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Boa Notícia

Editorial

100ª edição do Jornal Boa Notícia
Pe. Celso Luís Ciconetto

O primeiro Boa Notícia de 2016 é especial: chegamos na 100ª 
edição. No entanto, mais especial ainda é o seu conteúdo, com infor-
mações sobre o Ano Jubilar da Misericórdia, que marca a história da 
Igreja Católica. Nosso dever como católicos é comunicar a misericór-
dia de Deus e o perdão entre os homens. Mais do que promover even-
tos alusivos ao tema, o Papa Francisco quer “que o Jubileu seja uma 
experiência viva da proximidade do Pai, como se quiséssemos sentir 
pessoalmente a sua ternura, para que a fé de cada crente se revigore 
e assim o testemunho se torne cada vez mais eficaz”. 

Desse modo, as paróquias de Bento Gonçalves estão focadas 
em oportunizar essa experiência do perdão divino, ampliando os 
horários de confissão, adoração ao Santíssimo Sacramento e promo-
vendo reflexão sobre as Quatorze Obras de Misericórdia Espirituais. 
Elas são ótimos guias sobre como colocar a misericórdia na prática. 
Também há a possibilidade de receber a Indulgência Jubilar, ao pas-
sar pela Porta Santa aberta no Santuário Santo Antônio e realizar o 
sacramento da confissão.

A prática da misericórdia vem ao encontro do período da quares-
ma, em preparação à Páscoa.  Somos chamados a uma maior conver-
são, na busca em sermos mais misericordiosos e fraternos com nosso 
próximo. Neste sentido, a Campanha da Fraternidade Ecumênica 

stamos chegando a 100ª 
edição do Jornal Boa No-

ticia. É momento de festejar-
mos esta importante marca 
da caminhada deste veiculo 
de comunicação e de comu-
nhão das comunidades-Igre-
jas  de nosso município.

O ano de 1996 estava co-
meçando. De modo inespera-
do, um dos idealizadores des-
te novo meio de comunicação 
que visava unir as Paróquias 
de Bento Gonçalves e suas 
comunidades, o Pe. Rui Boza, 
veio a falecer.

Neste ano, a  Igreja, atra-
vés da Campanha da Frater-
nidade, refletia o verdadeiro 
sentido da política: “Polis” 
significa cidade. A verdadeira 
política é a arte de governar, 
visando o bem comum.

O Editorial do primeiro 
número do Jornal BOA NOTÍ-
CIA afirma que o mesmo “foi  
instituído com o objetivo de 

100100ªª
ediçãoedição

Boa Notícia

traz o tema “Casa Comum, nossa responsabilidade” e o lema “Que-
ro ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que 
não seca” (Am 5, 24). Além do fato de ser ecumênica, congregando 
diversas Igrejas Cristãs em torno da reflexão, a CF busca demonstrar 
preocupação com o saneamento básico no Brasil. O cuidado com o 
meio ambiente é olhado de forma mais amplia, sob a ótica de ga-
rantir dignidade e qualidade de vida a todos os seres humanos. A CF 
segue na linha da Laudato Si, também chamada popularmente de 
Encíclica Verde, do Papa Francisco, em que o Pontífice relaciona a 
falta de zelo com os recursos da natureza e o descaso com os direitos 
dos mais excluídos.

Vivemos um tempo único na Igreja, que nos chama a sermos 
mais fraternos, solidários e misericordiosos! Para compreendermos 
melhor o que esse convite nos pede, o curso de Teologia e Bíblia da 
Região Pastoral de Bento Gonçalves promoverá, ao longo do ano, pa-
lestras às três turmas sobre a CF, o Ano da Misericórdia, e a Laudato 
Si, além do conteúdo tradicional de Teologia. As inscrições encerram 
no dia 8 de março. As aulas iniciam dia 15 de março. É uma opor-
tunidade especial para viver bem este momento inédito. Vivamos a 
quaresma à luz da misericórdia de Deus!

repassar informa-
ções à comunidade  
sobre as atividades 
religiosas e sociais 
desenvolvidas pelas 
Paróquias” e “para 
enfocar temas que 
merecem a reflexão 
da sociedade”.

E já no primeiro 
número era dado 
destaque ao tema 
da Campanha da 
Fraternidade (Política - uma me-
diação necessária), foi prestada 
uma homenagem ao testemu-
nho do Pe. Rui Boza, partilhou-se 
a programação das Paróquias, o  
trabalho das pastorais sociais e 
reflexões sobre a Páscoa.

Passados 20 anos, estamos 
chegando à centésima edição, 
temos muito a celebrar e a agra-
decer:

l 100 edições equivalem 
em torno de 900 páginas. É um 
livro que conta a história das 

Paróquias de Bento Gonçalves. 
História que antes de ser es-
crita, foi vivida e refletida pelos 
serviços das comunidades e por 
cristãos envolvidos nas pasto-
rais e movimentos sociais.       

l Sobre muitos assuntos e 
temas foi escrito e provocado 
reflexões. Para isso,  tivemos a 
colaboração de diversas pes-
soas. A cada uma fica o nosso 
agradecimento.

l A primeira edição teve uma 
tiragem de 20.000 exemplares. 

Atualmente é de 
29.000.  Nestes 

20 anos, cerca de 2.500.000 
exemplares circularam pela ci-
dade. Um por família. Isso  só  foi 
possível graças à dedicação e o 
trabalho voluntário e incansável 
das zeladoras de capelinhas. 
Deus lhe dê saúde, para que 
sempre possam desempenhar 
este serviço.

O Editorial nº 3 dizia que: 
“Um diferencial do Jornal Boa 
Notícia em relação aos outros 
meios de comunicação é o re-
gistro de nossa história” e que 
“um dos objetivos do Jornal Boa 
Notícia é criar um vínculo de 
amizade, ligação e comunicação 
da ação Pastoral das comunida-
des entre si e com suas famí-
lias”. Que possamos, antes de 
mais nada, viver e testemunhar 
o amor e a misericórdia de Deus 

em nossa vida comunitária e 
que o Jornal Boa Noticia seja 
sempre um meio de registrar e 
partilhar os fatos da vida das 
comunidades  e da história do 
povo de Deus que mora e traba-
lha em Bento Gonçalves.

Parabéns a todos nós e obri-
gado a todos que contribuíram 
na caminhada destes primeiros 
20 anos e das 100 edições do 
nosso BOA NOTÍCIA. 

100
edições

900
páginas*

2.500.000
exemplares*

em 20 anos
*Média



IGREJAS: 
Todos devemos assumir 
atitudes proféticas. 
Devemos mobilizar a 
população para exigir dos 
municípios e dos Governos 
planos e dignidade humana. 
Todos nós devemos pensar 
nas gerações futuras. 
(Vamos cuidar da nossa Casa, 2016)BOA NOTÍCIA  |  FEVEREIRO 2016  |  PÁGINA 3

Campanha da Fraternidade Ecumênica
“Cuidar da Casa Comum”

Pe. Júlio Giordani

Mortalidade Infantil: doenças
l Nossas águas sem saneamento básico causam mui-
tas doenças, como diarreia, colesterol alto, hepatites, 
febres tifóides, além de ocasionar muitas mortes.
l Quatro milhões de crianças morreram por falta de tra-
tamento de esgoto e água: a cada dois minutos, morre 
uma criança sem água potável, falta de tratamento de 
esgoto e higiene.

m maio de 2015, o Papa Francisco enviou a Encíclica Laudato Si, chamada popularmente de 
“Carta Verde”, sendo o melhor texto escrito até hoje para salvar o Planeta Terra. Neste ano, 
como PRESENTE DE PÁSCOA, a humanidade está recebendo das Igrejas Ecumênicas um his-

tórico convite para CUIDARMOS DA NOSSA CASA COMUM. Como nunca, hoje o UNIVERSO, NOSSA 
CASA, precisa do cuidado de todos nós.

A Campanha da Fraternidade Ecumênica tem um tema central: Saneamento Básico. Lembra 
que a VIDA está ameaçada pelos venenos, aquecimento global, milhões de pessoas morrendo de 
fome, o meio rural abandonado. Nós, em Bento Gonçalves, devemos aceitar com gratidão este 
convite e aprender a ser IRMÃO NESTA CASA COMUM. Com pequenos gestos diários, ajudar a hu-
manidade. O Papa Francisco e as Igrejas lembram o exemplo de Jesus, nosso Mestre: “ajudar os 

irmãos a viver”. 
Só vai entrar no Reino de Deus quem cuidar da 
vida dos irmãos. Hoje a INDIFERENÇA é a doença 
da humanidade. Cada um busca seu consumo, 
nem luta para que os governos organizem a vida 
social. A ONU nos lembra que hoje no mundo 62 
ricos (1%) tem o mesmo capital que metade da 
humanidade, isto é, igual a 3 bilhões e meio de 
pessoas. No meio de tantos sinais de morte, va-

mos fortalecer os SINAIS DE VIDA. Juntos.
Vamos cuidar mais da nossa CASA COMUM. As 

Igrejas devem ser EDUCADORAS E ORGANIZADORAS 
DE COMUNIDADES para este serviço de vida. Com FÉ, 

vamos melhorar a nossa parte. Nada de “criar quintais de 
ricos” e ficar culpando “os outros”. A CASA É NOSSA.

Distribuição de riquezas

3,5 bilhões
de pessoas

50%

62 ricos

25%

3,5 bilhões
de pessoas
miseráveis

25%

PAPA FRANCISCO: 
Este modelo de 
desenvolvimento 
ameaça a VIDA 
e destrói a 
biodiversidade do 
planeta. 
(Carta Verde, maio de 2015)DADOS DA ONU

Saneamento básico
l Esgoto sanitário no Brasil: só 39% dos esgo-
tos são tratados. Mais de 100 milhões de pessoas 
não tem esgoto tratado.
l No Brasil, em 2015, 340 mil crianças foram 
hospitalizadas com infecção gastrointestinais. 
Destas, 50% morreram. 
l No mundo: mais de 1 bilhão de pessoas fazem 
suas necessidades a céu aberto.
l Na América Latina: mais de 120 milhões sem 
acesso a banheiros.
l O Brasil está entre os 10 piores países do mun-
do em saneamento (El Pays, 2015).

Bolsões de pobreza 
e miséria
l Meio Rural abandonado: dos nossos 16 mi-
lhões de “miseráveis”, a metade vive no meio 
rural. Nordeste sem água, não se faz reforma 
agrária, jovens vão às favelas. O Censo feito em 
2010 diz que 30 milhões vivem no meio rural. 
Destes, só 42% tem casa com água encanada. 
Muitos sem fossa e banheiro.
l Analfabetos: dos 15 milhões, a maioria é de 
jovens.
l Produção Industrial: 50% dos investidores 
são estrangeiros.
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Notícias da Paróquia Cristo Rei
paroquiacristoreibento@gmail.com

Trezena de
Nossa Senhora
de Fátima

MARÇO
6 N. Sra. da Glória - em honra de São José,
 missa às 10h30min
13 Santa Rita, missa às 10h45min
20 São José (Sertorina), missa às 11h

ABRIL 
10 Almoço de abertura Festa São Luiz
10 Santo Expedito, missa às 11h
17 Santo Antão, missa às 10h45min

MAIO 
1 N. Sra. de Lourdes - Linha Ceará, missa às 11h
8 N. Sra. de Fátima, missa às 10h30min
15 Santa Rita, missa às 10h45min
22 N. Sra. de Caravaggio - Tamandaré, 
 missa às 10h45min
29 Almas do Purgatório - em honra de N. Sra. 
 de Caravaggio, missa às  10h30min

Via-Sacra
• Sextas-feiras - dias 12, 19,26/2 e 4, 11,18/3
   Matriz Cristo Rei
• Celebração da Via-Sacra - dias 12, 19, 26/2 e 4,
   11,18/3 - em todas as comunidades, 19h30min 
   ou 20h

Tríduo Pascal na Matriz 
Cristo Rei e Comunidades
• Missa da Ceia do Senhor, Adoração e Vigília - 
   Quinta-feira Santa: 24/3 - Matriz Cristo Rei, às 20h
• Vigília e Adoração Sexta-feira Santa - 25/3, 
   às 8h30min
• Celebração da Paixão do Senhor, às 15h
• Procissão do Encontro, às 16h
• Via-Sacra no Morro da Cruz - Gruta do Ceará, às 19h

26/3 - Vigília Pascal 
Sábado Santo 
• 18h - Nossa Senhora Aparecida (Bairro Imigrante)
• 18h - Santa Helena 
• 20h - Matriz Cristo Rei

27/3 - Domingo de Páscoa
• 8h e 18h - Igreja Matriz
• 8h30 - Santo Antão
• 10h - Santa Marta 

No dia 30 de abril acontece o encontro de lide-
ranças e animadores das comunidades da Paróquia 
Cristo Rei, com início às 14h, finalizando com a missa 
às 18h30. Após haverá confraternização preparada 
pela Paróquia. O tema é “Felizes os misericordiosos” 

1 de maio I Dia da Trezena: às 18h - Comunidade Matriz, Sagrado Coração de Jesus e Santo 
 Antônio. Obra de Misericórdia: Dar de beber a quem tem sede.

2 de maio II Dia da Trezena: Récita do terço, às 16h. Obra de Misericórdia: corrigir os que erram 
 e aconselhar os que se encontram em dúvidas.

3 de maio III Dia da Trezena: Comunidade São Bento, N. Sra. de Caravaggio e N. Sra. do Rosário 
 de Pompéia. Obra de Misericórdia: Dar de comer a quem tem fome.

4 de maio IV Dia da Trezena: Comunidade N. Sra. Aparecida e São José - Sertorina. Obra de 
 Misericórdia: Vestir os nus.

5 de maio V Dia da Trezena: Comunidade Santa Marta e São José - Garibaldina. Obra de
 Misericórdia: Dar hospedagem aos peregrinos. 

6 de maio VI Dia da Trezena - 1ª sexta-feira do mês, 15h30. Obra de Misericórdia do mês: Visitar 
 os presos.

7 de maio VII Dia da Trezena: Comunidade Santa Helena, N. Sra. de Lourdes - Ceará. Obra de 
	 Misericórdia:	Consolar	os	aflitos.

8 de maio VIII Dia da Trezena, 18h - Comunidade Santo Expedito, Santa Rita e Imaculado Coração 
 de Maria - Bairro Verona. Obra de Misericórdia: Dar hospedagem aos peregrinos.

9 de maio IX Dia da Trezena: Récita do terço, às 16h. Obra de Misericórdia: Ensinar os ignorantes 
 e suportar com paciência as fraquezas do próximo.

10 de maio X Dia da Trezena: Comunidade Santo Antão, São Pedro e N. Sra. das Graças. Obra de
 Misericórdia: Remir os cativos.

11 de maio XI Dia da Trezena: Comunidade São Carlos, N. Sra. da Glória e N. Sra. de Fátima. Obra de 
 Misericórdia: Visitar os enfermos.

12 de maio XII Dia da Trezena: Comunidade São Luiz, N. Sra. das Neves e N. Sra. da Glória. Obra de
 Misericórdia: sepultar os mortos. Rezar pelos vivos e falecidos.

13 de maio XIII Dia da Trezena, 16h. Obra de Misericórdia: Perdoar aos ofensores.

14 de maio Missa festiva de Nossa Senhora de Fátima (com a presença das zeladoras das 
 comunidades), às 18h, na Igreja Matriz. A missa será transmitida pela rádio Difusora 
 AM 890. Tema: Nossa Senhora de Fátima, mãe da misericórdia.

Neste ano de 2016, no ano da 
Misericórdia, a Paróquia vai realizar 
a Trezena de Nossa Senhora de 
Fátima, co-padroeira. Para este 
ano, convidamos as comunidades 
a participar com a presença dos 
padroeiros (as). Em cada dia da 
trezena acontece a reflexão de uma 
obra de misericórdia. Às 17h30min, 
haverá récita do terço. Nos dias 
que não há missa, haverá o terço 
conforme os horários abaixo. O 
tema da trezena é Nossa Senhora de 
Fátima, mãe da misericórdia.

Tr
ez

en
a

Encontro de lideranças
das comunidades

(Lc 5,7), no espírito do Ano da Misericórdia. As co-
munidades devem enviar o número de participantes 
até o dia 25 de abril para a secretaria paroquial. Os 
participantes devem vir com a Bíblia e material para 
anotações. O assessor é o biblista Sandro Galazzi. 

Festas
nas Comunidades

Programação
Semana Santa



Bem-vindos Pe. Álvaro
e seminarista Daniel

O seminarista Daniel é natural de Caxias do Sul. Em 
2015 concluiu os estudos de Teologia e durante 2016 fará 
o ano pastoral e também será ordenado diácono, no dia 
15 de maio, em Monte Belo do Sul e padre no dia 15 de 
outubro, na catedral de Caxias do Sul.

Bem-vindos às nossas comunidades e que possam se 
sentir bem a fim de deixar marcas do Evangelho no cora-
ção e na mente de cada paroquiano.

A partir de março, estarão fazendo parte da equipe sacerdotal  
das Paróquias de São Roque e N. Sra. do Rosário - Faria Lemos o 
Pe. Alvaro Luiz Pinzeta e o seminarista Daniel Zatti.

Pe. Álvaro é natural da cidade de Paraí. Foi ordenado padre 
no dia 08 de dezembro de 1984, dedicou vários anos de seu sa-
cerdócio à formação de futuros padres, primeiramente na nossa 
Diocese; e nos últimos três anos foi assistente e orientador dos 
estudantes de Teologia das dioceses do Mato Grosso do Sul, mo-
rando em Campo Grande (MS).

Pe. Álvaro ainda atuou nas Paróquias N. Sra. Medianeira, de 
Cuiabá (MT) e São José, de Caxias do Sul.
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Notícias das Paróquias São Roque e N.Sra. do Rosário

Festas  nas Comunidades

Dia 24 de março - Quinta-feira Santa
Missa da Ceia do Senhor
19h30 Missa (e após confissões) - Igreja N. Sra.  do Rosário - 
 Faria Lemos
20h Missa (e após confissões) - Igreja Matriz São Roque 

Dia 25 de março - Sexta-feira Santa
9h Via Sacra e confissões - Igreja N. Sra. do Rosário - 
 Faria Lemos 
9h Via Sacra e confissões - Igreja São Roque
15h Celebração da Paixão - Igreja N.Sra. do Rosário - 
 Faria Lemos
15h Celebração da Paixão - Igreja São Roque

Dia 26 de março - Sábado Santo
Vigília Pascal
17h Missa na comunidade Nossa Senhora do Caravaggio
17h Missa na comunidade Nossa Senhora da Saúde
18h30 Missa na comunidade Sagrada Família/Lot. Zatt
19h Missa na comunidade Nossa Senhora Aparecida
20h Missa na Matriz São Roque
20h Missa na Matriz Nossa Senhora do Rosário - 
 Faria Lemos

Dia 27 de março - Domingo da 
Ressurreição do Senhor - Páscoa
8h30 Missa na Matriz Nossa Senhora do Rosário - 
 Faria Lemos
9h Missa Matriz São Roque
10h Comunidade Nossa Senhora das Dores - Tuiuty

FEVEREIRO
Dia 27 Comunidade Santo Antônio/Linha Alcântara Festa de São Brás

MARÇO
Dia 20 Comunidade São José    Festa do Padroeiro

ABRIL
Dia 10 Comunidade São Valentin   Festa do Padroeiro
Dia 17 Comunidade São Valentin/Linha 96  Festa do Padroeiro
Dia 17 Comunidade Santa Eulália   Festa da Padroeira
Dia 17 Capitel São Jorge     Festa do Padroeiro

Durante os meses de março e abril, as Zeladoras das Ca-
pelinhas estarão recolhendo donativos em prol dos seminários 
que estão em nossa Diocese. Cada família é convidada a cola-
borar com as vocações sacerdotais e religiosas. E a todos que 
estão fazendo a sua parte, o nosso muito obrigado.

Iniciando a programação da Festa de São 
Roque e São Gotardo 2016, a equipe de fes-
teiros: Dilso e Fabiane Bianchi Locatelli; Fa-
biano e Suzana dos Santos Lava;  Fabiano 
e Silvia Sartor Orsatto; Lauri e Nara Teresa 
Casagrande; Luís e Rosane Giacomini, tem a 
honra de convidar a todos para a Mateada de 
Integração,  no dia 03 de abril, domingo à tarde, na praça 
em frente a Igreja São Roque. Nesta tarde haverá diversas 
apresentações, sorteio de brindes e brincadeiras. 

Participe! Traga a cuia e bomba, que a erva mate e a 
água quente são por nossa conta.

Venho por meio deste Jornal Boa Notícia, manifestar a minha 
gratidão e estima ao povo e às Comunidades das Paróquias São 
Roque e Nossa Senhora do Rosário, de Faria Lemos, pelo tempo 
que caminhamos juntos. Foi um período curto, mas muito signifi-
cativo e marcante para minha vida e ministério. Me senti acolhido, 
valorizado e estimado. Muito obrigado a todo Povo de Deus, ao Pe. 
Celso Ciconetto, aos Padres da Região Pastoral de Bento Gonçal-
ves, lideranças e religiosas(os).

No domingo, dia 21 de fevereiro, assumi o trabalho pastoral 
na Paróquia Nossa Senhora de Fátima e São Tiago, de Nova Araçá.

Que  Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe, guarde, pro-
teja e ilumine a todos no serviço do Reino de Deus.

Pe. Pedro Carissimi

Programação
Semana Santa

MARÇO
Dia 05 Comunidade São Paulo/Linha Paulina  Festival do Chopp
Dia 06 Comunidade Santa Terezinha   Almoço festivo, no salão de São Roque
Dia 13 Comunidade Sede/ Faria Lemos   Sagra Trevisana

ABRIL
Dia 05 Comunidade São Roque     Mateada de Integração
Dia 09 Comunidade São Valentin/Vale Aurora  Baile do Chopp
Dia 23 Comunidade Nossa Senhora de Monte Bérico Jantar Dançante
Dia 30 Comunidade São Roque     Jantar Alcoólicos Anônimos

Promoções

Agradecimento

Atendimento de Confissões
Durante a Quaresma, nas quartas feiras, uma hora antes da 
Missa da Esperança; ou seja, das 17h30 às 18h30min, na 
Igreja Matriz de São Roque, haverá  um padre disponível para 
atender confissões.

Campanha em prol dos Seminários

Mateada de Integração
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Notícias da Paróquia Santo Antônio

O Santuário Santo Antônio 
recebeu mais de três mil pes-
soas para a abertura da Porta 
Santa, no dia 13 de dezembro 
de 2015. A celebração eucarís-
tica foi presidida pelo bispo da 
Diocese de Caxias, Dom Ales-
sandro Ruffinoni, que conduziu 
o rito de abertura da Porta, e 
concelebrada pelo pároco Ri-
cardo Fontana e pelos vigários 
paroquiais, padres Lucas Ma-
zzochini e Marciano Petryko-
wski. 

De acordo com padre Ricar-
do, o momento coroou o ano, 
que foi marcado por muitas 
bênçãos e alegrias na Paróquia. 
“A multidão que participou da 
Abertura da Porta Santa nos 
surpreendeu. Não só pelo nú-
mero, mas pela forma como 
viveu o momento, buscando 
profunda oração e o experi-
mento da misericórdia de Deus. 

Quinta-feira, dia 24 de março: início do Tríduo Pascal 
À tarde, atendimento de confissões no Santuário Santo Antônio (após as 15h)
l 19h30min: Celebração da Ceia do Senhor com Lava-Pés nas Comunidades
l 20h: Missa da Ceia do Senhor no Santuário Santo Antônio com Lava-Pés. Após, Adoração ao 
  Santíssimo até às 24h.

Sexta-feira, dia 25 de março: Sexta-Feira da Paixão
Pela manhã, atendimento de confissões no Santuário Santo Antônio
l 07h: Reinício da Adoração na Igreja Matriz
l 09h: Via Sacra na Igreja Matriz
l 15h: Liturgia da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo na Matriz
l 16h: Procissão do Encontro.  Esta Procissão une as Paróquias de Cristo Rei e Santo Antônio.
A Procissão da Paróquia Santo Antônio acompanha a imagem do Senhor Morto e a Paróquia Cristo Rei a 
imagem de N. Sra. das Dores. O encontro acontece nas Ruas Gomes Carneiro e Marechal Deodoro.
l 18h: 39ª Romaria à Cruz do Salgado, com encenações da Vida e da Paixão e Morte de Jesus. Con-
centração em frente à Igreja São Pedro - Salgado, seguindo até o Morro da Cruz.

Sábado, dia 26 de março: Sábado Santo - Vigília Pascal 
l 19h: Missa nas comunidades Santa Lúcia/Progresso, Santa Catarina/Licorsul e Maria Goretti
l 20h: Missa no Santuário Santo Antônio

Domingo, dia 27: Páscoa da Ressurreição do Senhor
l Missas na Matriz: 07h -  08h30min - 10h e 18h
l 09h: Missa na Comunidade Espírito Santo/Burati
l 10h: Missa na Comunidade Santo Antoninho

Programação
Semana Santa

Mais de três mil pessoas
participaram da Abertura
da Porta Santa

Obras corporais
Dar de comer a quem tem fome;
Dar de beber a quem tem sede;
Vestir os nus;
Acolher os peregrinos;
Remir os cativos;
Visitar os enfermos;
Sepultar os mortos.

Obras espirituais
Ensinar os ignorantes;
Aconselhar os que se encontram em 
dúvidas;
Consolar os aflitos;
Corrigir os que erram;
Perdoar aos ofensores;
Suportar com paciência as fraque-
zas do próximo;
Rezar a Deus pelos vivos e falecidos.

Pessoas de todas as idades se 
emocionaram, rezaram conos-
co, acompanhando de forma 
intensa esse momento inédito 
da paróquia”, explica o pároco. 

Padre Ricardo reforça que a 
Festa de Santo Antônio de 2016 
terá o mesmo lema que o Ano 
Jubilar para ampliar a reflexão 
sobre a misericórdia. “Em cada 
dia da trezena, se refletirá uma 
obra de misericórdia, totalizan-
do as 14 obras. Toda Paróquia é 
convidada a assumir na prática 
as obras de misericórdia, para 
que a fé também se traduza em 
obras”, aponta.

O que é a abertura
da porta no Ano Santo?
A Porta Santa, na Basílica 

de São Pedro, em Roma, só se 
abre durante um Ano Santo e 
significa que se abre um cami-
nho extraordinário para a salva-

ção. Assim, o caminho 
também é estendido a 
todos os santuários e 
catedrais do mundo que 
realizaram esta celebra-
ção.

As quatorze obras
de misericórdia
No Santuário e nas 

comunidades da Paró-

quia Santo Antônio, 
são colocados banners 
com as obras de miseri-
córdia espirituais e cor-
porais para a reflexão 
sobre gestos concretos 
de misericórdia. É pos-
sível adquirir o subsídio 
para oração com as 
obras, chamado Via Mi-
sericordiae, na secreta-
ria paroquial, pelo fone 
54 3452 1634. 

Obras de
Misericórdia

138ª Festa de
Santo Antônio
Eventos
03.04 18h Entrega do Troféu
  Tonito
10.04 15h Chá
30.04 20h Filó Italiano
20.05 20h Jantar do Codeguin
27.05 20h Bingo
31.05 18h Início da Trezena
13.06  Dia Festivo
  Missas no Santuário
  7h – 8h30 – 10h
  15h (Campal) – 18h

Visitas
03.04 
09h Nossa Senhora do Rosário/
 Progresso II
10h30 Santa Catarina/Licorsul
09.04 
16h30 Sagrado Coração de Jesus/
 Paim
18h30 São Cristóvão/Vila Nova I
16.04 
18h Paróquia São Roque 
17.04
09h São Pedro/Salgado
10h30 São José Operário/
 Fenavinho
22.04 
19h30 Santa Paulina/Vista Alegre
23.04
17h N. Sra. Medianeira 
18h30 N. Sra. Aparecida/
 Conceição
24.04
09h N. Sra. da Saúde/Vinhedos
10h30 Santíssima Trindade/
 Zemith
04.05
20h São Pedro 
 (Paróquia de São Marcos)
06.05
19h30 Divino Espírito Santo/Burati
07.05 
17h Santa Maria Goretti
18h30 São Paulo Apóstolo/
 Tancredo
10.05
14h Recicladora Jardim Glória
12.05 a 10.06
 Hospital Tacchini (Recep-
 ção da Imagem às 8h)
14.05
16h N. Sra. de Lourdes/
 Gruta do Salgado
18h N. Sra. das Graças/
 Eucaliptos
19h30 N. Sra. de Caravággio/
 Vila Nova II
15.05 
10h São Miguel
17.05
14h APAE 
19.05
13h30 Presídio Estadual
21.05
17h Imaculada Conceição/
 Barracão
19h N. Sra. de Fátima/Cohab 
22.05
09h Jesus Bom Pastor/Cruzeiro
10h30 Santo Antoninho
18h Paróquia Cristo Rei
25.05
15h Lar do Ancião
28.05
17h Santa Lúcia/Progresso
19h N. Sra. do Carmo/Borgo
05.06
11h Santuário N. Sra. de
 Caravaggio/Farroupilha

Divulgação
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Região Pastoral

Região de Pastoral
de Bento Gonçalves

A Bíblia, como Palavra de Deus, é o coração 
da catequese e a alma de toda pastoral. A fonte 
na qual a catequese busca a sua mensagem é a 
Palavra de Deus.

A Região Pastoral de Bento Gonçalves está 
retomando as atividades da catequese, os en-
contros semanais com as crianças, adolescentes 
e jovens, encontros de formação e organização 
com os catequistas.

 
Retiro dos catequistas
A oração e a formação cristã são fundamen-

tais para a vida e para o ministério exercido na 
comunidade eclesial. No dia 10 de abril aconte-
cerá o retiro dos catequistas da Região Pastoral 
de Bento Gonçalves, na Paróquia Santa Bárbara, 
das 8h30 à 16h.

O tema do Retiro será: “Como poderia com-
preender, se ninguém me orienta?” (At 8, 30-31). 
Este tema de oração e reflexão será também uma 

No dia 14 de dezembro, das 17h30 às 
20h30, o Conselho Regional de Pastoral se reu-
niu para fazer encaminhamentos do calendário 
com todas as paróquias e a metodologia de 
ação pastoral para toda a região. Em primeiro 
lugar, foi encaminhada uma proposta comum 
de celebração, ações e reflexão a partir do ano 
jubilar da Misericórdia. Há uma proposta exten-
sa de estudo junto com a Escola de Teologia 
e Bíblia. Todos os meses haverá uma obra de 
misericórdia. Haverá outras iniciativas sociais e 
ecológicas, em comunhão com o tema da Cam-
panha da Fraternidade de 2016. 

Em segundo lugar, foi decidido que have-
rá um curso para os Ministérios da Eucaristia, 
da Palavra e Exéquias no segundo semestre. 
Em terceiro lugar, as paróquias assumem jun-

O curso de Teologia e Bíblia 
da Região Pastoral de Bento Gon-
çalves realiza as inscrições para 
as turmas deste ano até o dia 8 
de março, na secretaria da Paró-
quia Santo Antônio. Para este ano, 
além dos conteúdos tradicionais 
de Teologia, as turmas participa-
rão de palestras sobre temas re-
centes da Igreja, como o Ano da 
Misericórdia, a Laudato Si (encícli-
ca do Papa Francisco) e o tema da 
Campanha da Fraternidade “Casa 
comum, nossa responsabilidade”. 

O objetivo do curso é oportu-
nizar formação bíblica, teológica e 
pastoral às lideranças e agentes 
de pastoral das comunidades lo-
cais, bem como às pessoas inte-
ressadas em aprofundar os conte-
údos da fé cristã.

O curso mantém uma parce-
ria com a Faculdade de Teologia 
da PUCRS, que fornece certifica-
do de extensão universitária aos 
alunos. As aulas iniciam no dia 
15 de março e são semanais, nas 
terças-feiras, das 19h30min às 
21h30min e ocorrem no Auditório 
do Edifício Santo Antonio, ao lado 
do Santuário. O valor da inscrição 
para 1º ano é de R$ 30, já 2º e 3º 
ano estão isentos. O valor da men-
salidade para todas as turmas é 
de R$ 30. Inscrições e informa-
ções podem ser obtidas na Secre-
taria da Paróquia Santo Antônio 
(Rua Marechal Deodoro, 263) ou 
pelo fone 54 34521634. 

As aulas para as três tur-
mas iniciam no dia 15 de março, 
com palestra sobre o tema da CF 
2016: “Casa comum, nossa res-
ponsabilidade”.

Conteúdo para o Primeiro 
Ano: Teologia fundamental; Di-
nâmica de Grupo; Introdução à 
Bíblia; Pentateuco (Gênesis, Êxo-
do, Lv, Nm e Dt); Livros Históricos; 
Livros Proféticos; Palestra sobre 

tas a participação no 14º Encontro Estadual 
de Cebs, que acontece dos dias 21 a 24 de 
abril de 2016. As comunidades devem ir se 
preparando e animando as lideranças para 
participar e mobilizar as comunidades para 
redescobrir o espírito de Igreja voltado para 
a o encontro como comunhão dos cristãos, a 
Celebração, o conselho, o compromisso so-
cial, animados pela Palavra (Bíblia). 

Em quarto lugar, as lideranças são convi-
dadas a rearticular a prioridade da Evangeli-
zação da Juventude conforme o Plano Dioce-
sano de Pastoral. Em tempo, é bom registrar 
que no dia 20 de dezembro de 2015, os 
funcionários das paróquias, juntamente com 
seus familiares, se encontraram para confra-
ternização.

Catequese
de Iniciação
à Vida Cristã
“Tu compreendes o que estás len-
do? O eunuco   respondeu: ‘Como 
poderia, se ninguém me orienta?” 
(At 8, 30-31)

oportunidade para a participação na II Jorna-
da Rio Grande do Sul, no mês de setembro. 
Estará assessorando este dia o professor 
Sandro Galiazzi, biblista, com a colaboração 
da coordenação de catequese da região.

Cada catequista deverá levar a sua Bíblia. 
O almoço será servido no local como de cos-
tume. Cada Paróquia fica responsável em or-
ganizar o transporte dos catequistas.

Escola catequética
A continuidade à formação dos catequis-

tas com a Escola Catequética será dada no 
Edifício Santo Antônio, no horário das 19h30 
às 21h30, nas seguintes datas e temas:

19/05 - Psicologia das idades
16/06 - Ano Litúrgico
18/08 - Introdução geral aos 
              Sacramentos  
20/10 - Sacramentos  da Iniciação Cristã

Curso de Teologia e Bíblia 
com inscrições abertas

Ano da Misericórdia; Evangelhos 
Sinóticos; Evangelho segundo 
João; Cristologia; Palestra sobre 
a Laudato Si - Encíclica do Papa 
Francisco;  Eclesiologia, Trindade.

Conteúdo para o Segundo 
Ano: Teologia Moral (Fundamen-
tal e Sexualidade); Sacramentos 
da Iniciação (Batismo, Eucaristia 
e Crisma); Sacramentos de Cura 
(Reconciliação e Unção); Sacra-
mentos de Vocação (Matrimônio 
e Ordem); Trindade; Bioética; Es-
catologia; Palestra sobre o Ano da 
Misericórdia; Atos dos Apóstolos; 
Cartas Paulinas; Cartas Pasto-
rais; História da Igreja Antiga/Pa-
trística; Palestra sobre a Laudato 
Si - Encíclica do Papa Francisco; 
História da Igreja Medieval; Histó-
ria da Igreja Moderna; História da 
Igreja Contemporânea; Psicologia 
Pastoral e Síntese Teológica.

Conteúdo para o Terceiro 
Ano: Experiências e esperanças 
de salvação no 1º testamento; A 
atuação de Jesus no contexto do 
povo judeu; Em Jesus Cristo a pre-
sença da salvação; o pecado origi-
nal; Satanás e os demônios na Bí-
blia; Anjos e demônios; O luto e a 
morte; Juízo individual: Céu, infer-
no e purgatório; Juízo final, novos 
céus e nova terra; A plenificação 
da criação de Deus; Apocalipse; 
a virtude da Esperança; Palestra 
sobre o Ano da Misericórdia; as 
obras corporais do século XXI: 
fome (banco de alimentos, sede, 
nudez, mobilidade humana, visi-
tar os presos, assistir os doentes, 
a morte e o morrer); as obras es-
pirituais do século XXI: (educar o 
coração, correção fraterna, conso-
lar os aflitos, as limitações huma-
nas, direção espiritual, rezar pelos 
mortos);   Palestra sobre a Lauda-
to Si - Encíclica do Papa Francisco; 
a busca do sentido da vida.

Palestra
O curso de Teologia e Bíblia da Região Pastoral de Bento Gon-

çalves convida para a palestra sobre o tema da Campanha da Fra-
ternidade 2016, “Casa Comum, Nossa Responsabilidade”, minis-
trada pelo Pe. Anesio Ferla, no dia 15 de março, das 19h30 às 
21h30min, no Salão Paroquial Santo Antônio. A entrada é gratuita 
e aberta a todos interessados. Mais informações na secretaria pa-
roquial Santo Antônio ou pelo fone 54 3452.1634.



risto ressuscitou! Vamos semear esta Boa Nova: 
Jesus ressuscitou, há uma esperança que despertou 

para nós, já não estamos sob o domínio do pecado, do mal! 
Venceu o amor, venceu a misericórdia! O que significa o 
fato de Jesus ter ressuscitado? Significa que o amor de Deus 
é mais forte que o mal e a própria morte; significa que o 
amor de Deus pode transformar a nossa vida. 

Este mesmo amor pelo qual o Filho de Deus Se fez homem e 
prosseguiu até ao extremo no caminho da humildade e do dom 
de Si mesmo, até a morada dos mortos, ao abismo da separação 
de Deus, este mesmo amor misericordioso inundou o corpo 
morto de Jesus e transfigurou-o, o fez passar à vida eterna. Jesus 
não voltou à vida que tinha antes, à vida terrena, mas entrou na 
vida gloriosa de Deus e o fez com a nossa humanidade, abrindo-
nos um futuro de esperança. (Papa Francisco)

Quantos desertos têm o ser humano de atravessar 
ainda hoje! Sobretudo o deserto que existe dentro dele: 
quando falta o amor de Deus e ao próximo, quando falta 
a consciência de ser guardião de tudo o que o Criador nos 
deu e continua a dar. Mas a misericórdia de Deus pode fazer 
florir mesmo a terra mais árida.

Deixemo-nos renovar pela misericórdia de Deus, deixemos 
que a força do seu amor transforme também a nossa vida, 
tornando-nos instrumentos desta misericórdia, canais 
através dos quais Deus possa irrigar a humanidade, guardar 

a criação inteira e fazer florir a justiça e a paz.

Uma feliz e abençoada Páscoa!


