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Conclusão da IX Assembleia Geral do CIDEP 

Alguns eventos marcaram a conclusão da IX Assembleia Geral do CIDEP. No sábado, 

dia 16, aconteceu uma peregrinação ao Santuário Nacional de Nossa Senhora 

Aparecida, em Aparecida-SP, em agradecimento pelos trabalhos realizados. Os 

peregrinos participaram da celebração eucarística do meio dia, presidida por Pe. Célio 

Lopes dos Santos, missionário redentorista. O presidente da celebração acolheu 

calorosamente os paulinos e destacou a importância do trabalho por eles realizado na 

Igreja, através da comunicação social, carisma deixado pelo fundador Bem-aventurado 

Tiago Alberione. Depois da celebração os paulinos o clima de alegria continuou um 

saboroso churrasco. 

Neste domingo, o Superior Geral e os participantes da IX Assembleia Geral do 

CIDEP realizaram uma visita à casa Paulo Apóstolo, a mais recente comunidade 

formativa dos paulinos do Brasil. Em seguida, se dirigiram para a Catedral 

Metropolitana de São Paulo onde, às 11h integraram a celebração da Família Paulina da 

Celebração Eucarística presidida por Dom Odilo Pedro Scherer, Cardeal arcebispo de 

São Paulo. Dom Odilo acolheu afetuosamente a Família Paulina, que celebra o primeiro 

centenário, e recordou a importância do seu trabalho com a comunicação social na 

Igreja, nas diversas expressões assumidas pelas congregações fundadas pelo Bem-

aventurado Tiago Alberione. O Cardeal pediu ainda, que a Família Paulina colabore 

comunicando a verdade do Evangelho a todos aqueles que buscam viver a fé num 

mundo marcado pelos falsos profetas. 

Mensagem de Don Odilo Sherer: http://youtu.be/smSU7JqSUCc 

Os eventos conclusivos da IX Assembleia Geral do CIDEP encerraram-se com 

um almoço oferecido pela comunidade da Vila Mariana, momento no qual o Superior 



Geral fez um agradecimento especial à província do Brasil pela acolhida na realização 

deste tão importante evento para as circunscrições que formam o CIDEP. 

Agradecemos ao Senhor por tudo o que vivemos nesses dias intensos de 

trabalhos e convivência com os irmãos de da América Latina e da Península Ibérica. 

 
 

Cl. Sílvio Ribas, SSP  
e Cl. Benedito Bueno, SSP 

     Atas e comunicados 
Cl. Erivaldo Dantas, SSP 

Fotografia 

 


