Arquidiocese de Campinas

Campinas, 21 de março de 2014

Aos Revmos. Srs. Párocos, Administradores Paroquiais,
Vigários Paroquiais, Capelães e todos os Diáconos.
Saudação e paz, no Senhor!
Já é do conhecimento de todos que o Pontifício Conselho para a Promoção da
Nova Evangelização, propôs fazer um gesto de comunhão com Santo Padre, o Papa
Francisco, através da proposta “24 horas para o Senhor”, enviada às dioceses de todo o
mundo. A proposta é a seguinte: que, a partir das 17h do dia 28 de março, durante 24
horas, pelo menos uma igreja em cada diocese possa permanecer aberta para permitir a
todos os que desejarem, possam celebrar o Sacramento da Penitência, de preferência
em um contexto de adoração eucarística.
Considerando as possibilidades de nossa Arquidiocese e a importância de tal
gesto de comunhão com o Santo Padre, faremos essa Jornada da Reconciliação de 2014
em nossa Catedral Metropolitana, da seguinte forma:
 Dia 28/03/2014 – Sexta-feira
17h00 - Celebração Penitencial de abertura. Na sequencia, atendimento
das confissões (individual) até as 22h00;
 Dia 29/03/2014 – Sábado
09h00 - Exposição solene do Santíssimo Sacramento, que permanecerá
exposto na sequencia continuação do atendimento das confissões individuais.
16h45 - Benção do Santíssimo Sacramento.
17h00 - Celebração de Encerramento com as Primeiras Vésperas do 4º.
Domingo da Quaresma.
Confiando no empenho pastoral de cada um dos irmãos no Sacerdócio de
Cristo, nosso Senhor e no testemunho de comunhão que podemos dar, conto com o
esforço de todos para informar adequadamente o povo de Deus, nas Paróquias e
Comunidades, quanto a este acontecimento.
Rogo ao Senhor da messe e Pastor do rebanho, por vosso ministério e vossa
vida, tão queridos e importantes para o anúncio do Reino de Deus, nosso Pai.
Suplicando a proteção de Nossa Senhora da Conceição para todos, desejo-lhes
abundantes frutos neste período da Quaresma,
Com minha benção!

Dom Airton José dos Santos
Arcebispo Metropolitano de Campinas
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