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

Em nome das 
paróquias de Bento 
Gonçalves, queremos 
agradecer a todos 
pela presença e 
participação na nossa 
caminhada de fé, 
desejando uma Feliz 
Páscoa para todas as 
famílias e que a luz do 
Ressuscitado brilhe 
sobre todos.
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2020 - Contra a
epidemia de suicídio

alar sobre o suicídio não é algo fácil, nem tão pou-

co confortável, mas, infelizmente, tornou-se ne-

cessário e urgente. Atualmente, temos escutado sobre 

muitos casos que ocorreram próximos a nós, mas segui-

mos sem a conscientização e a informação necessárias 

para entendermos ou aceitarmos essa atitude cada vez 

mais frequente. Fica, assim, mais difícil ajudarmos os 

familiares enlutados. Também é comum buscarmos res-

postas e culpados para essa atitude tão desesperada e 

terminante. E, pior, julgamos!

Temos que levar em consideração que o suicídio é 

a escolha feita para aliviar um sofrimento psíquico da-

quela pessoa. A partir desse ponto, torna-se urgente 

falar a respeito, escutar e ser presente, para que dessa 

maneira aconteça o imprescindível suporte emocional.

Cruz remete ao amor de Deus que foi derramado 

em nós pelo Espírito Santo. Essa nova existência 

contraria o modo existencial fechado do pecado e o abre 

para o Espírito de Deus, que nos transforma e se renova. 

Dessa maneira, a Cruz torna-se o sinal da nova existência 

em Jesus Cristo, para o qual valem outras medidas, que 

não as de uma existência puramente mundana, que pre-

cisa se orientar pelas leis desumanas deste mundo. Jesus 

Cristo nos mostra uma nova possibilidade, isto é, o ser 

humano que vive do amor e que nesse amor se entrega.

A Cruz do sofrimento e da morte foi transformada 

em vitória do Ressuscitado. Deus transformará também 

em nossas vidas todas as trevas em luz, todos os medos 

em confiança e todos os sinais de morte em vida plena.

Nós, cristãos, temos que aprender a viver de manei-

ra mais explícita a conexão entre esta vida e a futura. A 

verdadeira felicidade da vida presente e a salvação de-

A fé dos cristãos é a ressureição em Cristo

Esse apoio pode ser dado por voluntários capaci-

tados ou por profissionais especializados. Com este 

olhar, inicia o objetivo de que a pessoa com pensamento 

suicida substitua essa maneira definitiva, a morte, por 

uma ação mais esperançosa e funcional. Que amenize 

seu sofrimento, e que o resultado positivo, a vida, tenha 

mais possibilidades de êxito.

Devemos entender que o suicídio não é excesso de 

coragem ou de covardia.  É dor! É desespero! É desespe-

rança! É desamparo! É desamor!

É, na verdade, uma epidemia crescente no Brasil e 

no mundo. Cada vez mais idosos, jovens e crianças de 

até seis anos, estão encerrando suas vidas antes do fim. 

Estamos falando de números alarmantes.

Vamos falar mais a respeito?

finitiva da vida eterna não são duas realidades que não 

se comunicam entre si. A pequena felicidade desta vida 

é antecipação da salvação definitiva na comunhão com 

Deus.

Concluímos com os dizeres de Santo Agostinho: “Não 

é grande coisa crer que Jesus morreu; também os pagãos 

o creem, também os judeus e os condenados; todos cre-

em. Mas a coisa realmente grande é crer que ressuscitou. 

A fé dos cristãos é a ressureição de Cristo”.

Neste ano, o jornal Boa Notícia completa 25 anos de 

circulação e de evangelização. Louvamos a Deus pelos 

idealizadores, colaboradores, patrocinadores e a todos 

que fazem parte deste sucesso. Queremos continuar a 

ser uma “Boa Notícia” para todos.

Desejamos a todos uma boa leitura e uma especial 

preparação para a Páscoa que se aproxima, vivendo bem 

o tempo quaresmal e a Campanha da Fraternidade.
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Pe. Gilmar Paulo Marchesini
Pároco da Paróquia Cristo Rei

PROGRAMAÇÃO SEMANA SANtA

 Campanha da Fraternidade (CF) é um mo-
mento privilegiado da Evangelização da Igre-

ja do Brasil. Atenta aos sinais dos tempos, a CNBB 
apresenta um problema para ser estudado, refletido 
nas comunidades, iluminando as ações pastorais e 
sociais para a solução. Durante mais de cinco déca-
das, a Campanha da Fraternidade expressa os sonhos 
de Jesus, respondendo aos clamores da realidade. 

Neste ano, o tema é “Fraternidade e Vida: dom 
e compromisso”. O lema, inspirado na parábola do 
Bom Samaritano, é: “Viu, sentiu compaixão e cuidou 
dele” (Lc 10, 33-34). É um tema transversal e com-
plexo, que envolve a dimensão pessoal, comunitária, 
social, ecológica e espiritual (Fé). O caminho para de-
senvolver a amplitude do tema é expresso no objeti-
vo geral: “Conscientizar, à luz da Palavra de Deus, para o 
sentido da vida como Dom e Compromisso, que se traduz 
em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na fa-
mília, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa 
Casa Comum”. 

A CF 2020 apresenta o valor vida como dom, no 
sentido integral, assim como Jesus propõe nos Evan-
gelhos. Criados à imagem e semelhança do Pai, somos 
filhos e filhas, a caminho de bem-aventurados. Para 
firmar o compromisso em vista da “vida abundante 
para todos”, são propostos os valores da compaixão, 
da ternura, do cuidado e das relações de fraternidade 
para toda a humanidade, fortalecendo a cultura do 
encontro, superando a “globalização da indiferença” 
e da violência. A campanha busca recordar o sentido 

“Se Deus viesse à nossa porta, 
como seria recebido? Aquele 

que bate à nossa porta, em 
busca de conforto para a sua 

dor, para o seu sofrimento, é um 
outro Cristo que nos procura”.

Santa Dulce dos Pobres

BêNÇãO dE RAmOS
A bênção dos Ramos será nas missas das comunidades nos 
meses de março e abril, conforme a organização de cada 
comunidade.

mISSA dE CINzAS E ABERTURA dA 
CAmPANhA dA FRATERNIdAdE 2020
Dia 26 de fevereiro, 9h30min e 18h, na Igreja Matriz. Neste 
dia, haverá a abertura da catequese em todas as comunidades. 
As comunidades fazem Celebração da Palavra e se organizam 
para os horários.

VIA-SACRA
• Na Igreja Matriz Cristo Rei, todas as sextas-feiras, às 15h, 
nos dias 28 de fevereiro ao dia 3 de março. Nestes dias haverá 
confissão individual na Igreja Matriz a partir das 15h. 

TRídUO PASCAL

• missa da Ceia do Senhor: Quinta-feira Santa, 9 de abril
Matriz Cristo Rei, às 20h. O Lava-pés será com um jovem de 
cada comunidade.

• Sexta-feira Santa - Confissões, Vigília e Adoração
   10 de abril, às 8h30min
• Celebração da Paixão do Senhor - 15h
• Procissão do Encontro - 16h
• Via-Sacra no Morro da Cruz - Gruta do Ceará - 19h

• Sábado de Aleluia - Vigília Pascal, 11 de abril
• 18h - Nossa Senhora de Lourdes (Gruta da Garibaldina) - 
Para todo o Vale dos Vinhedos
• 18h - Nossa Senhora Aparecida
• 18h - Santa Marta
• 20h - Matriz Cristo Rei
• 20h - Santa Helena
• 20h - Santa Rita

• Domingo de Páscoa, 12 de abril
• 8h e 18h -  Igreja Matriz 
• 8h30min - Santo Antão
• 19h30 - Nossa Senhora das Graças

dOmINGO dE RAmOS
04 de abril, Sábado
17h - Missa na comunidade Santa Maria Goretti 
17h - Missa na comunidade Imaculada Conceição | Barracão
18h - Missa no Santuário Santo Antônio
18h30min - Missa na comunidade São José Operário | Fenavinho
18h30min - Missa na comunidade São Paulo Apóstolo | Tancredo
19h30min - Missa na comunidade N. Sra. de Fátima | Cohab

05 de abril, Domingo
07h, 08h30min, 10h e 18h - Missas no Santuário Santo Antônio
09h - Missa na comunidade N. Sra. do Rosário | Progresso II
10h - Missa na comunidade Santa Catarina | Licorsul

TRídUO PASCAL

09 de abril - Quinta-feira Santa
20h - Missa da Santa Ceia e Lava-pés e após, Vigília Eucarística 
até a meia-noite no Santuário Santo Antônio

10 de abril - Sexta-feira Santa
07h - Reinício da Vigília Eucarística no Santuário Santo Antônio
09h - Via Sacra da Paixão e Morte do Senhor no Santuário
15h - Liturgia da Paixão e Morte do Senhor no Santuário
16h - Procissão do Encontro do Cristo Morto com N. Sra. das 
Dores
18h - Concentração em frente a Igreja São Pedro (Salgado) para a 
43ª Romaria à Cruz do Salgado
19h30min - Início da Encenação da Paixão e Morte do Senhor

11 de abril, Sábado Santo - Vigília Pascal
19h - Missa no Santuário Santo Antônio
19h - Missa na comunidade Santa Maria Goretti
19h - Missa na comunidade Santa Catarina | Licorsul
19h - Missa na comunidade Santa Lúcia | Progresso

12 de abril, Domingo de Páscoa
07h, 08h30min, 10h e 18h - Missas no Santuário Santo Antônio
09h - Missa na comunidade N. Sra. da Saúde | Vinhedos
09h - Missa na comunidade Jesus Bom Pastor | Cruzeiro
10h - Missa na comunidade São Miguel
19h30min - Missa na comunidade N. Sra. Aparecida | Conceição

CONFISSÕES GERAIS
24 de março, 19h30 min - São Roque 
27 de março, 19h30min - N. S. Rosário - Faria Lemos

dOmINGO dE RAmOS
04 de abril, sábado
15h - Missa na Comunidade N.S. do Rosário - São Roque
16h - Missa na Comunidade São José
16h - Missa na Comunidade São Luís - São Roque
18h - Missa na Comunidade Santa Teresinha
18h - Missa na Matriz São Roque
19h30 - Missa na Comunidade Santa Eulália

05 de abril, domingo
8h30 - Missa na Matriz N. S. do Rosário - Faria Lemos
9h - Missa na Matriz São Roque
10h30 - Missa na Comunidade São Valentim
18h30 - Missa na Comunidade São João
19h - Missa na Comunidade Cristo Redentor

TRídUO PASCAL
09 de abril, Quinta-feira Santa
20h - Missa Ceia do Senhor, com vigília até às 24h
Paróquia São Roque
20h - Missa Ceia do Senhor, com vigília até às 23h
Paróquia N.S. do Rosário - Faria Lemos

10 de abril, Sexta-feira Santa
9h - Via Sacra e confissões - Paróquia São Roque
9h - Via Sacra e confissões - N.S. Rosário - Faria Lemos
15h - Celebração da Paixão - Paróquia São Roque 
15h - Celebração da Paixão - N.S. Rosário - Faria Lemos

11 de abril, Sábado de Aleluia
20h - Vigília Pascal - Paróquia São Roque
20h - Vigília Pascal - N.S. do Rosário - Faria Lemos

12 de abril, Domingo de Páscoa
8h30min - Paróquia N. S. do Rosário - Faria Lemos
9h - Paróquia São Roque
10h - Nossa Senhora das Dores - Tuiuty
17h30min - Santa Bárbara
19h - Nossa Senhora Aparecida

Fraternidade e Vida:
dom e compromisso

da família e promover a vida desde a fecundação até 
o fim natural, a caminho da plenitude, criando espa-
ços de valorização e engajamento das crianças e dos 
jovens, com ações concretas em vista da vida e da 
Casa Comum, através da ecologia integral. 

O lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 
10, 33-34), escolhido a partir da parábola do Bom 
Samaritano (Lc 10, 30-37), inicia com uma pergun-
ta: “Quem é o meu próximo?” (Lc 10, 29). Na parábola, 
percebemos dois modos de viver a fé e por isso duas 
atitudes diferentes: uma que vê e passa adiante, des-
prezando o caído, com o desinteresse e a indiferença 
do sacerdote e do levita. A outra, um olhar que ‘vê’, 
‘permanece’, se ‘envolve’, se ‘sensibiliza’, se ‘compro-
mete’ e ‘cuida’ do caído, vivido pelo samaritano. A 
vida é um dom e o sentido da fé é o compromisso de 

ver, solidarizar-se e cuidar. O desafio é criar sensibi-
lidade para quem está caído à beira do caminho. O 
cristão batizado, não pode passar a vida toda ao lado 
dos irmãos, de modo indiferente, egoísta e autossufi-
ciente, fechado no seu próprio mundo, com um cora-
ção endurecido. Jesus disse: Tudo o que fizeste a um 
desses pequeninos, foi a mim que o fizeste (Mt 25). 
A compaixão, isto é, ‘permanecer com’, é capaz de fe-
cundar o coração humano e conferir um verdadeiro 
sentido à vida. 

Portanto, ‘o próximo’ não é necessariamente 
aquele com o qual temos vínculos, mas todo aquele 
que está na proximidade e tem ‘necessidades’ funda-
mentais para poder viver. O Rosto do outro sempre 
me invoca o compromisso e a responsabilidade da 
fé, pois são os sofredores que desafiam os gestos de 
compaixão, rompem a indiferença e exigem a carida-
de, a misericórdia, a gratuidade, o serviço e o cuidado. 
Como ensina Santa Dulce, o Rosto do outro é o pró-
prio Rosto de Cristo.

A CF 2020 apresenta o testemunho da Ir. Dulce 
do Pobres, que invadida de uma sensibilidade pro-
funda por causa da fé, caminhou ao lado dos pobres, 
nas periferias e nas palafitas, vivendo ao lado dos 
abandonados, excluídos da sociedade e à margem de 
uma vida digna. Com saúde frágil e incompreendida, 
cuidou dos pobres e doentes, vivendo com dedicação 
a missão que recebeu de Deus. Pelo testemunho sa-
maritano, pois como Jesus, “encheu-se de compaixão” 
(Lc 10,33), Ir Dulce dos Pobres é conhecida como o 
“Anjo bom”. 

A CF 2020 é um programa para toda a Igreja e 
para a vida de fé, pois somos interpelados a romper 
os túmulos da indiferença, do ódio e da exclusão, 
transformando o nosso modo de ver, sentir, conviver, 
gerando o amor e compaixão que Cristo nos ensinou.  
É um caminho pascal, passagem dos sinais de morte 
para vida plena, caminho de Ressurreição: “Vá, e faça 
você também a mesma coisa” (Lc10, 37).

PARÓQUIA CRISTO REI PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

PARÓQUIA SãO ROQUE
E N. SRA. dO ROSÁRIO
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Notícias da Paróquia Cristo rei

Pastoral da Criança 
celebra 25 anos

Encontro das Zeladoras
Com alegria, convidamos para o encontro das zeladoras de capelinhas de 

todas as 24 comunidades da Paróquia Cristo Rei. Será um encontro de oração, 
confraternização e animação. Acontecerá na comunidade São José, na Linha Ser-
torina, no dia 28 de março, iniciando com a missa, às 14h. Em seguida, haverá 
confraternização. As zeladoras são convidadas a partilhar um prato com doces 
ou salgados ou bebidas. Nossa gratidão a todas as zeladoras.

“Querida Paróquia Cristo Rei. Depois 
de dois anos aqui, chegou a hora de me 
despedir, dizendo que carregarei comigo 
a acolhida e as boas lembranças vividas 
junto às 24 comunidades da Paróquia 
Cristo Rei. Minha gratidão a todos, aos 
padres, à Região Pastoral de Bento Gon-
çalves, aos Bispos Dom Alessandro e Dom 
José, aos muitos amigos e amigas. Por 
decisão pessoal, neste ano, ficarei mais 
próximo da família. Conto com as preces 
e orações. A minha bênção e abraços para 
todos e até breve”.

Pe. Oberdan Cavazzola

A paróquia Cristo Rei acolhe com 
alegria e esperança, o Padre Rafael 
Giovanaz. Ordenado sacerdote no dia 
11 de dezembro de 1988, na Paróquia 
de Marcorama, Garibaldi, escolheu 
como lema de ordenação: “Ide pelo 
mundo, anunciai o Evangelho a toda a 
criatura (Mc 16,15). 

No dia 1º de março, na missa das 
18h, convidamos as comunidades 

para agradecer ao Pe. Oberdan 
Cavazzola e acolher o Pe. Rafael 

Giovanaz. Pedimos para levar 
bebidas, doces e salgados. A 

confraternização acontecerá na 
comunidade Santo Antão, às 20h.

Convidamos todas as comunidades e lideranças para participarem da Trezena 
em honra da copadroeira Nossa Senhora de Fátima. Conforme sugestões, diversas 
missas serão voltadas para as crianças da catequese e suas famílias. Em comunhão 
com a Campanha da Fraternidade 2020, serão apresentadas as Pastorais Sociais e 
o desafio da Juventude. 

1 dE mAIO - I dia da Trezena (sexta-feira, feriado): missa, às 16h, na Igreja Ma-
triz. Abertura com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Convidamos as coorde-
nadoras das zeladoras com uma capelinha e as demais zeladoras para participar.

2 dE mAIO - II dia da Trezena (sábado): às 18h - com a presença das Pastorais 
Sociais: Pastoral da Criança, Pastoral da Pessoa idosa (PPI), Pastoral Carcerária, 
Pastoral da Saúde, Pastoral da Dignidade da Mulher, Apoio aos recicladores, Ação 
Social Cristo Rei e Santa Marta).

3 dE mAIO - III Dia da Trezena (domingo): às 18h - Pastoral da Juventude.

4 dE mAIO - IV Dia da Trezena (segunda-feira): às 16h - Terço na Igreja Matriz.

5 dE mAIO - V Dia da Trezena (terça-feira): às 19h30h - Catequese da Matriz 
(Missa explicada): 1ª e 3ª etapas.  

6 dE mAIO - VI dia da Trezena (quarta-feira): às 19h30 - Catequese da Matriz 
(Missa explicada): 2ª e 4ª etapas. 

7 dE mAIO - VII dia da Trezena (quinta-feira): às 19h30 - Participação da Cate-
quese das comunidades (Missa explicada): São Bento, Nossa Senhora Aparecida, 
Santa Marta, Nossa Senhora das Neves, Almas do Purgatório, Nossa Senhora de 
Caravaggio. 

8 dE mAIO - VIII dia da Trezena (sexta-feira): às 16h - Associação de Sant’Ana. 

9 dE mAIO - IX dia da Trezena (sábado): às 18h - presidida pelo Pe. Leandro Fossá 
(Missionário no México). Missa do dia das Mães e dos Migrantes. Presença da Cate-
quese da Igreja Matriz e seus familiares. 

10 dE mAIO - X Dia da Trezena (domingo):  às 18h - Missa do dia das Mães. Bên-
ção da Saúde com o Manto de Nossa Senhora de Fátima. 

11 dE mAIO - XI Dia da Trezena (segunda-feira): às 19h30min - Participação da 
Catequese das comunidades (Missa explicada): Santa Helena, Nossa Senhora de 
Fátima, Nossa Senhora da Glória, São Pedro, Nossa Senhora das Graças, Nossa Se-
nhora de Lourdes.

12 dE mAIO - XII Dia da Trezena (terça-feira): às 19h30 -  Participação da Cate-
quese das comunidades (Missa explicada): Santo Antão, Santa Rita, São Luiz, Sagra-
do Coração de Jesus, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, São José (Sertorina), 
São José (Garibaldina), Santo Expedito. 

13 dE mAIO - Solenidade na Igreja Matriz Cristo Rei (quarta-feira): às 18h [103 
anos das Aparições de N. Sra. de Fátima] - Bênção da Saúde com imposição das 
mãos. Convidados: as zeladoras das comunidades, os casais festeiros de Cristo Rei 
2020 e os casais ex-festeiros.

A Pastoral da Crian-
ça da Paróquia de Cris-
to Rei celebra 25 anos 
de presença organizada 
e articulada pelos voluntários. A Pas-
toral da Criança, inspirada na “vida 
em abundância” (Jo 10,10) que Jesus 
quer para todos, tem como objetivo: o 
desenvolvimento integral das crianças 
desde a gestação até completar sete 
anos. Por isso, busca orientar as famí-
lias em vista da saúde, da educação, 
da cidadania e da nutrição. Através de 
ações simples, como o soro caseiro, 
a multimistura, remédios caseiros, o 
controle do peso e da altura, milhares 
de crianças foram salvas, pois é o meio 
mais eficaz para baixar os índices da 
mortalidade infantil. É a pastoral que 
mais deu vida em toda a história do 
Brasil. A Pastoral da Criança está pre-
sente nas comunidades Sagrado Cora-
ção de Jesus (Municipal) e Santo Antô-
nio (Pomarosa) e atende 210 crianças, 
juntamente com as suas famílias.

Queremos agradecer a todos os 
que se envolveram durante 25 anos. 
Como diz Santo Irineu: “A Glória de 
Deus é a vida”. Desejamos muita espe-

rança, animados por Jesus que disse: 
“Eu vim para que todos tenham vida e 
a tenham em abundância” (Jo 10, 10).

Para celebrar este momento, acon-
tecem duas celebrações, como forma 
de louvar e bendizer a Deus pelos ser-
viços prestados, pelas crianças cuida-
das, pelos voluntários e parceiros, pelo 
apoio da Paróquia Cristo Rei e da Dio-
cese de Caxias do Sul.

trezena de Nossa
Senhora de Fátima 
103 anos das Aparições

“Com Nossa Senhora de Fátima, 
celebramos a vida, dom e compromisso”

Santa Rita N. Sra. de Lourdes 8/3, Domingo, 10h45
São José - Sertorina São José 15/3, Domingo, 10h30
N. Sra. da Glória - 40 Leopoldina São José 29/3, Domingo, 10h45 
Santo Expedito Santo Expedito 5/4, Domingo, 10h45
Santo Antão Santo Antão 26/4, Domingo, 10h45

• 7 de março (sábado), às 14h, comu-
nidade Sagrado Coração de Jesus
• 8 de março (domingo), às 18h, Igre-
ja Matriz Cristo Rei
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Paróquias São roque e 
N. Sra. do rosário - Faria lemos

iniciada obra da nova casa paroquial
Teve início, no final de dezembro de 

2019, a construção da nova residência 
dos padres da paróquia Nossa Senhora 
do Rosário de Faria Lemos e da paróquia 
São Roque. Ela será anexada junto ao 
novo Centro Paroquial das duas paró-
quias, que anteriormente servia como 
secretaria e residência para os padres. 
Com a ampliação do espaço físico da an-
tiga residência, ganhou-se qualidade e 
praticidade para melhor atender nossas 
comunidades, com uma ampla e moder-
na secretaria, três salas para atendimen-
to personalizado com os sacerdotes de 
nossas paróquias, sala de reuniões e um 

A Igreja só será jovem quando 
o jovem for Igreja. Esta frase de São 
João Paulo II marcou profundamente 
as ações pastorais de nossa Igreja nas 
últimas décadas e facilmente nos lem-
bramos dela quando se 
pensa em pastoral juvenil. 
Pensando em uma Igre-
ja jovem, a Paróquia São 
Roque decidiu presente-
ar nossos jovens com um 
espaço totalmente adap-
tado às suas atividades. 
Teremos Biblioteca, já 
equipada com dezenas de 

Um dos pilares de nossa fé cristã é 
a Celebração Eucarística. Esse é o lu-
gar onde encontramos plenamente a 
força para a caminhada. É fonte e ápice 
simultaneamente. Deve ser um desejo 
de sempre o celebrar mais dignamente 
e profundamente esse mistério de nos-
sa fé. Por isso, aproveitando a Ordena-
ção Diaconal do então seminarista Mi-
guel Mosena, no dia 30 de novembro 
de 2019, foi inaugurada a Capela do 
Santíssimo Sacramento em nossa Igre-
ja Matriz. É onde Jesus, na Santa Eu-
caristia, está. É o local onde podemos 
contemplá-Lo e amá-Lo com tempo. 
É local de silêncio e de escuta. Venha 
conhecer a capela e se encantar pela 
oração. Todas as tardes de segunda a 
sexta-feira as portas de nossa igreja 
estão abertas. Louvado seja Deus por 
beneficiar Seu povo com a presença 
amada de seu Filho Jesus.

Um momento bastante espe-
rado pela nossa comunidade Santa 
Teresinha é o da construção de sua 
nova igreja. Nos últimos meses es-
tivemos trabalhando bastante para 
definir o seu projeto arquitetônico. 
Como vemos no desenho, o espa-
ço contará com salas de cateque-
se, salão de convivência, Capela do 
Santíssimo Sacramento, além do 
belo e amplo espaço celebrativo co-
munitário. A igreja também contará 
com uma torre para o sino. Esse é mais um empreendimento que visa 
potencializar a evangelização de nossa gente, que tem sede de Jesus 
Cristo. Que Ele nos ajude sempre nesta bela caminhada.

Com o objetivo de estar mais perto da realidade do 
nosso povo, estamos nos organizando para marcar esta 
presença. Nas quartas-feiras, um padre estará visitan-
do uma comunidade, acolhendo as pessoas que neces-
sitam conversar, receber uma benção, tirar dúvidas e 
outras situações que mereçam uma atenção especial. 
Sabedores da quantidade de comunidades que formam 
nossas paróquias, nos sentimos motivados a fazer esta 
aproximação: padres e fiéis.

Que São Roque e Nossa Senhora do Rosário, nos 
iluminem e orientem nossos passos na consciência de 
viver à pertença na comunidade-Igreja, corpo místico 
de Jesus Cristo, nosso Salvador.

15 de março - 10h30min Missa festiva  na comunidade São José

22 de março - 15h Chá de São Roque

29 de março - 10h30min Missa festiva  na comunidade Santa Eulália

 

05 de abril - 10h30min Missa festiva  na comunidade São Valentim

19 de abril - 10h30min Missa festiva na comunidade São Valentim 96

26 de abril - 10h30min Missa festiva no Capitel São Jorge

 

03 de maio - 10h30min Missa festiva na comunidade São Gotardo

03 de maio - 10h30min Missa festiva na comunidade São Valentim - Vale Aurora

10 de maio - 10h30min Missa festiva na comunidade Nossa Senhora de Fátima - Veríssimo de Matos

17 de maio - 10h30min Missa festiva Santo Izidoro- Sede Paroquial N. Sra. do Rosário - Faria Lemos

24 de maio - 10h30min Missa festiva na comunidade Nossa Senhora de Caravaggio

estúdio multimídia.
A primeira etapa da obra da residência 

tem previsão de durar até maio de 2020 
e consiste nas instalações do canteiro de 
obras, escavações e nivelamento do ter-
reno, execução de fundações e estrutura 
de pilares, vigas e lajes em concreto, além 
do sistema de cobertura e escoamento 
da água da chuva. A nova residência dos 
padres contará com sala de estar e jantar, 
cozinha, lavanderia, garagem, dormitórios 
para três padres, seminaristas e visitas, 
além de um amplo jardim e uma capela 
onde nossos sacerdotes poderão cuidar de 
sua vida de oração pessoal.

inauguração da nova capela 
do Santíssimo Sacramento 
na igreja São roque

Jovens iniciarão o ano com novo espaço
livros com temática formativa; três de-
pósitos; sala de reuniões; copa; refei-
tório; e uma sala multiuso para oitenta 
jovens. Em março deste ano o espaço 
será inaugurado.

Comunidade Santa teresinha 
inicia projeto para sua igreja

Visita dos padres
às comunidades
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festas  nas comunidades

Notícias da Paróquia Santo Antônio

Celebrações jubilares movimentam 
comunidade paroquial

Paróquia Santo 
Antônio celebrou 

dois jubileus que movi-
mentaram a comunida-
de, nos meses de dezem-
bro de 2019 e janeiro 
de 2020. No dia 31 de 
dezembro, uma missa so-
lene lembrou os 85 anos 
de elevação da igreja 
matriz Santo Antônio à 
categoria de Santuário 
Diocesano. A missa em 
ação de graças foi presi-
dida pelo bispo da Dioce-
se de Caxias do Sul, Dom 
José Gislon.

Ainda no início da Eucaristia, o pároco, padre 
Ricardo Fontana, fez a leitura do documento, emi-
tido em 27 de dezembro de 1934, por ocasião dos 
50 anos da Paróquia Santo Antônio. No momento 
das preces da comunidade, foram recordados os di-
versos trabalhos pastorais, a devoção ao padroeiro 
Santo Antônio e os benfeitores.

Em sua homilia, Dom José ressaltou a importân-
cia histórica do Santuário e da Paróquia, que se tor-
nam referência para toda a Igreja diocesana. Lem-
brou do amor da comunidade por Santo Antônio e 
falou sobre a intercessão deste grande santo. “Que-
ro lembrar com carinho dos nonnos e das nonnas, 
dos agricultores e de todas as pessoas que construí-
ram essa obra física e também que ajudaram a man-
ter viva a fé do povo de Deus”, concluiu.

Outro grande momento foi a bênção do novo 

No dia 19 de janeiro de 2020, 
o bispo da Diocese de Cruz Alta, 
Dom Adelar Baruffi, celebrou 
seus 25 anos de vida sacerdotal 
com o povo de Bento Gonçalves, 
o qual serviu por três anos e onde 
recebeu a sagração episcopal. O 
Santuário Santo Antônio ficou lo-
tado na missa das 10h, presidida 
por Baruffi e concelebrada por 
diversos bispos gaúchos e padres 
da Diocese de Caxias do Sul. O 
encontro também contou com a 
presença dos familiares, amigos e 
lideranças da Diocese de Cruz Alta. 

Em sua mensagem, fez questão de agradecer 
a todos os presentes e à Paróquia Santo Antônio. 
“Minha vocação nasceu e foi cultivada na família. 
Obrigado por tudo e tenham a certeza de que fui fe-
liz como formador dos seminários, fui feliz aqui em 

CELEBRAÇÕES PENITENCIAIS
COm CONFISSÕES

Horário 19h30min

03/03 - Terça-feira
Comunidade Imaculada Conceição | Barracão

06/03 - Sexta-feira

Comunidade São Cristóvão | Vila Nova I
Comunidade N. Sra. de Caravaggio | Vila Nova II

10/03 - Terça-feira

Comunidade Santa Paulina | Vista Alegre
Comunidade Sagrado Coração de Jesus | Paim

12/03 - Quinta-feira

Comunidade N. Sra. de Fátima | Cohab

17/03 - Terça-feira

Comunidade Jesus Bom Pastor | Cruzeiro
Comunidade São Pedro | Salgado - junto com N. Sra. de 
Lourdes - Gruta (igreja São Pedro)

19/03 - Quinta-feira

Comunidade Santo Antoninho
Comunidade São Miguel

20/03 - Sexta-feira 

Comunidade N. Sra. Aparecida | Conceição - junto com a 
comunidade São Paulo Apóstolo | Tancredo (igreja N. Sra. 
Aparecida)

22/03 - Domingo

15h - Missa e após, Confissões na comunidade Santíssima 
Trindade | Zemith

24/03 - Terça-feira

Comunidade N. Sra. do Carmo | Borgo
19h30min - Comunidade N. Sra. da Saúde | Vinhedos

25/03 - Quarta-feira

Comunidade Santa Maria Goretti - junto com comunidade 
N. Sra. Medianeira (igreja Santa Maria Goretti)

27/03 - Sexta-feira

Comunidade N. Sra. das Graças | Eucaliptos
Comunidade São José Operário | Fenavinho

31/03 - Terça-feira

Comunidade Divino Espírito Santo | Buratti

01/04 - Quarta-feira

Missa e após, Confissões na comunidade São Francisco de 
Assis | São Francisco

02/04 - Quinta-feira

Comunidade Santa Catarina | Licorsul

03/04 - Sexta-feira

Comunidade Santa Lúcia | Progresso
Comunidade N. Sra. do Rosário | Progresso II

15/03 - 10h30min - Missa Festiva e Almoço em honra ao padroeiro na Comunidade São José Operário | Fenavinho

22/03 - 10h30min - Missa Festiva em honra à padroeira na Comunidade N. Sra. de Lourdes | Gruta

Atividades aconteceram no dia 31 de dezembro e 19 
de janeiro, com missas e almoço de confraternização

Jubileu de Prata de dom Adelar Baruffi

Fotos: Felipe Padilha

Bento e sou feliz com aquele querido povo de Cruz 
Alta, a quem sirvo há cinco anos”, salientou.

Depois da missa, no salão paroquial, foi servido 
um almoço de confraternização. A atividade tam-
bém fez memória ao jubileu de 85 anos do Santuário 
Santo Antônio.

mISSAS QUARTA-FEIRA dE CINzAS, 
26 dE FEVEREIRO
8h - Missa no Santuário Santo Antônio, com participação 
dos catequizandos; início da catequese

12h - Missa no Santuário Santo Antônio 

18h - Missa no Santuário Santo Antônio, com participação 
dos catequizandos; início da catequese

19h30min - Missa na comunidade N. Sra. de Caravaggio | 
Vila Nova II, com participação dos catequizandos; início da 
catequese.

19h30min - Celebração de Cinzas em todas as 
comunidades, com participação dos catequizandos; início 
da catequese.

órgão do Santuário. Vindo da Holanda, por meio de 
doação de uma família devota, servirá para embele-
zar as orações e missas. Por fim, foi feita a entrega 
do troféu “Santuário Santo Antônio” às pessoas que 
se destacam na atividade paroquial.

De acordo com o pároco, padre Ricardo Fonta-
na, a celebração dos 85 anos do Santuário foi um 
momento da graça de Deus para a Igreja e também 
para a comunidade bento-gonçalvense. “Significa 
que é um lugar santo, um local onde as pessoas de 
dirigem constantemente e em grande número para 
expressar e renovar a sua fé com a Palavra e a Euca-
ristia, tendo como intercessor Santo Antônio. Que-
remos, então fortalecer o vínculo das pessoas com 
a Igreja e possam encontrar num meio urbano, um 
espaço de oração e espiritualidade nesses tempos 
agitados”, explica.
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região Pastoral de 
Bento Gonçalves dá
início ao projeto 
Batizados e Enviados

No dia 25 de março, às 19h30, 
na paróquia de São Roque, ocorre 
o conselho de pastoral que envolve 
as 8 paróquias da região de Bento 
Gonçalves. Neste conselho, serão 
encaminhadas as novas diretrizes 
da Ação Pastoral da Diocese de Ca-
xias do Sul para os anos de 2021-
2024. O Conselho é composto por 
representantes das oito paróquias, 
com os padres, religiosos (as) e lei-
gos (as). É uma forma de comunhão, 
articulação e de estabelecer metas 
comuns para as 129 comunidades. 

A prática da cremação difundiu-
-se rapidamente. A Congregação para 
a Doutrina da Fé publicou uma nova 
Instrução sobre a conservação das cin-
zas da cremação. A recomendação da 
Igreja é que os corpos dos familiares 
falecidos sejam sepultados no cemité-
rio, pois recordam a morte, a sepultura 
e a ressurreição do Senhor Jesus. O tú-
mulo dos fiéis defuntos nos cemitérios 
favorece a memória, o afeto familiar, a 
estima, a oração e a reflexão da parte 
dos seus familiares e de toda a comu-
nidade cristã. 

Por isso, as cinzas do defunto de-
vem também ser conservadas, por 
norma, num lugar sagrado, isto é, no 
cemitério, pois ajuda a manter a refe-
rencialidade da pessoa amada e evita 
o esquecimento ou a falta de respeito 
que podem acontecer, sobretudo de-
pois de alguns anos de seu falecimento. 

A conservação das cinzas em casa 
não é consentida e nem a dispersão no 
ar, na terra ou na água ou, ainda, em 
qualquer outro lugar. Exclui-se por ra-
zões higiênicas, a conservação das cin-
zas cremadas em peças de joalharia ou 
em outros objetos. 

Por fim, o serviço pastoral que os 
padres realizam nas exéquias e nos 
sepultamentos são gratuitos. A Igreja 
não cobra nenhum valor dos familia-
res ou das funerárias para prestarem 
o serviço pastoral dos sepultamentos.  
Também não se cobra nenhum valor  
para  celebrar as missas de sétimo dia 
ou trigésimo dia de falecimento dos 
familiares falecidos. Todos os serviços 
pastorais são orientados pelas obras 
de misericórdia e pelo dízimo. 

As paróquias da Região Pastoral de Bento Gonçalves 
iniciam no mês de março o projeto Batizados e Enviados, 
com o objetivo de dar novo dinamismo à catequese batis-
mal. O primeiro encontro, do total de sete, será no sába-
do, 7 de março, das 9h às 14h, no Centro de Evangelização 
Cristo Rei, para as secretárias, secretários e padres. Os 
outros seis momentos serão realizados no Edifício Santo 
Antônio. O público-alvo desta primeira etapa são as se-
cretárias, os preparadores do Batismo e os introdutores 
deste Sacramento de Iniciação Cristã. Os últimos dois 
encontros serão laboratórios práticos para proporcionar 
melhor acolhida e preparação às famílias que vão celebrar 
o Batismo. A missa de envio está marcada para a quinta-
-feira, 21 de maio, às 19h30min, no Santuário Santo Antô-
nio, presidida por Dom José Gislon, bispo da Diocese de 
Caxias do Sul.

Já está nas paróquias o folder com o conteúdo for-
mativo, as datas e horários dos encontros. No material 
também está a ficha de inscrição para as secretárias e 
secretários, introdutores e preparadores. O pedido é que 
seja feito o preenchimento e a devolução nas secretarias 
paroquiais até o dia 13 de março.

O Curso de Teologia e Bíblia da Região Pastoral de Bento Gonçalves 
é uma bela experiência de formação para leigos e lideranças das comuni-
dades. As aulas acontecem sempre às terças-feiras, a partir do dia 10 de 
março, das 19h30min às 21h30min, no Edifício Santo Antônio, localiza-
do na Rua Marechal Deodoro, 263, ao lado do Santuário Santo Antônio. 

As inscrições podem ser realizadas na Secretaria da Paróquia San-
to Antônio, durante os meses de fevereiro e março, ao valor de R$ 40, 
mesmo valor das mensalidades que se estendem até o final do curso. 
Mais informações podem ser obtidas pelo fone (54) 3452-1634 ou pelo 
e-mail secretaria2@paroquiasantoantoniobg.com.br.

A aula inaugural do Curso de Teologia e Bí-

blia terá como tema a Campanha da Fraternidade 

2020. O encontro será na quinta-feira, 5 de março, 

a partir das 19h30min, no Cinema Shopping Ben-

to, na Rua Marechal Deodoro, 238, com entrada 

franca.

O assessor será Dom Ricardo Hoepers, bispo 

da Diocese do Rio Grande e presidente da Comis-

são Episcopal para a Vida e a Família da CNBB. Ele 

irá abordar a temática: “Fraternidade e vida: dom e 

compromisso”, inspirada pelo Evangelho segundo 

Lucas: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”.

Curso de teologia e Bíblia

Aula inaugural e 
formação sobre a 
Campanha da 
Fraternidade

Orientações
da igreja
Católica sobre
a Cremação

Conselho
regional de
Pastoral de
Bento Gonçalves



A ressureição de Cristo, para nós cristãos, é o 

fato que dá todo o sentido para nossa fé. A vi-

tória de Jesus sobre o pecado e, portanto, sobre 

a morte é a certeza de que nem mesmo aquela 

que é uma realidade inevitável para todos pode 

ser a última que tenha a palavra sobre a exis-

tência humana. Ressuscitar significa fazer no-

vas todas as coisas. Na celebração das exéquias 

durante o sepultamento no cemitério, o sacer-

dote ou o ministro recorda algumas palavras de 

São Paulo dirigida à comunidade de Corinto na 

Grécia, nos primeiros séculos da Igreja em que 

recorda o sentido cristão de sepultar os mortos 

e como nosso corpo irá ressuscitar.

Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver,
criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo,

como um jardim a ser cultivado com amor.

Dai-nos um coração acolhedor para assumir
a vida como dom e compromisso

Abri nossos olhos para ver
as necessidades dos nossos irmãos e irmãs,

sobretudo dos mais pobres e marginalizados.

Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão
expressa no cuidado fraterno,

próprio de quem reconhece no próximo
o rosto do vosso Filho.

Inspirai-nos palavras e ações para sermos
construtores de uma nova sociedade,

reconciliada no amor.

Dai-nos a graça de vivermos
em comunidades eclesiais missionárias

que, compadecidas,
vejam, se aproximem e cuidem

daqueles que sofrem,
a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida,

e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil.

Por Jesus, o Filho amado,
no Espírito, Senhor que dá a vida.

Amém!

ORAÇãO dA CAmPANhA 
dA FRATERNIdAdE 2020

EIS A PÁSCOA 
dOS CRISTãOS

Diácono
Miguel Mosena
Paróquia São Roque
e Paróquia Nossa
Senhora do Rosário, 
Faria Lemos

“Todavia, alguém dirá: como é que os mortos res-
suscitam? Com que corpo voltarão? O corpo é se-
meado corruptível, mas ressuscita incorruptível; é 
semeado desprezível, mas ressuscita glorioso; é se-
meado na fraqueza, mas ressuscita cheio de força; é 
semeado corpo animal, mas ressuscita corpo espiri-
tual”. (1Cor 14, 35ss)

Que nesta Páscoa, uma vez mais, você possa 

sentir esta força que vem do Ressuscitado ca-

paz de fazer novas todas as coisas em sua vida 

para que percebas os sinais que nos revelam a 

vida futura que há de vir e que todos participa-

remos.


