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Domingas acompanhada da filha faz sua inscrição

Qualquer pessoa só ama aquilo que conhece. Para amar profundamente Jesus e seu
Evangelho, a Paróquia Santo Antônio do Partenon proporciona uma jornada de estudos de
temas teológicos e doutrinários. a 5ª Semana Teológica será realizada de 25 a 28 de setembro
nas dependências da paróquia. Especialistas de várias áreas do conhecimento foram
convidados para ajudar a esclarecer questionamentos e dúvidas.

Com o tema "Acender luzes para ser esperança", a Semana Teológica pretende lançar
esclarecimentos sobre as dúvidas r4lacionadas à fé cristã. Neste ano, a atividade será
realizada à tarde e à noite. Das 14h30min às 17h, será tratada a temática "Entender o
Evangelho par acolher a Boa Nova de Jesus". Para o horário noturno, das 19h30min às
21h30min, estão sendo disponibilizadas quatro temáticas, que o participante poderá optar:1.
Iniciação cristã, um caminho de vida para a vida; 2. Maria na vida e no coração do povo; 3.
Vida familiar e os novos desafios; 4. Comunicação e fé na era digital.
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A atividade é aberta para pessoas de toda a cidade. A moradora do bairro Intercap, Domingas
Cledy da Costa Mendes já realizou sua inscrição. É o primeiro ano que ela participa. "Me
chamou a atenção o tema 'Comunicação e fé na era digital'. Escolhi esse grupo para conhecer
mais sobre como acontece a transmissão da fé nos tempos da comunicação".

O Pároco da Igreja Santo Antônio, Frei Luiz Turra, afirmou que a Semana Teológica é uma
oportunidade para superar a falta de compreensão dos conteúdos da fé cristã. As inscrições
podem ser encaminhadas na Secretaria Paroquial, na Rua Luís e Camões, 35. Informações
pelo fone (51) 3223 3494.

Frei Turra divulga o eevnto durante s missas
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