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JORNAL DAS PARÓQUIAS SANTO ANTÔNIO, CRISTO REI, SÃO ROQUE E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Ao final de mais um ano, o Jornal Boa Notícia louva e bendiz a Deus 
pelo apoio de todos os envolvidos. Agradecemos os patrocinadores: 
Hospital Tacchini, através do Plano de Saúde Tacchimed, e ao Grupo 
L. Formolo - Capelas São José, nossos parceiros em todas as edições. 
A gratidão se estende aos demais patrocinadores e, ainda, à Dumar 
Transportes pela entrega do jornal nas paróquias.

Aproveitamos, ao finalizar o Ano do Laicato, para recordar a presença 
e o estímulo dos leigos e leigas, verdadeiros animadores das nossas 
comunidades e, de modo especial, às zeladoras de capelinhas, que 
entregam o Boa Notícia às famílias.

Feliz Natal e um 
próspero Ano 
Novo de 2019, 
com muitas 
bênçãos sobre 
todas as famílias. 
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Boa Notícia

Natal. A data repleta de reflexões e 
sentimentos bondosos. Quando pode-
mos avaliar nossas vidas de acordo com 

a história há muito tempo ocorrida e que nos é 
lembrada nesse dia distinto. Um conhecido teó-
logo católico chamado Johann Baptist Metz, em 
seu livro intitulado Mística de Olhos Abertos, afir-
ma que “o Cristo deve ser pensado de forma a 
nunca ser apenas pensado”. O menino que lem-
bramos nesse Natal deve nos inspirar a realizar 
as ações que Ele próprio realizou. As reflexões 
que fazemos devem ser ponto de partida para 
mudanças concretas em nossas vidas. Pensar 
coisas bonitas não nos basta. É preciso fazer o 
bem que desejamos.

Na história de Belém, muitos acontecimen-
tos nos desafiam a pensar. Proponho olharmos 
para a estrada e para a gruta. Pela mesma es-
trada pela qual José e Maria passaram a ca-
minho de Belém, passam hoje muitas pessoas 
que, em saída, enfrentam suas dificuldades e 
seus desafios. No caminho percorrido pela famí-
lia de Nazaré, estava presente a perseguição, a 
violência e a brutalidade dos que se julgam ter 
poder sobre a vida e a morte. Em nossos tem-
pos, a mesma cobiça pelo poder tem levado à 
crueldade e à barbaridade nas ruas de nossas 
cidades. Todos nós somos atingidos pela violên-
cia estabelecida, que disputa espaço, que per-
segue os que são fracos, que impõe um regime 
de medo e apreensão, que nos faz erigir muros 
e nos separarmos dos outros seres humanos 
por medo e desconfiança. A violência revela um 

stamos vivendo um tempo de muita agressividade, falta de humor, individualidade, pouca paciência e um certo fe-
chamento. Isso nos leva, muitas vezes, à intolerância. O respeito e a dignidade parecem chegar a um estágio líquido. 
As pessoas estão cada vez mais se distanciando dos valores que moldam o ser humano, deixando-se conduzir pela 

superficialidade e ilusões, sem um horizonte claro e definido.

Precisamos retomar, urgentemente, o diálogo, o encontro e a capacidade de planejarmos juntos os caminhos a serem 
percorridos. Sem o diálogo, que é a capacidade de falar, mas também de ouvir, perdemos o fio condutor que nos congrega 
e nos une na mesma direção.

A arte de dialogar nos desarma e nos ajuda a crescer. Sem diálogo perdemos a oportunidade de construir fraternidade 
e corresponsabilidade, de vislumbrar os dons, as qualidades e as virtudes que cada pessoa traz dentro de si.

O diálogo não invade a privacidade de uma pessoa, mas faz ver, com um olhar diferente, o divino escondido no humano.

Nesta edição do jornal Boa Notícia, concluindo mais um ano, nos propomos apresentar: reflexão sobre o significado do 
Advento e Natal, com horários e programações religiosas que marcam este tempo de espera e encontro; atividades refe-
rentes às Paróquias, com suas celebrações e promoções; avaliação do encontro de lideranças da Região Pastoral de Bento 
Gonçalves e o curso de Ministérios Leigos. Por fim, nos alegramos com o Jubileu de 25 anos de Ordenação Sacerdotal do 
Padre Luís Carlos Conci, atualmente trabalhando na Paróquia Santo Antônio. Parabéns Padre Luís, receba um abraço fra-
terno da equipe Sacerdotal da Região de Pastoral e de todas as comunidades.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

A gruta de Belém
Giovanni Mattiello

greice.mattiello@gmail,com

sentido errôneo de justiça, deturpa valores, in-
terrompe vidas e sonhos, obstrui realizações e 
impede que as histórias tenham seu curso.

Da mesma forma que aconteceu com a fa-
mília de Nazaré, ainda hoje percorremos estra-
das de apreensão, medo e preocupações. São 
muitos os que trilham por um caminho difícil, 
sem encontrar um lugar para repousar sua dor 
e aflição. As hospedarias estão cheias, nossas 
casas não oferecem acolhida, as agendas estão 
saturadas de compromissos, não temos tempo 
e nem interesse nas necessidades dos outros. 
Mais fácil é fecharmos nosso coração, não per-
cebendo nossa responsabilidade na construção 
de uma vida de justiça e dignidade.

Mas naquela pequena gruta, ainda brilha 
uma esperança, uma chama que nos impulsio-
na a olharmos para o céu com a fé confiante em 
Deus, e a olharmos para nossa história com a 
força necessária para que a vontade de Deus se 
realize aqui na terra. Há uma gruta acolhedora, 
que descansa a angústia, a dor e a aflição. Uma 
gruta que não julga pelas aparências, não esco-
lhe a quem dar o amor, não se fecha para o que 
desconhece. Que a nossa vida possa se trans-
formar pela experiência do Natal. Que nosso co-
ração se torne a gruta que acolhe, abraça, per-
doa, que ainda acredita e faz acreditar na vida.

Que sejamos nós a gruta que falta na cami-
nhada de nossos irmãos e irmãs. Que sejamos 
a possibilidade impossível, que sejamos os ins-
trumentos de Deus, pelos quais o seu milagre 
pode acontecer.
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PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

CONFISSÕES E CELEBRAÇÕES 
PENITENCIAIS NA IGREJA MATRIZ
l 7 de Dezembro, 15h
l 14 de Dezembro, 15h
l 21 de Dezembro, 15h

CONFISSÕES E CELEBRAÇÕES 
PENITENCIAIS NAS COMUNIDADES
l 11 de Dezembro, 19h30: São Bento e Santa Rita
l 12 de Dezembro, 19h30: Igreja Matriz Cristo Rei e 
    Nossa Senhora Aparecida
l 18 de Dezembro, 19h30: Nossa Senhora de Fátima,
   Santa Helena e Santa Marta
l 19 de Dezembro, 19h30: Santo Antão e São Luiz

MISSAS DE NATAL
24 de Dezembro - Segunda-feira

18h Almas do Purgatório (para as comunidades 
 do Vale dos Vinhedos)
18h Santa Rita 
18h São Luiz
20h Santa Helena
20h Matriz Cristo Rei

25 de Dezembro - Terça-feira

8h Matriz Cristo Rei
9h30 Igreja São Bento
18h Matriz Cristo Rei

CELEBRAÇÕES PENITENCIAIS
18 de Dezembro
19h30 Santuário Santo Antônio e em todas as 
 Comunidades da Paróquia

MISSAS DE NATAL
22 de Dezembro - Sábado
17h Comunidade N. Sra. Medianeira
18h Santuário Santo Antônio
18h30 Comunidade N. Sra. das Graças | Eucaliptos
19h30 Comunidades N. Sra. do Carmo | Borgo e 
 N. Sra. Aparecida | Conceição

23 de Dezembro - Domingo

7h, 8h30, 10h e 19h    Santuário Santo Antônio
9h Comunidade Divino Espírito Santo | Buratti
10h  Comunidade Santo Antoninho
19h Comunidade Santa Catarina | Licorsul

24 de Dezembro - Segunda-feira

18h Comunidade Santa Lúcia | Progresso
19h Comunidade Santa Maria Goretti
20h Santuário Santo Antônio e Comunidade 
 São Miguel

25 de Dezembro - Terça-feira

7h, 8h30, 10h e 18h    Santuário Santo Antônio
19h Comunidade São Cristóvão | Vila Nova I
20h Comunidade N. Sra. de Caravaggio | Vila Nova II

já de antiga tradição representarmos em 
nossas casas o suave, feliz e surpreenden-

te mistério do nascimento de Jesus. O pre-
sépio montado dentro do nosso lar marca aquilo que 
o evento mais quis significar: a luz inacessível quis co-
nosco estar. O aparente Deus distante, tão poderoso, 
que imaginávamos não ter interesse ou tempo para 
nós, aqui repousou seu Filho, no berço da simplicida-
de. Aquele que conhecíamos distante, quis se revelar 
mais próximo do que poderíamos imaginar. Tão próxi-
mo é, que até o primeiro berço foi singelo, de forma 
que qualquer um não teria medo algum de ao menino 
se abeirar.

De berço esplêndido, o mais entendido é o Se-
nhor. Sabe Ele no que consiste o esplendor de qual-
quer criatura. Quis dar a seu Filho, evidentemente, a 
mais suntuosa de todas: escolheu para ele um cocho!

De tão admirável, chega a ser inacreditável. Dar 
ao Filho de Deus um cocho como primeiro berço? Ne-

CONFISSÕES
l 20 de Dezembro, 19h30: Nossa Senhora do Rosário - 
Faria Lemos
l 21 de Dezembro, 19h: São Roque

MISSAS DE NATAL
24 de Dezembro - Segunda-feira
20h  Igreja São Roque e Nossa Senhora do Rosário

25 de Dezembro - Terça-feira
8h30 Igreja Nossa Senhora do Rosário
9h Igreja São Roque

E MISSAS DE NATAL
CELEBRAÇÕES PENITENCIAIS

O berço esplêndido
do Evangelho

Pe. Daniel D´Agnoluzzo Zatti
Paróquia São Roque

nhuma família que se preze faria isso: dar ao filho a 
mesma dignidade que o sal e o feno, alimento dos ani-
mais?!

Ora, mas não é para isso mesmo que Nosso Se-
nhor nasceu? Não é Ele alimento de toda a Criação? 
Não somos nós mais animais do que homens se d’Ele 
não nos nutrimos? Com que berço Deus poderia se 
expressar melhor do que a manjedoura para nela dei-
tar seu Filho? Somente a fonte da Sabedoria para nos 
ensinar que a riqueza do cocho é mais eterna do que 
a do berço de ouro.

Neste berço, experimentava Jesus os primeiros 
momentos de viver desde dentro a Criação que com 
seus braços formou. Tamanho espetáculo, que o uni-
verso parou para ver o que acontecia aí. Maria e José, 
ativos e contemplativos, só olhavam e amavam. O 
Burro e o Boi, antes dos outros homens chegarem, aí 
estavam, como anunciou o profeta: “conhece o boi o 
seu patrão e o burro o cocho de seu dono” (Is 1,3). As 

estrelas, que lá do alto olhavam, tinham vontade de 
descer. A Lua, refletia cada vez mais a luz para que 
todos pudessem ver. E o Sol, sofrendo do outro lado da 
terra numa tremenda ansiedade para no dia seguinte 
nascer novamente e poder brilhar no corpo daquele 
que recém havia nascido. Tão grato ficou o Sol, que já 
não queria ser adorado pelos perseguidores de Jesus. 
Pensava ele: “só brilho eu, porque antes de mim, na 
eternidade, brilhou este menino”. Poucas criaturas, 
porém, tiveram tanta sorte naquele dia. O pano, o feno 
e o cocho se emocionaram tanto que devem ter ador-
mecido na paz de Cristo, já que, serenamente, pude-
ram abraçar o menino.

Assim ia movendo o universo inteiro, aquele que 
no simples berço cochilava. Primeiro altar do Novo 
Testamento, a manjedoura é, também ela, como nos-
sos altares, mesa da ceia e cruz do sacrifício. Quando 
Maria, rainha dos sacerdotes, pela primeira vez ergue 
Jesus da manjedoura para levá-Lo a todos, não está 
fazendo ela o mesmo que faz o padre quando eleva 
do altar a Eucaristia para a todos entregar? Feliz man-
jedoura, que pôde sustentar o Firmamento que a eter-
nizou. Felizes criaturas todas, quando adoraram o seu 
Criador. Felizes dos homens, que do chão onde pisam 
fazem verdadeiros altares e, como o Cristo, que ao Ho-
mem se entregou, se entregam a Deus, em fraternal 
comunhão.

Feliz Natal 2018!

PARÓQUIA CRISTO REI

PARÓQUIAS SÃO ROQUE E
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
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Paróquias São Roque e N.Sra. do Rosário - Faria Lemos

festas  nas comunidades

Paróquia N. Sra. do 
Rosário cria página 
no Facebook

Com as deman-
das da comunicação 
cada vez maiores, 
iniciamos mais uma 
forma de difundir as 
informações de nos-
sas comunidades. Cur-
ta nossa página e acom-
panhe nossas atividades 
com mais agilidade e de qualquer 
lugar em seu computador ou celular. 
Busque pelo nome “Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário - Faria Lemos”, e 
aproveite!

A Paróquia São Roque está adotando os bole-
tos bancários como forma de arrecadação do Dí-
zimo. Optou-se por esta ação devido ao aumento 
das demandas de fiscalização da Receita Federal, 
aliado à necessidade de devolver às zeladoras de 
capelinhas a sua função original, que é o cuidado 
com as vocações, suscitar a devoção mariana e 
incentivar o encontro das famílias. Caso você ain-
da não tenha feito o cadastro com a Pastoral do 
Dízimo, basta entrar em contato (telefone ou visi-
ta) com a secretaria paroquial e passar os dados 
necessários. Contamos com a sua generosidade.

Nas nossas comunidades, raramente se 
encontra alguém que tenha feito um proces-
so de Orientação Espiritual com um padre ou 
leigo preparado. A Orientação Espiritual é um 
acompanhamento personalizado, que tem por 
objetivo tornar a relação com Deus mais viva 
e verdadeira na vida de quem é orientado. O 
acompanhamento geralmente acontece men-
salmente, de forma individual e dura aproxima-
damente uma hora.

No próximo dia 9 de Dezembro, às 11 ho-
ras, celebraremos os 25 anos de Ordenação 
Sacerdotal do Padre Valdir Thums. A Missa de 
Ação de Graças será presidida pelo Bispo Dom 
Alessandro Rufinoni e concelebrada pelos pa-
dres da Região, na Igreja Matriz São Roque.

Após a Santa Missa, haverá almoço de 
confraternização no salão Paroquial. Unimo-
nos na promoção e animação vocacional, pois 
a messe é grande e poucos são os operários.

Ingressos limitados. Para maiores infor-
mações ligar para a secretaria paroquial, fone 
(54) 3452-1574 (em horário comercial). 

DEZEMBRO

Dia 08 18h Missa festiva e jantar em honra a padroeira da comunidade de Santa Bárbara
 19h Missa festiva e jantar em honra a padroeira da comunidade Nossa Senhora Imaculada
Dia 09 12h Almoço festivo da Padroeira da comunidade Sagrada Família
Dia 16 10h30 Missa festiva e almoço em honra a padroeira da comunidade Santa Lúcia

JANEIRO

Dia 27  10h30 Missa festiva e almoço em honra ao padroeiro da Comunidade São Paulo - Paulina

Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário - Faria Lemos

Cadastro de 
Novos Dizimistas

Você sabe o que é
Orientação Espiritual?

Esse é mais um serviço que os padres estão 
oferecendo, sabendo que a reforma do Centro 
Paroquial visará o espaço para que esta modali-
dade de atendimento seja garantida da melhor 
forma possível. Não há custo algum para isso. 
O grande interesse é fazer com que nossas li-
deranças tenham sua vida marcada pela fé em 
Jesus Cristo, Nosso Senhor. Converse com nos-
sos padres e agende sua orientação no Centro 
Paroquial.

Valdir Thums

Jubileu de Prata
do Padre
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festas  nas comunidades

Paróquia Santo Antônio

Inauguração da Igreja dedicada a 
N. Sra. de Caravaggio, no Vila Nova II

DEZEMBRO

Dia 02 10h30 Missa Festiva e Almoço em honra à padroeira na Comunidade Santa Lúcia | Progresso

Dia 08 18h30 Missa Festiva em honra à padroeira na Comunidade N. Sra. das Graças | Eucaliptos

 19h Missa Festiva e Jantar em honra à padroeira na Comunidade Imaculada Conceição | Barracão

Dia 09 12h30 Almoço Festivo em honra à padroeira na Comunidade N. Sra. das Graças | Eucaliptos

O final do Ano do Laicato foi marcado profun-
damente pela participação e comunhão de mais 
de 300 lideranças, com representação de todas 
as 27 Comunidades e Núcle-
os, Pastorais, Movimentos, 
Serviços e Ministérios, onde 
se revelou a concretização 
das diretrizes da Ação Pasto-
ral de nossa Diocese.

Foi uma tarde de ava-
liação, de agradável convi-
vência, de projeção e de ce-
lebração. Constatamos que 
somos uma multidão de líde-
res cristãos, que dão sabor à 
vida e que iluminam muitos 
caminhos. Verdadeiros discí-

No dia 26 de novembro, Dia Votivo de N. Sra. de 
Caravaggio, aconteceu a inauguração da nova Igreja do 
Bairro Vila Nova II. A cerimônia foi presidida por Dom 
Alessandro Ruffinoni e contou com a presença de vá-
rios padres, religiosos e religiosas, autoridades e uma 
multidão de fieis que acompanhou todo ritual de dedi-
cação, com muita fé e emoção.

A seguir, parte da mensagem de agradecimento do 
Pe. Ricardo Fontana, pároco da Paróquia Santo Antô-
nio e mentor do projeto:

“Querida comunidade Nossa Senhora de Caravag- 
gio, do Vila Nova II, tudo vale a pena quando a alma 
não é pequena. Continuem sonhando alto, acreditando 
nas palavras de Maria, que disse aos serventes: “Fazei 
tudo o que Ele vos disser” (Jo 2,5). Vocês acreditaram, 
se entregaram e hoje são gratos por conduzir vossas 
vidas segundo as virtudes da fé, da esperança e da ca-
ridade. Hoje vocês recebem este templo para melhor 
continuar vossos encontros de crescimento espiritual 
em prol de uma sociedade mais justa e fraterna. Aqui 
vocês acreditam nos valores e nos princípios da Pa-
lavra de Deus para formar discípulos de Jesus Cristo 
e famílias cristãs. Vocês são verdadeiros soldados de 
Cristo. Lideranças reconhecidas como verdadeiras pe-
dras vivas, vocês formam um edifício espiritual sendo 
Cristo a pedra angular que, há trinta anos, juntamente 
com a saudosa lembrança de meu antecessor, Padre 
Rui Boza e a Irmã Lidia Villani sonharam e doaram seu 
tempo na catequese, nos ministérios, serviços e pas-
torais, para formar discípulos de Jesus. Se não fosse a 
participação de muitas crianças e de muitos de vocês 
nas missas e atividades diversas da comunidade, esta 
obra não teria se concretizado desta forma.

Enfim, a todos que doaram seu trabalho ou mate-
rial de construção, desde um tijolo, saco de cimento, 

Assembleia Paroquial de Pastoral 2018
pulos e discípulas que protagonizam o reinado de 
Cristo na Igreja e na Sociedade. 

Viva Cristo: Rei!

banco da igreja ou qualquer outro material que está 
aqui nesta construção, nossos sinceros agradecimen-
tos.

Talvez aqui famílias com poucos recursos, mas ri-
cas em fé, em fermento da união de gente que se deu 
as mãos e colocou as mãos na massa e fez levedar, 
podem agora  tomar o pão da Eucaristia. Querida Mãe 
de Deus, Boa Mãe de Caravaggio, nós te bendizemos e 
te veneramos, pois somos gente da esperança”!

Fotos: Gabriel Comerlato Fotografias
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paroquiacristoreibento@gmail.com

31 de dezembro de 2018 (segunda-feira)
19h, Igreja Matriz de Cristo Rei

1 de janeiro de 2019 (terça-feira)
18h, Igreja Matriz de Cristo Rei

No dia 1 de fevereiro, às 15h30, haverá Adoração e Bên-
ção do Santíssimo. Após, Missa e Bênção da Garganta, às 
16h30, na Igreja Matriz (sexta-feira). Convidamos as comu-
nidades para retirar as velas durante a semana ou após a 
missa.

Na Igreja Matriz, as Missas e Bênção da Garganta e das Ve-
las, serão realizadas no sábado, dia 2 de fevereiro, às 18h, 
e no domingo, dia 3, às 8h e 18h.

No dia 3 de fevereiro, domingo, os Ministros da Palavra rea-
lizarão a bênção da garganta nas comunidades da Paróquia 
Cristo Rei.

“Com grande alegria, nós, casais festeiros e 
festeiros jovens da 72ª Festa de Cristo Rei, ao 
concluirmos, com muito sucesso, a missão que 
nos foi confiada, queremos manifestar nosso 
mais sincero agradecimento a todos que estive-
ram ao nosso lado nesta inesquecível jornada.

É difícil citar aqui o nome de tantas pesso-
as que nos estenderam as mãos em ajuda, mas, 
lembrando a todos, destacamos os Sacerdotes 
da Paróquia Cristo Rei Pe. Gilmar, Pe. Norberto 
e Pe. Oberdan, as lideranças das comunidades, 
os Festeiros Jovens, os patrocinadores e apoia-
dores e, em especial, a família Andreola que nos 
acompanhou em todas as visitas e atividades. 
Somos gratos a todos e a todas.

Agradecemos aos casais Nelson e Inês Mi-
leski Zelbrasikowoki, Bruno e Mareli Tomasi 
Sperafico, Robson de Paula e Mari Dezan, Celso 
Wagner e Cleci Biesek, Breno e Nice Perin Braido 
por aceitar o convite para ser festeiros em 2019. 
Desejamos aos nossos afilhados, uma bela ex-
periência, com um bom entrosamento e muitos 
frutos de fé e missão. 

Muito obrigado a todos e que Cristo Rei, o Rei 
do Universo, os cumule de graças e bênçãos”.

Festeiros 2018

Entre os dias 28 de agosto e 13 de novembro de 
2018, foi realizado o projeto “Missões nas Casas”. 
As coordenadoras das zeladoras e as zeladoras da 
Igreja Matriz ajudaram nas 30 Celebrações Eucarís-
ticas que aconteceram nas casas e nos prédios, com 
o intuito de unir as famílias, celebrar a história de 
cada um, conhecer novas famílias, despertar novas 
lideranças e preparar a comunidade da Igreja Matriz 
para celebrar o jubileu dos 70 anos de criação da pa-
róquia Cristo Rei. Os padres da Paróquia Cristo Rei 
agradecem a todos que se uniram nessa experiência 
de fé, participação e missão. 

Ao final de mais um ano, em nome da Paróquia de Cristo Rei, agradecemos 
a Deus e a todos que estiveram conosco em tantos momentos de fé e 
testemunho, buscando ser sal da terra e luz do mundo. Pedimos as bênçãos 
de Cristo Rei e de Nossa Senhora de Fátima sobre todos. Juntos queremos 
evangelizar sempre mais e melhor. Feliz Natal e Ano Novo. Contamos com 
todos para celebrar os 70 anos de criação da Paróquia de Cristo Rei. 

PARÓQUIA CRISTO REI

A Paróquia Cristo Rei completará 70 anos de 
história em 2019. O decreto da criação, por Dom 
José Barea, primeiro bispo diocesano, foi assinado 
no dia 9 de janeiro de 1949.

Desde a sua fundação até os dias atuais, temos 
muito a exaltar, em especial, celebrar e rememorar 
as motivações que culminaram em sua criação, tor-

70 anos de história
em Bento Gonçalves
“Fazemos saber que, devendo nós atender às necessida-
des espirituais dos nossos amados filhos, residentes na 
parte alta da cidade de Bento Gonçalves e nas zonas ru-
rais que lhe ficam mais próximas, ouvindo o parecer dos 
nossos Consultores Diocesanos e demais partes interes-
sadas, havemos por bem criar, como por este novo Decre-
to criamos, de acordo com o cânon 454, a Paróquia amo-
vível de Cristo Rei, com sede no referido setor da Cidade 
de Bento Gonçalves, desmembrando-a das paróquias de 
S. Antonio de Bento Gonçalves e de São Pedro de Gari-
baldi [...]. Este decreto foi exarado em Bento Gonçalves, a 
9/01/1949, festa da Sagrada Família e assinado por sua 
Excia. Revma. Dom José Barea” (TOMBO I, fl. 1).

nando-a dinâmica e viva na vida de fé de muitos de 
seus paroquianos. No ano de 2019, junto às ações 
pastorais e a 73ª Festa de Cristo Rei, haverá diver-
sas iniciativas de formação, integração, memória, 
arte e missão. Convidamos a todos os cristãos e as 
comunidades a celebrar esse belo momento dos 70 
anos da Paróquia de Cristo Rei.

Fotos: Merlo Fotografia

Palavra dos Festeiros

Festeiros 2018

Festeiros 2019

nas casas

Missas de final e início de ano

Bênção das Velas e da Garganta

6 de março - 9h30 e 18h, na Igreja Matriz (com a presença 
dos Ministros da Palavra das comunidades).

OBS: Celebração da Palavra, com imposição das Cinzas, às 
20h, em todas as comunidades da Paróquia, ou de acordo 
com o estabelecido em cada comunidade. 

Missa de Abertura da Campanha da 
Fraternidade e imposição das Cinzas

Agradecimento

Missões
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Entre os dias 26 de novembro de 
2017, Solenidade de Cristo Rei e 25 de 
novembro de 2018, a Igreja celebrou 
o Ano do Laicato, animado pelo lema 
“Sal da terra e luz do mundo” (Mt 5, 
13-14). Os leigos na Igreja, são homens 
e mulheres que constroem o Reino da 
verdade e da graça, do amor e da paz. 
São os batizados que assumem os di-
versos serviços e ministérios, que tor-
nam a Igreja consoladora, samaritana, 
profética, serviçal. São diferentes rostos 
corresponsáveis na evangelização. Ser 
leigo e leiga é uma vocação, um chama-
do de Deus para viver como cristão.

Para celebrar o Ano do Laicato, 
em comunhão com as oito paróquias 
e 129 comunidades, a Região Pastoral 
de Bento Gonçalves realizou o Encontro 
das Comunidades e de suas lideranças, 
no dia 25 de agosto de 2018, na comu-
nidade Santa Catarina, Bairro Licorsul. 
Cerca de 730 lideranças estiveram pre-
sentes nesse encontro, coordenado por 
leigos e padres das paróquias.

A acolhida iniciou com animação 
musical e apresentação das oito pa-
róquias. A oração inicial foi conduzida 
seguindo o tema escolhido para o Ano 
do Laicato: “Cristãos leigos e leigas, 
sujeitos na ‘Igreja em saída’, a servi-
ço do Reino”. Cada paróquia foi convi-
dada a levar seu padroeiro e comunicar 

A Igreja no Brasil vive o “Ano do 
Laicato” como forma de agradecimen-
to aos cristãos leigos e leigas que, pelo 
testemunho de sua fé, pelo amor e dedi-
cação à Igreja, são verdadeiros sujeitos 
eclesiais e corresponsáveis pela nova 
evangelização, tanto na Igreja como no 
mundo.

Pelo sacramento do Batismo e da 
Crisma, nós cristãos leigos e leigas, re-
cebemos a graça de sermos Igreja. No 
dom de ser cristão, nos tornamos discí-
pulos missionários, chamados e envia-
dos para dar testemunho do Cristo Vivo 
e Ressuscitado. Na suavidade do sopro 
do Espírito Santo recebemos os mais 
diversos dons e carismas para animar 
e dinamizar a nossa Igreja.

Em comunhão com as Diretrizes 
da Ação Pastoral da nossa Diocese 
2017-2020, que pretende formar Co-
munidade Acolhedora, Formadora e 

Ano do Laicato celebrado pela Região Pastoral de Bento Gonçalves

Liane Tesser Rigotto
Paróquia Santo Antônio

em forma celebrativa o que tornou sua 
paróquia bem-aventurada. A motivação 
espiritual para partilhar as ações re-
alizadas foi guiada pelo lema “Sal da 
terra e luz do mundo” (Mt 5, 13-14) e 
o Evangelho das “Bem aventuranças” 
(Mt 5, 1-12). As práticas realizadas e 
apresentadas atendem aos desafios 
das Diretrizes da Ação Pastoral da Dio-
cese de Caxias do Sul para os anos de 
2016-2020, no que se refere à Comuni-
dade Acolhedora, Formadora e Missio-
nária, além das urgências da Juventu-
de, Vocações e Casa Comum (ecologia). 
Como era um encontro de integração, 
houve um tempo de convivência, parti-
lha e amizade.

O leigo Giovani Matielo refletiu so-
bre o tema “A pessoa do leigo”. Rea-
firmou a importância do leigo como pro-
tagonista de uma “Igreja em saída”, a 
vocação como testemunho do Evange-
lho de Cristo no meio da humanidade e 
a experiência do caminho da santidade 
no discipulado a Jesus Cristo.

O leigo Arnaldo Poletto baseou a 
reflexão a partir do Documento 105 
(CNBB): “O leigo na comunidade e 
na sociedade: os leigos como sal da 
terra e luz do mundo numa Igreja em 
saída”. Chamados pelo Batismo e pela 
Crisma ao seguimento de Jesus Cristo, 
os leigos e leigas assumem a responsa-

bilidade de serem sujeitos na Igreja e 
na Sociedade: sal e luz! 

Para dar graças a Deus por tudo 
que fez de bom nesse encontro, todos 
se dirigiram para a Igreja para a Cele-
bração Eucarística. Cada participante, 
ao entrar na Igreja Santa Catarina (Li-
corsul), recebeu um pacotinho com sal 
e uma vela como lembrança. A vela foi 
acesa no Círio Pascal, no momento da 
renovação das promessas do Batismo, 
após a homilia. Antes da bênção final, 

Novos ministros são enviados a serviço da evangelização da Igreja
Missionária, a Região Pastoral de Bento 
Gonçalves realizou, no período de 03 de 
setembro a 22 de outubro, no Auditório 
do Edifício Santo Antônio, curso de for-
mação para novos ministros leigos da 
Comunhão, da Palavra e das Exéquias, 
bem como atualização dos ministros 
das paróquias Cristo Rei, Santo Antônio, 
São Roque e Nossa Senhora do Rosá-
rio. A formação integral e continuada 
pensa em oferecer a todas as pessoas, 
formação amadurecida e consistente, 
com acompanhamento planejado, ca-
paz de gerar novos multiplicadores da 
mensagem e da prática de Jesus Cristo.

Fazendo parte da coordenação do 
curso, acompanhei os oito encontros de 
formação, bem como a missa da inves-
tidura dos novos ministros, no dia 31 de 
outubro, presidida pelo bispo diocesa-
no Dom Alessandro. Pude constatar a 
participação ativa e efetiva dos leigos 
e leigas durante todo processo, num 
desejo de busca permanente da com-
preensão e da vivência de nossa fé. Em 

Região de Pastoral

torno de 135 pessoas participaram se-
manalmente dos encontros, sendo que 
65 foram investidos como novos minis-
tros. No desenrolar dos encontros per-
cebi, em cada um e cada uma, a alegria 
de pertença à comunidade eclesial, de 

gratidão a Deus e de corresponsabili-
dade ao convite recebido. Os encontros 
foram conduzidos por assessores alta-
mente qualificados que responderam a 
todas expectativas.

Ao final de mais este projeto, pos-
so afirmar o quanto somos felizes em 
sermos sujeitos na Igreja. No sal e luz, 
símbolos milenares da conservação e 
da iluminação, os cristãos leigos devem 
ter olhos luminosos e corações sábios 
para gerar luz, sabedoria e sabor, como 
Cristo Jesus e Seu Evangelho. Agra-
deço a Deus por me permitir partilhar 
meus dons junto àqueles que, como 
eu, amam a Igreja e a, exemplo de Ma-
ria, deixam ecoar nos corações: “Fazei 
tudo o que Ele vos disser”! (Jo 2,5).

uma catequista de cada paróquia, re-
presentando a unidade e comunhão 
da região pastoral, recebeu uma vela 
grande para ser usada nos encontros 
pastorais da paróquia com a inscrição 
do lema do Ano do Laicato. As mesmas 
receberam o envio para a missão, em 
nome de todos, convocados pela ação 
do Espírito Santo.

No final da missa, o bispo Dom 
Alessandro Ruffinoni foi homenageado 
pelos seus 75 anos de vida.

Curso de Formação para novos Ministros LeigosNovos Ministros Leigos na Missa de Investidura

Missa foi celebrada pelo bispo Dom Alessandro e padres da Região de Pastoral



Para nós cristãos, o advento é um tempo de preparação, de 
alegria e de expectativa. É um tempo de reflexão, de reconcilia-
ção, de espera pelo nascimento de Jesus. O advento é vinda, é 
chegada, é encontro. É um tempo de mudança de vida.

O cristão é convidado a direcionar seus caminhos para a 
vinda do Rei da Paz. O Cristo Rei que, há muito tempo, nasceu 
menino numa manjedoura em Belém, na Judeia, deseja nascer 
em nossos corações e ali fazer morada. Para que isso aconteça, 
precisamos preparar nossos corações. Precisamos nos deixar 
transformar por Cristo, Ele quer fazer morada em nossas vi-
das, Ele quer nascer em cada um de nós neste Natal. Para isso, 
precisamos apresentar um coração disposto, que busca a con-
versão, e assim estar em comunhão com Deus e com os nossos 
irmãos. 

Os encontros em família, o presépio e a celebração peni-
tencial são indispensáveis para vivermos o Tempo do Advento, 
pois nos revigora, nos purifica, nos torna dignos para vivermos 
esta espera ansiosa pelo nascimento do Deus 
Menino. 

Vivamos com muita alegria e devo-
ção este tempo especial que a Igreja 
nos oferece. 

Queremos desejar a todos, 
votos de um Feliz e Abençoado 
Natal, e que o Ano Novo que se 
aproxima seja repleto de reali-
zações. 

PREPARANDO O

Natal
Pe. Norberto Coltro

Paróquia Cristo Rei


