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Pe. Adelar Baruffi

A Sagrada Escritura fala
da nossa ressurreição

Nossa fé na ressurreição tem seu fundamento na 
ressurreição de Jesus Cristo. A Sagrada Escritura pos-
sui afirmações muito claras acerca da nossa ressur-
reição, como podemos encontrar nos escritos de S. 
Paulo: “Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus 
dentre os mortos habita em vós, aquele que ressusci-
tou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também 
aos vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito 
que habita em vós (Rm 8,11). Outro texto central é o 
da Carta aos Coríntios: “Como podem alguns dentre 
vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não 
há ressurreição dos mortos, também Cristo não res-
suscitou. E, se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa 
pregação é vazia é também a vossa fé. Mas não! Cris-
to ressuscitou dos mortos, primícias dos que adorme-
ceram (1Cor 15,12-14.20). Por isso, cremos que, as-
sim como Cristo ressuscitou, nós também haveremos 
de ressuscitar. É sempre em Jesus Cristo que o cristão 
mantém “os olhos fixos” (Lc 4,20). Ressuscitaremos 
porque Ele ressuscitou. Ressuscitaremos do mesmo 
modo como Ele ressuscitou. Ele é a causa de nossa 
ressurreição. Cristo é o “primogênito dentre os mor-
tos” (Cl 1,18). Ele é o primeiro e, por isso, o modelo. 
Como ele, também nós haveremos de ressuscitar. Por 
meio de seu amor ressuscitaremos. Pela fé, já parti-
cipamos de sua ressurreição: “A fé é um modo de já 
possuir aquilo que se espera, é um meio de conhecer 
realidades que não se vêem” (Hb 11,1).

Tanta vida não pode se perder
Seria muito insensato imaginar que tudo o que vi-

vemos, o bem que fizemos, as pessoas que amamos, 
tudo isto acabasse no nada! Não, a Sagrada Escritura 
e, sobretudo, a pregação de Jesus nos mostra que 
nosso Deus quer a vida da pessoa e não sua morte. 
Ele dá nova vida àquele que está morto. Ele já provou 
isto ressuscitando Jesus, o crucificado. Assim como a 
criação, também a nossa ressurreição é obra de Deus. 
Ninguém dá a vida a si mesmo. Ninguém ressuscita 
por si mesmo, pelas suas forças ou por seus méritos. 
É pura graça de Deus, que ao nos criar nos quer feli-
zes para sempre.

O que significa ressuscitar?
A ressurreição não é voltar à vida terrestre. Ressur-

reição significa ressurgir da morte para a vida eterna. 
Não é a revitalização do cadáver que colocamos no 
túmulo. Ressurreição não é voltar à vida terrena, revi-
ver, revitalizar. Isto aconteceu com a filha de Jairo, o 
filho da viúva de Naim e Lázaro. Estes voltaram à vida, 
no espaço e tempo, depois de mortos, mas retorna-
ram a morrer. É algo muito maior, que nossos senti-
dos e nossa razão não conseguem compreender. Ao 
olharmos para Jesus ressuscitado podemos ter uma 
ideia do que é ressuscitar. Pela ressurreição, Jesus, 
com sua humanidade, foi restituído à vida gloriosa, 
plena e imortal de Deus. Seu corpo se transfigurou, 
tornou-se como diz São Paulo, um corpo “espiritual” 
(1Cor 15,44), que o transformou de corruptível em 
incorruptível, de mortal em imortal. Jesus não retor-
na a esta vida, mas entra definitivamente na “Vida” 
de Deus. O corpo de Jesus ressuscitado é um corpo 
semelhante ao que receberemos no final dos tempos. 
Uma bela oração que é rezada na missa pelos faleci-
dos diz assim: “Senhor, para os que creem em vós, 
a vida não é tirada, mas transformada. E, desfeito 
nosso corpo mortal, nos é dado, nos céus, um corpo 
imperecível.”

Final de ano é um momento de re-
trospectivas, de pensar e planejar o ano 
novo.

Muitas pessoas falam que o tempo 
passa mais rápido. Leve engano! Pois os 
minutos continuam tendo 60 segundos, 
as horas 60 minutos, os dias 24 horas e 
o ano 365 dias. Somos nós que corremos 
cada vez mais, acumulamos compromis-
sos e atividades. Temos a tentação de, 
com os nossos dois braços, querer abra-
çar o mundo e, com as duas pernas, es-
tar em todos os lugares...

Tudo vale a pena quando a alma 
não é pequena (Fernando Pessoa). É fun-
damental, antes de nos envolver de “corpo e 
alma” em projetos pessoais e pastorais, em 
2014, pararmos e avaliarmos, com profundida-
de, o que valeu a pena e nos deixou feliz, como 
pessoa humana... É uma atitude de sabedoria 
aprendermos com erros e acertos. O que não 
podemos repetir na caminhada são as correrias 
que não levam a lugar nenhum.

2013 está sendo um ano surpreendente e 
por isso nos deixa várias lições:

• Em fevereiro, as 17 Dioceses Gaúchas, di-
versas igrejas Cristãs e Movimentos Populares, 
aqui em Bento Gonçalves, se encontraram e na 
36ª Romaria da Terra celebraram a vida, o so-
nho da terra repartida e luta cidadã como prin-
cípios do Bem Viver.

• Um dia antes da Romaria da Terra, o mun-
do foi surpreendido com o anúncio da renúncia 
do Papa Bento XVI. Um gesto que ficará marca-
do como sinal de humanidade do sucessor de 
São Pedro. Um mês após a renúncia, a fumaça 
branca da chaminé da Capela Sistina, no Vati-
cano, anunciava que tínhamos um novo papa. 
E para surpresa de todos era latino-americano, 
Jesuíta e escolheu o nome de Francisco. Desde a 
primeira aparição em público, transpira simpli-
cidade e humildade e prega “uma Igreja pobre 
e para os pobres”. Seus gestos e suas palavras 
renovam a esperança de uma “nova primavera” 
na Igreja Católica. Ressurgem as intuições do 
Concílio Vaticano II de que a missão da Igreja é 
estar a Serviço do Reino de Deus.

• Para quem via os jovens como alienados 
e sem utopia, a Campanha da Fraternidade, as 
manifestações de rua (não as arruaças, quebra-
deiras e as máscaras) e, principalmente, a Jor-
nada Mundial da Juventude deram mostras da 
vitalidade juvenil. Os jovens sonham com um 
mundo de Justiça, sem corrupção e, do seu jei-
to, querem participar.

Persistem problemas crônicos, tanto na so-
ciedade, como na Igreja. Mas percebe-se que 
há um novo sopro do Espírito Santo, que está 
descobrindo as brasas acesas, que estavam sob 
as cinzas do conservadorismo.

Que o Natal reavive o sonho do Reino de 
Deus, que o menino da Gruta de Belém veio re-
velar a todas as nações. E ele que uniu o céu e 
a terra, nos mantenha ligados ao seu projeto de 
Vida em Abundância para todos (Jo10, 10).

Feliz Natal e Próspero 2014!

Creio na
Ressurreição
da Carne

Por que ressurreição “da carne”?
Na expressão “ressurreição da carne”, a palavra 

“carne” significa o mundo humano, o ser humano 
inteiro. Designa, também, porque é tudo o que vive-
mos como humanos, as nossas fraquezas, as nossas 
limitações. Nossa fé faz questão de acentuar que nada 
do que Deus criou é mau e que tudo o que a pessoa 
viveu faz parte da sua história e estará presente na 
ressurreição. Não somos seres somente espirituais, 
mas também temos um corpo, com sentimentos, com 
alegrias e tristezas. Sendo assim, ser ressuscitado por 
Deus significa que a pessoa não perderá nada do que 
viveu. Tudo o que é, toda sua história de vida, tudo o 
que fez ou deixou de fazer, suas relações interpessoais 
e suas obras, na ressurreição será recuperado e, o que 
é importante, plenificado. 

Ressurreição não é reencarnação
A Sagrada Escritura nunca afirma a existência da re-

encarnação. A fé cristã não pode aceitar esta doutrina. 
Ela é contrária ao evangelho de Jesus Cristo. Nesta se 
fala de renascimento ou reencontro do homem numa 
nova existência terrena mediante a passagem ou a 
transmigração da alma de um corpo para o outro, por 
uma série inumerável de vezes. Esta não é nossa fé e 
nossa esperança. Contradiz o princípio cristão da graça 
de Deus, que nos perdoa. Esvazia a o sentido da morte 
de Jesus na cruz como salvação de nossos pecados. É 
uma auto-salvação, pois não precisa de Deus e da sua 
misericórdia. Para nós cristãos, a salvação é graça de 
Deus, dom de Deus. Ainda, a doutrina da reencarna-
ção é individualista, pois cada um deve se salvar por 
si, enquanto que a fé cristã diz que ninguém se salva 
sozinho, mas em comunhão. Enfim, a Escritura diz que 
quando tivermos terminado o único curso de nossa 
vida terrestre, não voltaremos para outras vidas. “Os 
homens devem morrer uma só vez” (Hb 9,27).

Quem, de que maneira e
quando ressuscitaremos

A nossa ressurreição se dará no “último dia”, quan-
do Cristo glorioso voltará para “julgar os vivos e os 
mortos” e instaurar definitivamente do Reino de Deus, 
“um novo céu e uma nova terra”. “Quando o Senhor, 
ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta 
divina, descer do céu, então os mortos em Cristo res-
suscitarão primeiro (1Ts 4,16). Quando será este dia, 
nem Jesus o sabia, somente o Pai (cf. Mt 24,36). Todos 
haveremos de ressuscitar. De que maneira haveremos 
de ressuscitar, “ultrapassa nossa imaginação e nosso 
entendimento” (Catecismo, 1000). Olhando para Je-
sus Cristo ressuscitado, nossa fé nos diz que seremos 
“transfigurados em corpo de glória” (Fl 3,21).

A ressurreição dá um 
sentido para a morte

A morte apresenta-se para todos nós como o um 
limite diante do qual apresentam-se tantas perguntas. 
Todo ser humano deve morrer e isto nos perturba pro-
fundamente. Sabemos que o viver comporta o morrer 
um dia. A partir de nossa fé na ressurreição, abre-se 
para nós uma grande esperança. A morte não é o fim. 
A morte é uma passagem para a vida plena e eterna. 
Dizia Santa Teresa de Jesus: “quero ver a Deus, e para 
vê-lo é preciso morrer” (Vida, 1). Vivemos na fé e na 
esperança aquilo que um dia veremos plenamente. Por 
isso, afirmamos que, pelo nosso batismo, já ressuscita-
mos com Cristo: “Fostes sepultados com ele no batis-
mo, também com ele ressuscitastes” (Cl 2,12).
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Tirar férias, não consiste apenas 
na escolha do melhor lugar para des-
cansar ou como passar o melhor tem-
po possível com a família, cônjuge ou 
amigos. Mas o conflito se trava, quan-
do queremos continuar trabalhando 
durante as férias, o que não significa 
momento de relaxar, mas continuar 
com a dependência laboral.

A dependência do trabalho, para 
muitos funciona como uma medica-
ção, da qual não podemos desistir, 
porque se assim o fizermos, estaremos 
comprometendo nossa sobrevivência. 
Se férias é sinônimo de descanso, de 
repouso, por que não relaxar? A pró-
pria leitura da Bíblia nos ensina a im-
portância do repouso. No livro de Gê-
nesis, quando fala da criação, Deus ao 
terminar sua obra de criação, anunciou 
e santificou o sétimo dia, como o dia 
de descanso, de contemplação. Todo 
bom cristão sabe que férias é tempo 
oportuno para relaxar, para crescer na 
relação pessoal com os outros.

O corpo humano e a mente neces-
sitam de períodos de repouso. Várias 
doenças orgânicas e psíquicas, podem 
ser resolvidas tam-
bém, introduzin-
do-se mudanças 
em nossas rotinas 
cotidianas, ou 
seja, realizando 
pequenos perío-
dos de repouso, 
que podem ser re-
presentados pelas 
férias.

No contexto da contemporanei-
dade, encontramos muitos profissio-
nais compulsivos por trabalho. Estas 
pessoas se enquadram no que cha-

Férias: 

Uma 
promessa 
que nem 
sempre se 
cumpre

Roseli Pertile Possamai
Psicóloga e professora

Enfim férias! 
Nem sempre esta 
expressão é tão 
simples assim 
de administrar. 
Por mais que a 
desejemos, ainda 
muitas pessoas 
têm dificuldades 
de administrá-las.

mamos de “workalolic”, expressão 
americana que teve origem na palavra 
“alcoholic”(alcoólatra), que designa 
uma pessoa viciada em álcool, mas, no 
caso, é no trabalho. Os “workalolic” 
são pessoas coladas ao seu trabalho 
que provocam estresse nelas mesmas 
e nos que estão à sua volta. Infeliz-
mente, são sujeitos que colocam o 
trabalho como razão de ser na vida. É 
claro que não devemos rotular as pes-
soas que são dedicadas e apaixonadas 
pelo que fazem, mas a diferença está 
em como cada um se posiciona dian-
te do trabalho e como usa seu tempo 
fora do trabalho. Dentre os estudos 
realizados com estes profissionais, são 
pessoas que podem desenvolver in-
sônia, alterações de humor, atitudes 
agressivas, podendo chegar a quadros 
de depressão. Com certeza, os efeitos 
da globalização e das características 
da pós-modernidade, possibilitaram o 
surgimento destes profissionais, tendo 
em vista as altas demandas de “ter” 
em detrimento do “ser”, e incertezas 
que povoam o ser humano em relação 
ao planejamento de suas carreiras. 

Em nossa so-
ciedade ociden-
tal e competitiva, 
somos educados 
apenas para o tra-
balho tanto pela 
família, como pela 
escola e pela so-
ciedade. Desenvol-
vemos uma idola-
tria do trabalho, 

do mercado e da competitividade. De 
certa forma, se assim o concebemos, 
nos tornamos reféns, escravos, daqui-
lo que bem administrado, poderia ser 

fonte de prazer, de exercício das poten-
cialidades humanas, levando o sujeito 
ao crescimento pessoal e profissional. 
A identidade de uma pessoa, não está 
mais relacionada apenas à capacida-
de de trabalhar, mas principalmente,  
à forma como 
desfruta o seu 
tempo livre, à 
sua escolha de 
valores, à sua 
personalidade 
global.

S e g u n d o 
Domenico de 
Masi, sociólogo 
italiano, preci-
samos educar as pessoas para o ócio, 
enriquecendo as coisas de significado, 
preparando-as para gozarem a vida e 
não apenas para exercerem profissões. 
Enfim, para descobrirem que o para-
íso existe e que é aqui na terra. Mas 
o inferno também existe e consiste em 
não se dar conta de que muitas vezes, 
vivemos num paraíso. Em contraparti-
da, a mídia introduz modelos de ocio-
sidade, como os que se verificam nos 
reality shows (Big Brother, Casa dos 
Artistas, A Fazenda) que são um des-
perdício de tempo, ou melhor, a morte 
do tempo, e até o triste desperdício de 
vidas humanas. Na verdade, ainda es-
tamos com muita dificuldade de lidar 
com o tempo, até porque se fosse pos-
sível o esticaríamos. Precisamos, se-
gundo Ruth de Aquino (revista Época 
set/2013), tempo para escutar, tempo 
para ler, tempo para fazer amor, tem-
po para pensar, tempo para encontrar 
amigos e não seguidores, tempo para 
curtir, tempo para férias verdadeiras, 
tempo para comer, tempo para respirar 

e tempo para cuidar da nossa saúde. 
Não podemos sentir culpa por dedicar 
tempo a nós mesmos, à nossa saúde. 
Assim viveríamos com um mínimo de 
cordialidade, leveza e calma.

Precisamos nos perguntar sobre 
os significados que 
emprestamos ao 
trabalho, o quanto 
ele está sendo ren-
tável e benéfico, às 
organizações, a nós 
mesmos e às nossas 
famílias. O que, na 
verdade, é fonte de 
riqueza e de desen-
volvimento humano, 

pode se tornar um imperativo de es-
tresse e de doenças psicossomáticas. 

Ao pensarmos nas férias, devemos 
ter o cuidado de não organizá-las sobre 
a mesma lógica que organizamos nos-
sas tarefas, pois caímos na tentação de 
criar expectativas acima da capacidade 
de realização, o que nos frustrará, se 
as mesmas não forem cumpridas. A ló-
gica do prazer, do lazer, do ócio, não 
segue o mesmo itinerário do trabalho, 
das coisas metodicamente organiza-
das para se chegar a um fim, mas im-
plica no desprendimento de hábitos, 
paradigmas que impossibilitam experi-
mentar e aceitar novos pensamentos e 
sentimentos, sem defesas. 

Por que não férias significar descan-
so, aprendizagem, lazer, reinvenção de 
novas formas de vida, desistência de 
hábitos destrutivos, possibilidades de 
novas amizades verdadeiras, novos 
espaços para se habitar e convivência 
com nossa família? E assim fica o de-
safio para que nas próximas férias se 
cumpra a promessa.

Se férias é 
sinônimo de 
descanso, de 
repouso, por 

que não relaxar?

O corpo humano 
e a mente 

necessitam de 
períodos de 

repouso.



Celebrações de Natal
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PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

11/12 20h Jesus Bom Pastor / Cruzeiro
  Santo Antoninho
  São Miguel
12/12 20h N. Sra. Aparecida / Conceição
  N. Sra. Imaculada Conceição / Barracão
13/12  Matriz  - Dia Votivo Santo Antônio
  08h, 14h, 16h, 18h e 20h
 20h Santa Lúcia / Progresso
14/12 17h N. Sra. Medianeira
16/12 20h N. Sra. de Fátima / Cohab
  São Paulo Apóstolo / Tancredo
  São José Operário / Fenavinho
17/12 20h Santa Paulina / Vista Alegre
  Matriz / Centro
  N. Sra. Caravaggio / Vila Nova II
  N. Sra. Aparecida / Conceição
18/12 20h Santa Lúcia / Progresso
  N. Sra. da Saúde / Vinhedos
19/12 20h Santa Catarina / Licorsul
  São Cristóvão / Vila Nova
20/12 20h Santa Maria Goretti
  São Pedro Salgado e 
  N. Sra. de Lourdes / Gruta do Salgado

22/12  16h Santíssima Trindade
  “10º Encontro Natal Encanto do Vale”
23/12  20h “Natal Haitianos”

24/12 19h São Cristóvão / Vila Nova
  N. Sra. de Caravaggio / Vila Nova II
  Santa Lúcia / Progresso
  Santa Maria Goretti
 20h30 Matriz / Centro
  Santa Catarina / Licorsul
  São Miguel

25/12 9h N. Sra. da Saúde / Vinhedos
  Jesus Bom Pastor / Cruzeiro
 10h São José Operário / Fenavinho

Com o objetivo de partilhar o estudo so-
bre o tema: “Comunidade de Comunidades: 
Uma Nova Paróquia” e, ao mesmo tempo, 
avaliar a caminhada pastoral deste ano e pla-
nejar o próximo ano, acontecerá no dia 28 

As obras de Restauro do Santuário estão em sua últi-
ma etapa. Com o término das pinturas murais e decorati-
vas, a próxima etapa prevê a construção dos elementos do 
presbitério (altar, mesa da palavra, cadeiras); o restauro dos 
bancos e a limpeza do piso (ladrilhos hidráulicos). A reinau-
guração do mesmo está prevista durante o período da festa 
de Santo Antônio do próximo ano.

A Pastoral dos Migrantes, da Paróquia Santo Antônio, está 
oferecendo esse serviço especial aos haitianos. Além da aco-
lhida e orientações necessárias para a sua adaptação, também 
são oportunizadas aulas de português e ajuda com alimentos, 
roupas, utensílios e móveis provenientes de doações da comu-
nidade. As aulas são gratuitas e ocorrem às segundas-feiras à 
noite. Atualmente, as aulas são ministradas por professoras, 
de forma gratuita, para um grupo de 30 alunos.

Celebração de Natal: O Natal dos Haitianos também 
será celebrado de maneira especial: dia 23 de dezembro, às 
20h, no Santuário (Igreja) celebração de Natal para os hai-
tianos. A pastoral dos Migrantes está coordenando este mo-
mento.

As celebrações da Bênção 
das Velas e da Garganta vão 
acontecer em todas as comu-
nidades da Paróquia nos dias 
1°, 2 e 3 de fevereiro 2014. 
Todas as celebrações serão re-
alizadas nos horários em que 
as comunidades se reúnem 
para a celebração semanal. Os 
Ministros da Palavra com as 
Equipes de liturgia e canto são 
os responsáveis para preparar 
e animar a celebração de cada 
comunidade.

Celebrações Penitenciais
e Confissões

Restauro em fase final

Conselho Ampliado de Pastoral
deste mês, às 19h30min, o Conselho Amplia-
do de Pastoral. 

Este Conselho terá a participação de re-
presentantes das comunidades, pastorais, 
serviços e movimentos da Igreja.

Haitianos: aulas de Português
e celebração de Natal

Bênção das Velas 
e da Garganta

A Equipe Paroquial, padres e irmãs pastorinhas da Paróquia Santo Antônio, agradecem a 
presença e participação de todos, de modo especial das lideranças, na animação das co-
munidades neste ano de 2013.  As sementes foram semeadas, muitas produziram bons 
frutos, outras vão produzir, algumas não produzirão, mas valeu a semeadura. Por tudo, 
nossa gratidão! Também desejamos nossos votos de um Feliz Natal e abençoado 2014. 
Juntos vamos caminhar!

“ADEUS ANO VELHO... FELIZ ANO NOVO”
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PARÓQUIA CRISTO REI

Missas
de Natal

No último dia 13 de setembro, aconteceu 
a 3ª edição da Gincana Bíblica na comunidade 
Santo Antão. O evento oportunizou a integra-
ção dos catequizandos e suas famílias, através 
da realização de tarefas, perguntas e respos-

31/01/2014 – Matriz Cristo Rei, às 16h, terço, adoração ao Santís-
simo e às 16h30min - Missa e Bênção das Velas e da Garganta

01/02/2014 – Matriz Cristo Rei, Missa e bênção Missa e Bênção 
das Velas e da Garganta, às 18h.

02/02/2014 – Matriz Cristo Rei, Missa e Bênção da Garganta, às 
08h e 18h.
Nas Comunidades pertencentes à Paróquia Cristo Rei, os ministros 
realizarão a Bênção da Garganta em celebração a ser agendada. 

Imposição das Cinzas e abertura
da Campanha da Fraternidade
05/03/2014 09h30min – Matriz Cristo Rei
  18h – Matriz Cristo Rei
  20h – Celebração em todas as comunidades e 
  imposição das cinzas pelos ministros

No dia 28 de novembro, ocorrerá, no Centro de Evange-
lização Cristo Rei, às 19h30min, a Assembleia Paroquial de 
Pastoral com o objetivo de avaliar a caminhada realizada no 
ano de 2013, nas 24 comunidades da paróquia Cristo Rei. 
Além disso, também serão encaminhadas as prioridades pas-
torais de 2014. As comunidades realizam as suas assembleias 
nos meses de outubro e novembro. É indispensável que cada 
comunidade se faça presente no dia da Assembleia Paroquial 
de Pastoral.

ano de 2013 está findando. Todas as atividades religiosas e sociais realizadas, nas 24 
comunidades que compõem a Paróquia Cristo Rei, revelam as bênçãos de Deus e o 
bem realizado pelas lideranças. Contamos com a participação de aproximadamente 

35 mil pessoas. Neste Ano da Fé, pudemos reafirmar nossas convicções e valores hu-
manos e cristãos. Somos passíveis de falhas, mas sempre na intenção de acertar. A missão 
da Evangelização, que estamos realizando não é nossa, mas de Jesus Cristo. É Ele que nos 
conduz e acompanha. Queremos agradecer a todos e todas que, ao longo deste ano, foram 
um sinal de esperança e de ajuda nesta obra que é de Deus.  Nosso muito obrigado a todos 
e que Deus vos abençoe! Feliz Natal e Ano Novo!

Aconteceu... 

• No dia 15 de setembro, o 
chá de Cristo Rei. O evento 
ocorreu no Clube Ipiranga. 
Foi um momento alegre e 
descontraído, dentro das 
diversas atividades desen-
volvidas;

• No dia 20 de setembro, a 
concentração dos cavalaria-
nos, em frente ao Centro de 
Evangelização Cristo Rei e a 
cavalgada, que se dirigiu até 
a ABCTG onde aconteceu o 
almoço festivo, com as bên-
çãos de Cristo Rei;

• No dia 18 de outubro, o 
bingo beneficente de Cristo 
Rei no ginásio da Associa-
ção Santa Helena.

Gincana Bíblica na
comunidade de Santo Antão

Dia 24/12/13 - Terça-feira
18h  N. Sra. Aparecida
19h  Santa Rita
20h  Matriz Cristo Rei
20h30min Santa Helena

Dia 25/12/13 - Quarta-feira
8h  Matriz Cristo Rei
8h30min N. Sra. de Caravaggio
9h30min São Bento
10h  São Luiz
18h  Matriz Cristo Rei

Bênção das Velas
e da Garganta

Assembleia Paroquial

tas com temas bíblicos e brincadeiras. Entre 
as atividades, destacamos a coleta de jornais, 
revistas, latinhas e a doação de um litro de lei-
te, entregue à Pastoral da criança.

Agradecemos a colaboração de todos.

Festividades 
de Cristo Rei

Fotos Merlo

Cavalgada com Cristo Rei

Chá de Cristo Rei

Agradecimento
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PARÓQUIAS SÃO ROQUE
E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

FESTAS NAS COMUNIDADES

Missas de Natal e Ação de Graças

NOVEMBRO
Dia 17  Festa do Padroeiro  Comunidade São Martinho
Dia 23  Festa Comunitária  Comunidade Santo Antônio - Alcântara
Dia 24  Festa da Padroeira  Comunidade Nossa Senhora da Saúde
Dia 30  Festa Comunitária  Comunidade Santo Antônio - Paulina

DEZEMBRO
Dia 06  Festa da Padroeira  Comunidade Santa Bárbara
Dia 07  Festa da Padroeira  Comunidade Sagrada Família
Dia 07  Festa da Padroeira  Comunidade N. Sra. Imaculada
Dia 08  Festa do Padroeiro        Comunidade São Valentim - Vale Aurora
Dia 14  Festa da Padroeira  Comunidade Santa Lúcia

MISSAS DE NATAL

24 /12 18h30min Comunidade São Valentim 

24/12 18h30min Comunidade N.Sra. das Dores - Tuiuty

24/12  20h30min Igreja São Roque

24/12 20h30min Igreja Faria Lemos

25/12 8h30min Igreja Faria Lemos

25/12 9h Igreja São Roque

MISSAS DE AÇÃO DE GRAÇAS

31/12 18h Igreja São Roque

31/12 19h30min Igreja Faria Lemos 

01/01 8h Igreja Faria Lemos

01/01 9h Igreja São Roque

Como de costume, durante os meses de janeiro e feverei-
ro, devido às férias dos padres, o atendimento religioso vai ser 
reduzido. Onde são rezadas duas missas por mês, acontecerá 
uma. E onde há missa mensal, durante os dois primeiros meses 
do ano, acontecerá uma. 

Na Matriz de Faria Lemos, de 29 de dezembro a 02 de março, 
as missas serão celebradas, às 8 horas do domingo de manhã.

Acompanhe todas as quartas-feiras, das 13h às 13h15min, e 
aos sábados, das 11h15 às 11h30min, pela Rádio Difusora AM 
890, o Programa “A Voz das Comunidades” e fique por dentro e 
atualizado de tudo o que acontece nas comunidades das paró-
quias de São Roque e N. Sra. do Rosário - Faria Lemos.

No mês de Dezem-
bro, nas visitas às co-
munidades, durante a 
missa será feita a Ce-
lebração Penitencial e 
absolvição geral para 
todos, conforme o li-
vrinho dos encontros 
em  preparação ao 
Natal.

No dia 10 de dezembro, às 20h, no Salão Paroquial de São 
Roque, acontece a Assembleia Paroquial. Contamos com a pre-
sença de quatro a cinco lideranças de  serviços diferentes de 
cada comunidade. Pedimos para trazer a programação das fes-
tas e eventos que acontecerá durante o ano 2014.

Todas as comunidades deverão marcar presença.

Agradecemos de coração a todas as pessoas 
que, de uma forma ou de outra, colaboraram e se 
empenharam para o bom andamento dos serviços 
pastorais da Paróquia e das nossas comunidades.

Com alegria, os moradores 
dos Loteamentos Bertolini e 
Panorâmico acolheram, no dia 
05 de outubro, a imagem de 
sua padroeira Santa Terezinha. 
A bênção da imagem foi reali-
zada na missa que é celebrada 
sempre no primeiro sábado 
do mês, às 18h, na escola da 
comunidade. Também iniciou 
nesta comunidade o serviço 
da Catequese, com três tur-
mas de catequizandos, na 1ª, 
2ª e 4ª Etapas.

Hoje, a comunidade luta 
para organizar os serviços pas-
torais, especialmente o serviço 
das zeladoras de capelinhas e 
da equipe administrativa. Pe-
dimos aos moradores que par-
ticipem, se unam em oração, 
assumam seu batismo e façam 
crescer uma comunidade de fé 
e amor.

Comunidade
Santa Terezinha

Atendimentos em 
janeiro e fevereiro 2014Celebração

Penitencial

A Voz das Comunidades

Assembleia Paroquial

Agradecimento
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REGIÃO PASTORAL

No dia 10 de dezembro, às 20h, no Santuário San-
to Antônio, acontecerá missa de ação de graças e ce-
rimônia de conclusão do ano do Curso de Teologia e 
Bíblia de nossa Região Pastoral de Bento Gonçalves. 
A missa será presidida pelo nosso bispo diocesano 
Dom Alessandro Ruffinoni. Nos três anos do Curso, 
estão participando por volta de 170 alunos. Os alu-
nos do segundo ano estarão concluindo o biênio de 
formação teológica, bíblica e pastoral (2012-2013). 
Durante estes dois anos, participaram de 72 aulas, 
nas quais foi estudada a Sagrada Escritura e uma in-
trodução geral aos principais temas de Teologia e de 
Pastoral. Estes alunos estão convidados a continuar 
a aprofundar temas de Teologia e Pastoral, partici-
pando da turma do 3º ano, em 2014. Certamente, 
estes leigos estão mais bem preparados para viver 
a fé e testemunhá-la nos diversos ambientes onde 
vivem e nas pastorais e movimentos de nossas co-
munidades. 

O Jornal Boa Notícia parabeniza estes alunos con-
cluintes e deseja um fecundo ministério pastoral.

Estamos nos aproximando do Natal, tempo para fazermos 
uma profunda experiência do amor de Deus, que vem ao nosso 
encontro na encarnação do Filho. Por isso, somos convidados a 
contemplar o Mistério do Filho de Deus, que veio ao mundo: o 
anjo que anuncia a Maria que ela será a Mãe do Filho do Altíssi-
mo Deus; o mesmo anjo revela a José quem é o filho que Maria 
espera; o nascimento de Jesus; os anjos a anunciar seu Natal 
aos Pastores; a adoração dos Reis Magos: todos são aspectos 
do Mistério do Deus invisível, que se faz visível a nós; do Deus 
grande e poderoso, que se faz pequenina e frágil criança, para 
que ninguém tenha medo de se aproximar dele. 

Momento oportuno para fazermos esta experiência, além da 
Celebração do Natal em nossas comunidades, são os encontros 
de famílias, que nos convidam, a exemplo das primeiras comuni-
dades cristãs, a nos unirmos pela comunhão fraterna, pela ora-
ção e pela partilha do pão (Cf. At 2, 42-47) e assim, juntos, nos 
prepararmos bem para o Natal do Senhor Jesus.

Estes encontros são um convite a deixar-se conduzir à pre-
sença de Deus para admirar, adorar, louvar e agradecer ao Pai 
de Bondade, que enviou seu Filho como um presente para a hu-
manidade! Por isso, o clima de Natal é de paz, alegria, ternura e 
solidariedade. Reúna seu grupo, seus vizinhos, sua família e faça 
esta bonita experiência!

As Romarias da Terra, que desde 1978 acontecem na ter-
ça-feira de Carnaval, em 2014 será no dia 04 de março, no 
Assentamento da Lagoa no Junco, no município de Tapes. 
Terá como tema: Reforma Agrária, Cooperação e Agroecolo-
gia. O lema: Cultivar a Vida Saudável.

Guarde esta data e vá se agendando!

Conclusão do 
curso de Teologia 

e Bíblia 2013

Liane Tesser Rigotto

A Região Pastoral de Bento 
Gonçalves formada pelas oito 
paróquias: Santo Antônio, 
Cristo Rei, São Roque, San-
ta Teresa, Santa Bárbara, São 
Francisco de Assis (Monte Belo 
do Sul), Nossa Senhora do Ro-
sário (Faria Lemos)  e Nossa 
Senhora do Rosário de Pom-
péia (Pinto Bandeira) esteve 
reunida no dia 27 de outubro 
para realizar o último conse-
lho regional do ano. Este con-
selho regional de pastoral é 
formado por padres, religiosas 
e leigos.

O Conselho teve por obje-
tivo avaliar o ano de 2013 e 

Conselho Regional de Pastoral
Encontros em

preparação ao Natal
projetar ações para 2014 res-
peitando as prioridades pas-
torais que são apontadas no 
PLANO DIOCESANO DE PAS-
TORAL 2013-2016.

As prioridades escolhidas 
neste plano são uma propos-
ta de vida cristã, uma espiri-
tualidade, um testemunho de 
comunhão, responsabilidade 
de todos e sinal de esperança. 
É orientador para toda ação 
evangelizadora da Diocese.  As 
prioridades são: a formação 
para a Iniciação e Animação 
da Vida Cristã; o cuidado com 
a Vida Plena; a Comunidade 
Acolhedora e Missionária; a 
Evangelização da Juventude e 
Catequese.

Os participantes se reuni-
ram em equipe, conforme a 
prioridade pastoral a que es-
tão inseridos. Foi realizada a 
avaliação do ano e projeção 
de ações para o ano de 2014, 
que respeitem a cultura, os 
novos tempos, novas famílias, 
as relações humanas e o gran-
de desafio de inserir os jovens 
na Igreja.

Conhecer e valorizar a rea-
lidade é tarefa dos discípulos 
de Jesus Cristo, pois o segui-
mento do Evangelho com-
promete e interpela o cristão 
à luz dos “sinais dos tempos” 
em prol da vida abundante (Jo 
10,10).



“Não temais! Eis que eu vos anuncio 
uma grande alegria, que será para 
todo o povo: nasceu-vos hoje um 
Salvador, que é o Cristo – Senhor, 
na cidade de Davi”
(Lc, 2, 10-11). 

Senhor Jesus! Vem nascer em 
nossas famílias, em nossos 
corações e mentes para sermos 
mensageiros da Tua paz, do Teu 
amor, da Tua justiça e da Tua 
verdade! Amém.


