitária.  

Bernardo é irmão de Graça, 

mãe da fundadora Simone, e tem a 

sobrinha Juliana no vocacionado e 

algumas irmãs no grupo de Amigos 

Abbá Pai. Alessandra tem a mãe 

participando como Amiga da Comunidade e o irmão 

Ricardo, como consagrado. O filho Natã, de 14 anos, que 

em sua paróquia prepara-se para o Sacramento do Cris-

ma, está começando a frequentar a Aliança Jovem Abbá 

Pai e o caçula, Vitor, de quatro anos, já é integrante as-

síduo do Clubinho infantil. “Recebemos muito da Comuni-

dade, tanto no plano pessoal, como no familiar: somos 

enriquecidos pelo carisma, impulsionados à missão, 

apoiados  em  nossa  fidelidade  e  orientados  na vida 

conjugal  e  na  educação  de  nossos  filhos,   segundo   a 

Pelo Decreto de Aprovação da Comunidade Cató-

lica Abbá Pai como associação privada de fiéis, assinado 

pelo Arcebispo de Florianópolis, Dom Murilo Sebastião 

Ramos Krieger, em 1º de outubro de 2008, no dia da 

memória litúrgica de Santa Terezinha do Menino Jesus e 

no ano do Centenário da “Diocese” de Florianópolis, a 

Comunidade Católica Abbá Pai recebeu a aprovação 

eclesial de seu Estatuto, segundo prescreve o Código de 

Direito Canônico. Em 13 capítulos e 104 artigos, o Estatuto 

da Comunidade Católica Abbá Pai apresenta o carisma, a 

missão, os baluartes, a espiritualidade, a vida fraterna e 

em família, o caminho vocacional, a unidade e demais 

princípios de vida propostos pela Comunidade a seus 

vocacionados.

A assinatura do Decreto ocorreu em reunião 

presidida por Dom Murilo, na Cúria de Florianópolis, e 

encerrada em um momento de oração realizada aos pés 

da imagem de Nossa Senhora de Lurdes.



Sempre empenhada na formação das famílias, 

desde o namoro, a Comunidade Católica Abbá Pai tem 

atuado na formação de namorados e noivos.

Além disso, internamente a Comunidade forma 

e acompanha seus vocacionados solteiros para experi-

mentarem a graça do namoro e do noivado em castidade 

- uma experiência bonita, rica e possível. 

Esta foi a caminhada do casal Eliana e Talles. 

Quando começaram a namorar, Eliana era noviça. Desde 

os primeiros dias de namoro, Talles engajou-se também 

na vida fraterna e, hoje, ela já é consagrada e ele, aspi-

rante, sendo que após receberem o sacramento do matri-

licas frente aos desafios da vida familiar, a Comunidade, 

há cinco anos mantém uma Escola de Pais Permanente e 

outra Itinerante. No próximo semestre, o foco da Escola 

será ampliado e ela passará a atuar como Grupo de 

Terapia Familiar Abbá Pai, aberto também aos demais 

gêneros de integrantes da família.

À frente deste trabalho está a consagrada e psi-

cóloga Sandra Ribeiro de Abreu, que tem Especialização 

em Terapia Familiar e Saúde da Família e Mestrado em 

Psicologia na área de cuidados parentais. Segundo Sandra 

os relacionamentos familiares são base e condição para o 

desenvolvimento emocional seguro, coerente e afetivo 

dos membros de uma família. “O encontro com os casais 

e filhos gera partilhas e reflexões, fortalecendo os 

vínculos numa compreensão cristã do caminho do amor”, 

ressalta.

Sandra explica que o Grupo de Terapia Familiar 

Permanente reúne-se na segunda terça-feira de cada 

mês, das 20 às 21h30min, na Sala de Catequese da Igreja 

São Cristóvão, na Paróquia do Nossa Senhora do Rosário. 

Já para o agendamento de visitas do Grupo de Terapia 

Familiar Itinerante, basta as paróquias interessadas 

entrarem em contato com a Central de Evangelização da 

Comunidade (contatos na  contracapa  desta  edição),  ou

Com vista a prestar orientação às famílias cató-

diretamente com Sandra, pelos telefones (48) 3225.9625 

e 9924.9514, ou pelo e-mail sandrari9@hotmail.com.

A família de Sandra também faz a experiência da 

vida fraterna, com participações esporádicas de seu 

esposo e filho às  atividades da Abbá Pai. Assim, o filho, 

José Vitor, tem participado de algumas reuniões do 

Clubinho, e o esposo, José Francisco, colabora como 

Amigo da Comunidade.

Para a formação das famílias, a Abbá Pai ainda 

promove retiros para casais e colabora com diversos 

eventos voltados à vida familiar.

Entre os duzentos convidados presentes, estavam o 

Arcebispo de Florianópolis, Dom Murilo S.R. Krieger, que 

apresentou o livro; o teólogo Dr. Francisco Catão, de São 

Paulo; a Irmã Fátima Cerbaro, representando a Editora Pau-

linas e o Professor Carlos Martendal, que fez o cerimonial da 

apresentação. 

Na primeira semana de setembro, a autora divulgou a obra em São Paulo, evangelizando em rede nacional, 

para todo o País, pelas TVs Século 21, Aparecida e Rede Vida e pela Rádio Milícia da Imaculada Conceição. Em 

Florianópolis, a mensagem do livro foi anunciada pelos jornais Diário Catarinense, Notícias do Dia e São José em Foco e 

foi objeto de entrevistas que Simone Pereira prestou a Rádio Cultura. “Conhecer e anunciar o amor, que é Deus, é nossa 

maior missão”, conclui Simone.

O evento foi anima-

do pelos cantores e co-fun-

dadores Bernardo Junior e 

Simone Peixoto, ambos do 

Ministério de Música Abbá.



mônio, vivem a experiência do casamento 

casto, com uma vida saudável e com base 

na fidelidade.

“Desde cedo fixei os meus olhos 

em Jesus para conseguir alcançar uma vida 

fraterna e casta em meus relacionamentos, 

buscando sempre a santidade no namoro, 

no noivado e no matrimônio”, explica 

Eliana. 

Hoje ela e Talles esperam seu pri-

meiro filho, ainda no início de gestação, que 

para a Eliana é a “grandeza de Deus em 

meu corpo”. Entrevistado por nossa reda-

ção, Talles falou de sua caminhada com 

Eliana e com a Abbá Pai nestas palavras: 

“Viver o namoro, noivado e o casamento 

são as três prerrogativas fundamentais 

numa vida a dois... Agora, viver todas estas 

fases na castidade, eu comparo como ¨a 

volta do filho pródigo¨, relatada em Lucas 

15, 11-32, pois quando retornei à caminha-

da da espiritualidade com Deus, pela Abbá 

Pai, foi possível viver com Eliana todas as 

fases que envolvem uma vida a dois em 

plena castidade... E hoje vivo esta graça 

com a espera do meu primeiro filho.” 

(Emociona-se). 

Preocupada em auxiliar a vida familiar também 

na segunda união, a Comunidade promove o Retiro 

“Venha colocar sua vida diante do Senhor”, que a partir 

de sua primeira edição vem possibilitando a Abbá Pai a 

acolher e a orientar as famílias que nascem nesta 

realidade.

O casal Rosália e Waldomiro são um destes 

casais acolhidos e acompanhados pela Comunidade. Eles 

participam da formação permanente e esperam ver a 

obra crescer pela ação da providência divina.

Doadores de seis hectares de terra na localidade 

de Timbé, em Tijucas, eles moram em frente a Casa de 

Formação da Comunidade e sonham em ver construído o 

Centro de Formação Abbá Pai no terreno que doaram.  

Waldomiro partilha: “Sonhávamos em fazer algo 

de bom por esta região e há muito tempo pensávamos 

em  ter  a  experiência  comunitária.  Por  graça  de  Deus

A Abbá Pai também evangeliza através de livros e artigos religiosos.

 Prestes a oficializar seu nascimento, 

em 1999, produziu a obra “Descobrindo o 

Caminho da Espiritualidade”, escrita pela fun-

dadora Simone Pereira e lançada pela Editora 

Paulus, atualmente em sua quarta edição. 

Após nove anos de vida fraterna, como 

fruto de sua caminhada vocacional e visando 

manifestar seu carisma a muitos corações – 

atraindo-os ao Pai e convidando-os a amar mais 

e melhor a cada dia – , a Abbá Pai lançou, pela 

Editora Paulinas, o livro “Amar: chamado divino, 

vocação humana, também de autoria de 

Simone.

Após ser lançada na Bienal do Livro, 

em São Paulo, de 14 a 24 de agosto de 2008, a 

obra teve um lançamento especial em Florianó-

polis, no dia 27 de agosto de 2008, em um 

evento realizado nas dependência da livraria 

Paulus, no Centro da Capital catarinense. 



conhecemos a Abbá Pai e temos a alegria de ver a Casa de Formação tão próxima a nós. Agora sonhamos com o Centro 

de Formação da Comunidade, que deverá, com a ajuda dos irmãos e por meio da providência divina, ser construído no 

terreno doado, bem ao lado de nossa casa”.

A realização do sonho de Waldomiro e de toda a Comunidade Católica Abbá Pai contará com a generosidade e 

a doação financeira e/ou em material de construção de simpatizantes do carisma e da missão de evangelização e com 

a caridade da fraternidade. Para as doações em dinheiro, a Comunidade agora disponibiliza a Conta 498-5, da Caixa 

Econômica Federal, Agência 0409, OP (operação) 003 (às vezes a operação aparece nominalmente na tela), além de 

se poder optar pelo pagamento por meio de boletos autorizados, entregues, via correio, na residência do interessado, 

após contato para cadastramento pelo telefone (48) 3034-2417 ou pelos e-mails com.abbapai@yahoo.com.br ou 

com.abbapai@gmail.com.

Também são vários os cursos de formação conduzidos pela Comunidade a convite de diversas paróquias da 

Arquidiocese, com destaque às edições reiteradas dos cursos “Formação no Amor”, que neste ano está realizando sua 

sétima edição, agora em Antônio Carlos, e de “Formação Bíblica”,  em sua terceira edição em Campinas, a convite dos 

respectivos párocos .

Além dos eventos que a Abbá Pai organiza, ela 

sempre tem enviado pregadores, formadores e músicos 

para a animação e condução de encontros promovidos 

por movimentos e pastorais, atingindo jovens, casais, 

lideranças, noivos, pais e padrinhos.

Em todas estas frentes, os evangelizadores for-

mados pela Comunidade buscam passar amor e ternura 

em seu ministério de embaixadores do Evangelho de 

Jesus Cristo. “Quando realizamos nossos próprios even-

tos, vemos na acolhida amorosa aos encontristas a nossa 

principal pregação”, afirma Simone Peixoto, formadora-

geral da Comunidade. “Quando as paróquias e as organi-

zações em nível arquidiocesano nos convidam a ministrar 

a Palavra ou a animação musical de eventos de anúncio 

ou de formação, sabemos que nosso amor a Deus e aos  

encontristas deve superar o melhor dos argumentos e a 

mais ungida condução que possamos realizar”, completa 

Simone.

Neste espírito de afeto fraterno, os evangeliza-

dores da Abbá Pai são formados a fim de que possam 

transmitir seu amor a Deus e ao próximo com parusia, 

autenticidade, doçura e humildade.



Pe. Ney Brasil Pereira*

número e 

ao sacerdócio ministerial, diante da falta 

que eles fazem em tantas dioceses do 

mundo.

Se o “ano sacerdotal” visa an-

tes de tudo os padres, por que o Papa 

não anunciou mais claramente um “ano 

presbiteral”, ou então, de modo mais 

abrangente, um “ano vocacional”? É 

uma pergunta que tem razão de ser, e 

cuja resposta interessa não só aos 

membros e simpatizantes da comuni-

dade “Abbá Pai”, mas a todos os cató-

licos, todos os que lerem esta revista.

Para sintetizar as idéias conti-

das no “ano sacerdotal”, compus um 

Hino, cujo refrão e estrofes nos ajudam a 

entendê-las melhor. Antes de tudo, o 

refrão: Ano sacerdotal, ano presbi-

teral, ano vocacional, a Igreja vem 

convocar: Senhor, eis-nos, vem 

chamar!  Dos três adjetivos, “vocacio-

nal” refere-se à “vocação”, o chamado 

de Deus a cada cristão, antes de tudo à 

vida, à fé, e à missão. “Presbiteral” 

refere-se ao “presbítero”, palavra com 

que o Novo Testamento designa os 

padres, colaboradores dos bispos. 

Enfim, “sacerdotal” refere-se ao “sacer-

dote”, que é antes de tudo o Senhor 

Jesus, segundo a carta aos hebreus (Hb 

5,10), e que são todos os batizados, 

batizadas, os quais constituem, segundo 

a primeira carta de Pedro e o 

Apocalipse, o “povo sacerdotal” (cf 1Pd 

2,9 e Ap 1,6; 5,10; 20, 6), a cujo 

serviço/ministério estão os padres, que 

exercem, portanto, o “sacerdócio minis-

terial”.

a qualidade dos vocacionados O papa Bento XVI nos convoca para um novo ano 

comemorativo. Estamos terminando o “ano Paulino”, 

em homenagem aos 2000 anos do nascimento do 

grande Apóstolo Paulo, e já somos convocados para o 

“ano sacerdotal”, em homenagem aos 150 anos, 

sesquicentenário, do falecimento do Santo Cura de Ars, 

São João Maria Vianney. Quem era ele? Um simples 

padre de paróquia rural pequena, perto de Lyon, no 

centro da França, que nos últimos anos de vida atraía 

multidões ao seu confes-

sionário e faleceu a 4 

de agosto de 1859. 

Em 1925 foi cano-

nizado por Pio XI, 

que o declarou 

“padroeiro dos 

párocos” de todo 

o mundo. A evi-

dente intenção do 

Bento XVI, agora, é 

chamar a atenção 

para a neces-

sidade de se 

aumentar    o 

A animação dos eventos da Abbá Pai é responsabilidade do Ministério de Música da Comunidade, coordenado 

pelo compositor e cantor Bernardo Júnior, autor do primeiro cd musical da Comunidade, entitulado “Volta pra Casa”. 

Seja em shows ao ar livre, em retiros, encontros, momentos de oração ou nos eventos de formação, o Ministério de 

Música da Comunidade atua sempre unindo a fé à canção: “Como músicos de Cristo, não podemos ser apenas bons 

tecnicamente - precisamos ser místicos: termos vida de oração, jejum e formação para cantarmos em Cristo”, afirma 

Bernardo.

Quando questionado sobre o próximo cd de sua carreira, ele conta que o novo cd da Abbá Pai não será mais 

“Bernardo e Banda”, mas do “Ministério Abbá”, do qual faz parte. “Precisamos apenas escolher as algumas das novas 

composições e apresentá-las a uma gravadora”, conta Bernardo.



Em obediência ao ensinamento do pró-

prio Senhor Jesus, nos evangelhos de Mateus (9,7-

38) e Lucas (10,2), proponho a seguinte forma de 

um “terço vocacional”, à semelhança de outros 

“terços bizantinos” que estão sendo difundidos 

em nossas comunidades. Por que não insistir no 

pedido ensinado pelo Mestre e Senhor?

Como seria este “terço vocacional”? Co-

meça-se regularmente com o “Creio em Deus Pai”, 

um pai-nosso e três ave-marias. Depois, seguem 

imediatamente as cinco dezenas do “Enviai, 

Senhor, operários à vossa messe, / pois a messe é 

grande e poucos são os operários”, cada uma com 

a sua intenção determinada, e concluindo com o 

“Glória ao Pai” ou, se diante do Santíssimo, com 

um “Graças e louvores”. As intenções das dezenas 

poderiam  ser  as  seguintes:   1ª,  pelas   vocações  

 (proposto pelo Pe. Ney Brasil Pereira)

presbiterais; 2ª, pelas vocações diaconais; 3ª, 

pelas vocações à vida consagrada; 4ª, pelas 

vocações laicais, 5ª, pelas vocações missionárias. 

Conclusão: uma Salve Rainha, pedindo a interces-

são de Nossa Senhora pela causa vocacional. Ou-

tras intenções: nosso ITESC, nosso Seminário Teo-

lógico Convívio Emaús, nosso Seminário Menor de 

Azambuja, determinada Congregação religiosa, 

determinado Movimento ou Comunidade etc etc. 

Por experiência própria, esse “terço voca-

cional”, que leva menos de 5 minutos, é uma boa 

sugestão para uma visita ao Santíssimo, com um 

conteúdo vocacional estimulante. É impossível 

que o Senhor Jesus, “nosso Intercessor junto ao 

Pai” (cf 1Jo 2,1), não deixe de interceder por este 

nosso pedido ao Dono da messe, pedido que Ele 

mesmo nos ensinou. Vamos comprovar?

A primeira estrofe do Hino recorda o pedido que 

o próprio Cristo Senhor nos ensinou  a fazer: “A colheita 

(messe) é grande e os operários são poucos. Pedi, 

pois, ao Dono da colheita, que envie operários...” (Mt 

9,37-38 e Lc 10,2). A segunda estrofe nos diz o que é a 

Igreja: Corpo do Cristo (Cl 1,18) e nós, seus membros e 

seu rebanho, unidos ao único Pastor (Jo 10,16).

Na terceira estrofe nos conscientizamos de que 

somos teu povo santo, povo sacerdotal (1Pd 2,9) e 

Jesus é o nosso Sacerdote por excelência (Hb 5,10), que 

por nós deu a vida (1Jo 3,16). Na quarta estrofe 

reconhecemos que são necessários “ministros”, 

“servidores”, à semelhança do Senhor, que nos ensinou: 

O primeiro entre vós seja aquele que serve (Mc 10,43). 

Assim, “o padre, o bispo, seja o primeiro a servir”.

A quinta estrofe relembra o tema do “Ano 

Sacerdotal”: Fidelidade de Cristo (cf 2Tm 2,13), 

“fidelidade do sacerdote”. Este tema é sintetizado por 

Paulo na descrição que ele faz dos apóstolos: deles, e de 

seus colaboradores: espera-se que sejam fiéis 

administradores dos mistérios de Deus (1Cor 4,1-2). E a 

última  estrofe  nos  garante,   segundo  Jeremias,  que  o    

próprio Senhor nos dará pastores segundo o seu Coração 

(Jr 3,15), promessa lindamente expressa numa palavra 

do Santo Cura de Ars sobre o padre: “O sacerdócio – 

entenda-se: o sacerdócio ministerial – é o amor do 

Coração de Jesus”. Possa o exemplo, a vida, o ministério 

presbiteral deste Santo, São João Maria Vianney, inspirar-

nos e impulsionar-nos para a missão!

Concluindo. Que os cristãos leigos e leigas, 

“sacerdotes de Deus” pelo seu batismo (ver, além das 

citações acima, também Rm 12,1: cada cristão é exortado 

a oferecer em sacrifício vivo o próprio corpo, a própria 

vida!), não se sintam,  absolutamente, excluídos da 

celebração deste “Ano Sacerdotal”. Pois é do “povo 

sacerdotal” que provirão os padres, presbíteros, 

sacerdotes ministeriais, isto é, os primeiros servidores 

deste mesmo povo.

* O autor é Professor de Exegese Bíblica no ITESC 

e Assistente Espiritual de Voluntariado na Abbá Pai

Email: ney.brasil@itesc.org.br

Com animação do Ministério de Música Abbá e músicos convidados, o evento contou com a participação 

especial do Pároco de Campinas, Pe. Hélio da Cunha, que conduziu momento de adoração. 

O evento, que teve início às 9 horas da manhã, foi encerrado, às 16 horas, com a celebração da Santa Missa, 

presidida pelo Arcebispo de Florianópolis, Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger.

Agora, a próxima edição do  está programada para acontecer dia 

, na Igreja Matriz da Paróquia do Rosário, em São José-SC. As  serão abertas a 

partir do dia , pelos telefones  

Organize sua caravana e venha participar!

Dia de Cura no Amor 18-10-

2009 inscrições

13-09-2009 (48) 3034-2417, 3244-1371 e 3035-7897.



A pré-catequese na Abbá Pai atinge cri-

anças de três a 11 anos, no espaço chamado 

“Clubinho Abbá Pai”, que antecipa temas da ca-

tequese para a 1ª Comunhão, e adolescentes de 

12 a 16 anos, da “Aliança Jovem Abbá Pai”, que 

antecipa temas trabalhados na catequese do 

Crisma.

À frente do “Clubinho Abbá Pai” está a 

noviça e pedagoda Maria dos Prazeres de Matos 

e a consagrada e acadêmica de Pedagogia Eliana 

Aquino da Cruz Machado. Elas elaboraram um 

projeto pedagógico que, após um ano de apli-

cação, já pode ser considerado um sucesso, 

sendo a atividade de destaque do ano 2009 na 

Abbá Pai. Não apenas pelo grupo de crianças, 

que a cada dia cresce - sendo que nas últimas 

reuniões foi registrada a participação média de 

20 crianças por encontro -, mas especialmente 

pelos frutos que a Comunidade e, principalmen-

te, os familiares das crianças têm percebido.

A evangelização também é uma das bases da missão da Comunidade Católica Abbá Pai, que 

se empenha em realizar eventos e manter espaços apropriados para a pré-catequese, o anúncio do 

kerigma e a formação laical, sempre com vista a expressar e proclamar o amor misericordioso do Pai.

Para a organização do evento, a Abbá Pai contou com a coopera-

ção das equipes da RCC Arquidiocesana e das Comarcas do Estreito e São 

José, especialmente do apoio e parceria da Paróquia de Campinas, que 

disponibilizou estrutura e equipes de trabalho.

Esteve à frente da condução 

do evento o Pe. Bruno Costa, da Co-

munidade Canção Nova, de São Paulo. 

Com sua ternura e alegria, Padre Bruno 

motivou à fé no nome de Jesus e à 

compreensão de passos fundamentais 

no processo de cura em Cristo. 



Sobre o assunto, Maria fala: “Nós estamos plan-

tando algumas sementinhas que ficarão para o resto da 

vida na memória destas crianças. Algumas frequentam o 

Clubinho porque seus pais estão participando de 

atividades paralelas na Comunidade, mas muitas vêm 

sozinhas, porque sentiram-se acolhidas, amadas e gosta-

ram da metodologia que aplicamos”. Maria conta que o 

Clubinho tem momento para a oração, para o ensino, para 

ensaios teatrais e para a brincadeira. Muitas atividades 

são realizadas ao ar livre, num contato direto com a 

natureza. “A Abbá Pai fornece espaço, material pedagó-

gico, brinquedos e duas monitoras. Eles são puros e 

cheios de boa vontade. Mas é o Espírito Santo que vem 

fazendo a obra em nós e neles”, relata Maria, que 

também tem especialidade em Educação Infantil.

A atuação principal de Francyne na pré-cateque-

se é na assistência a “Aliança Jovem Abbá Pai”, nascida 

em março deste ano e que ainda dá seus primeiros 

passos. Segundo ela, nos encontros da Aliança é realizada 

a repescagem e o aprofundamento de temas próprios da 

catequese de Primeira Comunhão e a introdução de as-

suntos próprios da preparação para o Crisma, tudo dentro 

de uma linguagem descontraída, em reuniões, quase 

sempre, ao ar livre. “Nossas dinâmicas visam encontrar 

espaço para a oração, a Palavra, o debate e a diversão”, 

diz Francyne.

Além das reuniões do Clubinho, que são men-

sais, Maria e Eliana dão apoio permanente à Comunidade, 

revezando-se no cuidado dos filhos menores dos vocacio-

nados, especialmente nos dias de eventos externos e du-

rante as reuniões dos Grupos de Amorização. Quando 

acontecem as reuniões do Grupo de Terapia Familiar Per-

manente, as monitoras contam com o apoio da consgra-

da Francyne, que cuida das crianças menores de 10 anos.

Os encontros do Clubinho e da Aliança Jovem são 

mensais e ocorrem sempre no Sítio do Timbé, em Tijucas, 

nos 3ºs. domingos do mês, das 15 às 17 horas, paralela-

mente aos encontros de evangelização realizados na Ca-

sa de Formação Abbá Pai, construída naquela localidade.

Para o anúncio ou Kerigma, a Abbá Pai vem promovendo retiros de cura e libertação, vocacionais, para 

namorados e noivos e para casais de primeira e segunda união. Além disto, promove encontros de oração e de 

avivamento de dons e carismas. O evento de anúncio de maior expressão é o “Dia de Cura no Amor”, que em sua 1ª 

Edição reuniu mais de mil participantes, relacionando a cura ao carisma da Comunidade.

Lançado dentro da programação oficial do 

Centenário da Arquidiocese de Florianópolis, 

o 1º Dia de Cura no Amor aconteceu no dia 09 de 

novembro de 2008, na Igreja Santo Antônio, de 

Campinas, em São José/SC, reunindo milhares de 

fiéis, em um dia de anúncio, formação e oração.
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