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Boa Notícia

Abrimos as portas do Ano 
Novo. Queremos celebrar a vida me-
diante a fé e o amor a Jesus Cristo. 
Em 2014, as notícias das Paróquias 
de Bento Gonçalves, mais uma vez, 
chegam até você pela força da evan-
gelização. As pessoas que têm fé em 
Jesus Cristo, e participam das diver-
sas atividades das nossas comuni-
dades, fazem acontecer o Reino de 
Deus. A fé nos leva a compreender 
melhor o ser humano em suas neces-
sidades humanas e em seu potencial. 
É necessário dar continuidade a obra 
que é de Cristo. 

A Campanha da Fraternidade de 
2014 abordará a triste realidade do 
tráfico de seres humanos. Com o 
tema “Fraternidade e Tráfico de Pes-
soas” e o lema “É para a liberdade 
que Cristo nos libertou” (Gl 5,1), o 
objetivo geral da Campanha é iden-
tificar as práticas de tráfico humano 
em suas várias formas. Denunciá-las 
como violação da dignidade e da li-
berdade humanas, mobilizando cris-
tãos e pessoas de boa vontade para 
erradicar este mal, com vista ao res-
gate da vida.  Dentro da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, várias 
pastorais e organismos lidam, direta 
ou indiretamente, com esse tema e 
esta realidade. Isso levou a organiza-
ção do Grupo de Trabalho de Tráfico 
Humano, a reunir-se para tratar da 
Campanha da Fraternidade de 2014. 
O tempo da quaresma é favorável 
para a conversão de vida pessoal e 
comunitária. 

Para o ano que se inicia, prepara-
mos também os artigos de formação 
cristã e as atividades regionais das 
nossas paróquias e comunidades.

Desejamos a todos vocês um 
bom ano de 2014 e uma boa lei-
tura!

No dia 24 de novembro passado, Solenidade de Cristo 
Rei, o Papa Francisco presenteou a Igreja com uma Exorta-
ção Apostólica. Chama-se “Evangelii Gaudium”.Traduz-se 
por A Alegria do Evangelho, sobre o anúncio do Evangelho 
no mundo atual.

“A alegria do evangelho enche o coração e a vida inteira 
daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam 
salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio 
interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar 
a alegria.” (EG 1). Desde a primeira linha, percebe-se um tom 
positivo e propositivo do Papa. Ele quer apontar caminhos, 
exortar, animar e “convidar para uma nova etapa evangeli-
zadora marcada por esta alegria e indicar caminhos para o 
percurso da Igreja nos próximos anos.” (EG 1). A fonte da 
alegria é o renovado encontro pessoal com Jesus Cristo, do 
qual “nasce da certeza pessoal de, não obstante o contrário, 
sermos infinitamente amados.” (EG 6). 

Esta alegria de ser cristão deve ser comunicada. “O bem 
tende a comunicar-se.” (EG 9). “Um amor que não sentisse 
a necessidade de falar da pessoa amada, de a apresentar, 
de a tornar conhecida, que amor seria?” (EG 264).Um evan-
gelizador deve transmitir esta alegria, e não pode ter “cara 
de funeral”. “O mundo do nosso tempo, que procura ora 
na angústia ora com esperança, possa receber a Boa Nova 
dos lábios, não de evangelizadores tristes e descoroçoados, 
impacientes ou ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho 
cuja vida irradie fervor, pois foram quem recebeu primeiro 
em si a alegria de Cristo.” (EG 10).

Uma igreja missionária
“A alegria do Evangelho, que enche a vida da comuni-

dade dos discípulos, é uma alegria missionária” (EG 21). O 
Papa quer uma Igreja missionária. Uma Igreja “em 
saída”. Deve ir, adiantar-se, ir ao encontro, tomar a 
iniciativa. Todos os agentes de pastoral e todas as 
organizações das comunidades devem ser postas 
“em chave missionária” (EG 34). Para isto, é preciso 
uma “conversão pastoral”. “Fazer com que todas 
elas [as estruturas eclesiais] se tornem mais missio-
nárias, que a pastoral ordinária em todas as suas 
instâncias seja mais comunicativa e aberta, que co-
loque os agentes pastorais em atitude constante 
de «saída» e, assim, favoreça a resposta positiva de 
todos aqueles a quem Jesus oferece a sua amizade” 
(EG 27). A exortação é forte: “Neste momento, não nos serve 
uma «simples administração». Constituamo-nos em «estado 
permanente de missão», em todas as regiões da terra.” (EG 
25).

O anúncio fundamental
O Evangelho deve ser anunciado integralmente, porém, 

deve partir do que é central, mais importante, e não ater-se 
a questões secundárias ou pontuais, como, às vezes, alguns 
meios de comunicação insistem. Há um núcleo central, “o 
coração do evangelho”, a partir do qual toda nossa fé en-
contra harmonia e sentido. “Neste núcleo fundamental, o 
que sobressai é a beleza do amor salvífico de Deus manifes-
tado em Jesus Cristo morto e ressuscitado.” (EG 36). Dito de 
outra maneira: “o anúncio fundamental: o amor pessoal de 
Deus que Se fez homem entregou-Se a Si mesmo por nós e, 
vivo, oferece a sua salvação e a sua amizade.” (EG 128). A 
partir deste anúncio, que possibilita um encontro com Jesus 
Cristo, todo conjunto de nossa fé encontra sentido e harmo-
nia. Este “coração do evangelho” deve ser acolhido e teste-
munhado: “O teu coração sabe que a vida não é a mesma 
coisa sem Ele; pois bem, aquilo que descobriste, o que te 
ajuda a viver e te dá esperança, isso é o que deves comunicar 
aos outros.” (EG 121). 

As tentações dos agentes de pastoral
Somos todos “filhos desta época” (EG 77) e, por isso, 

somos expostos a diversas tentações. O Papa enumera como 
tentações “uma acentuação do individualismo, uma crise de 
identidade e um declínio do fervor” (EG 78). O Papa recorda 
que uma das tentações que devemos superar é a “sensação 
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DO

Pe. Adelar Baruffi

de derrota, que nos transforma em pessimistas lamurientos e 
desencantados com cara azeda” (EG 85). Ao contrário, pala-
vras que se repetem são ousadia, fervor, alegria, entusiasmo, 
espiritualidade. “Os males do nosso mundo – e os da Igreja – 
não deveriam servir como desculpa para reduzir a nossa en-
trega e o nosso ardor.” (EG 84). Francisco conclui cada uma 
das reflexões sobre as tentações com uma exortação firme, 
recordando-nos que as mesmas são capazes de nos “roubar” 
algo de essencial para a fé e a missão. Por isso, diz: “Não nos 
deixemos roubar o entusiasmo missionário!” (EG 80); “não 
deixemos que nos roubem a alegria da evangelização.” (EG 
83); “Não deixemos que nos roubem a esperança” (EG 86); 
“Não deixemos que nos roubem a comunidade.” (EG 91); 
“Não deixemos que nos roubem o Evangelho.” (EG 97); “Não 
deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno!” (EG 
101) e “Não deixemos que nos roubem a força missionária!” 
(EG 109).

A dimensão social da evangelização
A proposta do evangelho não se resume somente numa 

relação pessoal com Deus. O anúncio central de nossa fé, 
de um Deus que nos ama, “provoca na vida da pessoa e nas 
suas ações uma primeira e fundamental reação: desejar, pro-
curar e ter a peito o bem dos outros.” (EG 178). A sociedade 
não pode exigir dos cristãos que “releguemos a religião para 
a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na 
vida social e nacional”. (EG 183). Como silenciar São Fran-
cisco de Assis e Beata Teresa de Calcutá? O Papa ateve-se 
a duas grandes questões: a inclusão social dos pobres e a 
paz e o diálogo social. O evangelho possui uma mensagem 
clara, direta e simples (EG 194) que não podemos relativizar 
e ofuscar: “a opção pelos últimos, por aqueles que a socie-

dade descarta e lança fora.” (EG 195). Reafirma a 
“opção pelos pobres”, que está presente em nossa fé 
em Jesus Cristo, que se fez pobre por nós. “Por isso, 
desejo uma Igreja pobre para os pobres.” (EG 198). 
O Papa aponta duas causas da pobreza, que devem 
ser sanadas, a autonomia absoluta dos mercados e 
a especulação financeira. A evangelização implica 
também a construção de um caminho de diálogo 
para a promoção da paz. “A paz é artesanal.” (EG 
244). Para ajudar na construção da paz, a Igreja se 
propõe a um diálogo com os Estados, com os dife-
rentes níveis da sociedade civil e com os outros cris-

tãos que não fazem parte da Igreja Católica. Ao proclamar 
o “evangelho da paz” (Ef 6, 15), a Igreja colabora para uma 
“cultura que privilegie o diálogo como forma de encontro, a 
busca de consenso e de acordos, mas sem a separar da pre-
ocupação por uma sociedade justa, capaz de memória e sem 
exclusões.” (EG 239). 

Evangelizadores com Espírito
O último capítulo da Exortação trata da espiritualidade 

do evangelizador. “Jesus quer evangelizadores que anunciem 
a Boa Nova, não só com palavras mas, sobretudo, com uma 
vida transfigurada pela presença de Deus.” (EG 259). Fala de 
evangelizadores com espírito, “que se abrem sem medo à 
ação do Espírito Santo” (EG 259) que impele, motiva, enco-
rajae contagia. Devem unir trabalho e oração. Não se pode 
viver sem “o pulmão da oração” (EG 262), pois “sem mo-
mentos prolongados de adoração, de encontro orante com 
a Palavra, de diálogo sincero com o Senhor, as tarefas fa-
cilmente se esvaziam de significado, quebrantamo-nos com 
o cansaço e as dificuldades, e o ardor apaga-se.” (EG 262). 
Sim, é preciso que “arda nos corações o fogo do Espírito.” 
(EG 261). O missionário, que nunca deixará de ser discípulo 
e sentir-se a caminho com o Mestre, deve estar profunda-
mente convencido do que anuncia, pois “uma pessoa que 
não está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, não 
convence ninguém.” (EG 266). A “paixão por Jesus” une-se à 
“paixão pelo seu povo” (EG 268). Ter sempre a alegria de es-
tar próximo da vida das pessoas, como “homens e mulheres 
do povo.” (EG 271). Enfim, esta carta do Papa deve ser lida, 
meditada e, sobretudo, se traduzir em caminhos novos para 
a evangelização. 
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Palavra da Igreja
O tráfico humano é uma agressão a todos, por isso sua erradicação deve ser 

assumida por todos. Abandonar seu semelhante ao sofrimento ou mostrar-se indi-
ferente e falta de amor e, por isso, sinal de insanidade e desumanidade (texto Base 
da CF/14 - Nº 188). O próximo não é só um ser humano, com os seus direitos e a sua 
igualdade fundamental em relação a todos os demais, mas torna-se imagem viva 
de Deus. Por isso, ele deve ser amado, ainda que seja inimigo, como o mesmo amor 
com que o ama o Senhor (Nº 206).

(Papa Francisco)

Tráfico de Pessoas:

uma vergonha,
crime contra a
humanidade

Pe. Celso Luís Ciconetto

A CNBB escolheu o enfrentamento ao Tráfico humano como tema da Cam-
panha da Fraternidade(CF) de 2014. No irmão traficado, na irmã escravizada é 
nossa própria filiação divina que vem sendo abolida. É preciso erradicar a chaga 
do trafico humano! Pois “é para a liberdade que Cristo nos libertou”(Gl 5,1).

Trata-se de pessoas em que “nós, cristãos, reconhecemos o rosto de Jesus 
Cristo, que se identificou com os mais pequenos e necessitados”. E “outros que 

não têm como referência uma fé religiosa, em nome da humanidade comum 
partilham a compaixão pelos seus sofrimentos, com o empenho de os libertar e 
de aliviar as suas feridas”. Todos devemos unir para enfrentar a situação, libertar 
estas pessoas e “pôr fim este horrível comércio”, que envolve milhões de vítimas 
de trabalho forçado, da escravatura de pessoas como mão de obra ou para ex-
ploração sexual”.

Sete tipos de escravidão moderna

Pensavas que a escravidão era coisa do passado? A organização in-
ternacional Anti-Slavery, cataloga assim as novas formas de escravidão:

l TRABALHO EM CONDIÇÕES DE SERVIDÃO - Pelo menos 20 
milhões de pessoas em todo o mundo se vêem obrigadas a trabalhar 
durante longas jornadas, sete dias por semana, 365 dias ao ano. Como 
“pagamento” por seu trabalho, recebem alimentação e alojamento bá-
sicos.

l TRABALHO FORÇADO - Refere-se, principalmente, a crianças que 
são captadas ilegalmente por governos, partidos políticos ou indivíduos 
particulares e são obrigados a trabalhar.

l TRABALHO INFANTIL - As piores formas de trabalho infantil se re-
ferem a crianças que trabalham em condições de exploração ou de risco.

l PROSTITUIÇÃO INFANTIL - Exploram crianças por seu valor co-
mercial mediante a prostituição, a Trata e a pornografia. Em geral, são 
sequestradas, compradas ou vendidas; ou obrigadas a ingressar no mer-
cado do sexo.

l TRATA - A Trata implica no transporte e/ou no comércio de seres 
humanos, comumente mulheres ou crianças, com fins de lucro.

l MATRIMÔNIO FORÇADO - O matrimônio precoce e o matrimônio 
forçado afetam mulheres e garotas, que são obrigadas a casar-se, sem 
que possam eleger seus futuros esposos.

l ESCRAVIDÃO TRADICIONAL - A escravidão tradicional ou “pro-
priedade pessoal” implica na compra e venda de pessoas.

Quantos escravos 
existem e onde estão?

Segundo o Índice Mundial de Escravidão da 
ONG australiana WalkFreeFoudation, no mundo 
há 29,8 milhões de novos escravos. No entanto, 
essa realidade é pouco conhecida e permanece 
oculta em casas de zonas residenciais e também 
em lugares de trabalho.

Como chegam a essa situação?
No oeste africano e no sudeste asiático, perpe-

tuam-se sistemas de “escravidão hereditária”. Em 
outras zonas, as vítimas são sequestradas e vendi-
das para trabalhos ou matrimônios forçados. Um 
terceiro grupo tem sido enganado com promes-
sas de uma educação ou um trabalho melhor. A 
China, o Paquistão, a Nigéria, a Etiópia e a Rússia 
registram os maiores níveis.

Europa: Os países da Europa Ocidental têm 
o menor risco geral de escravidão. No entanto, 
a dificuldade atual para reunir recursos suficien-
tes impede que seja completamente erradicada. 
No Reino Unido, com uma das cifras mais baixas, 
distintas estimativas asseguram que há maios de 
4.000 pessoas nessa situação. Na Bulgária e na 
Romênia, ao contrário, são detectados “milhares 
de casos”.

América, Canadá e Estados Unidos: Com 
uma forte demanda de mão de obra barata, são 
os destinos principais para a trata de pessoas. O 
México é um importante país de trânsito para os 
sul-americanos e centro-americanos que tentam 
entrar nos Estados Unidos. Os países da bacia do 
Caribe mostram, com exceção do Haiti, um me-
nor nível de risco de violações de direitos que a 
maioria dos países latino-americanos.

Ásia: A Índia é o lugar com maior índice de 
escravidão moderna. E, enquanto a Austrália e na 
Nova Zelândia apenas há risco, no Paquistão e na 
Tailândia, este é muito alto.

Brasil: No Brasil, para onde foram traficados 
milhões de escravos africanos, a forma mais visí-
vel do tráfico humano contemporâneo éo traba-
lho escravo, presente sob as modalidades de tra-
balho forçado, da servidão por divida, da jornada 
exaustiva e do trabalho em condições degradan-
tes. Em sua maioria, as vitimas são aliciadas em 
bolsões de miséria no norte e nordeste do país, 
onde saem em busca de “melhoras” para áreas 
de expansão agrícola ou para regiões aquecidas 
pela construção de grandes obras. O agronegócio 
e os canteiros de obras na cidade são os maiores 
responsáveis por esta prática.

Palavra
do Papa
No encontro com embaixado-

res do mundo, o papa Francisco 
afirmou: “Fala-se em milhões 
de vítimas de trabalhos for-
çados num tráfico de mão de 
obra e exploração sexual. Isto 
não pode continuar. Seria uma 
derrota para o mundo permitir 
que seres humanos sejam tra-
tados como objectos, engana-
dos, violentados, vendidos, ou 
até mortos ou feridos no cor-
po e na alma, sendo por fim 
descartados e abandonados. É 
uma vergonha”, disse o Papa, 
indignado com o que ocorre no 
mundo global e apelou aos em-
baixadores para que unifiquem 
as suas estratégias no combate 
ao tráfico humano.

Por que existe o
tráfico humano?

Através da CF, a Igreja 
quer nos ajudar a abrir os 
olhos para toda e qualquer 
situação de escravidão, de-
nunciar sua prática, liber-
tar suas vítimas e, acima de 
tudo, arrancar a raiz que sus-
tenta esta praga.

A escravidão existe por-
que o nosso modelo de de-
senvolvimento prega a ga-
nância como critério. Um 
de seus produtos, a miséria, 
faz com que, para quem não 
tem, qualquer trabalho valha 
mais que nenhum. As raízes 
da escravidão continuam 
profundamente entranhadas 
na consciência, na cultura, 
na história, na política, nas 
estruturas do poder e da eco-
nomia.

Existem canais oficiais para efetuar as necessárias denúncias de situações de 
tráfico humano. Alguns órgãos do governo disponibilizam meios para receber 
denúncias e encaminhá-las à rede de atendimento dos casos de tráfico de pes-
soas.

Disque 100 (das 8 às 22h) – O disque nacional é um serviço disponível para 
todo o Brasil, a discagem é direta e gratuita.

Disque 180 - Central de Atendimento à Mulher - Recebe denúncias, 
orienta e encaminha para órgãos competentes os casos de tráfico de pessoas e 
de cárcere privado. Também orienta nos casos de violência contra a mulher.

Departamento da Polícia Federal – Diretoria de Investigação e Comba-
te ao Crime Organizado (DICOR) – Coordenação Geral de Defesa Institucional 
(CGDI) Divisão de Direitos Humanos(DDH) – Este órgão público tem a competên-
cia específica  para atuar na repressão ao tráfico de pessoas ao trabalho escravo.

Canais de denúncia
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PARÓQUIAS SÃO ROQUE
E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

MARÇO
Dia 16 Comunidade  N. Sra. do Rosário/Faria Lemos Sagra Trevisana
Dia 22 Comunidade Santo Antônio/ Alcântara  Festa em honra a São Brás

ABRIL
Dia 13 Comunidade São Valentin                   Festa do Padroeiro 
Dia 27 Comunidade Santa Eulália     Festa da Padroeira
Dia 27 Comunidade São Gotardo     Festa do Padroeiro

Dia  17 de abril - Quinta-feira Santa
Missa da Ceia do Senhor
19h30min Missa (e após confissões)na Comunidade 

 N. Sra. do Rosário/ Faria Lemos 

20h Missa (e após confissões) na Comunidade São Roque

Dia 18 de abril -  Sexta-feira Santa
9h Via Sacra e confissões

 Comunidade N. Sra. do Rosário - Faria Lemos

9h Via Sacra e confissões

 Comunidade São Roque

15h Celebração da Paixão

 Comunidade N. Sra. do Rosário - Faria Lemos

15h Celebração da Paixão

 Comunidade São Roque

Dia 19 de abril  -  Sábado de Aleluia
15h Missa na Comunidade  São José

18h Missa na Comunidade Cristo Redentor/Ouro Verde

18h30min Missa na Comunidade São João

20h Missa na Comunidade São Roque

20h Missa na Comunidade N. Sra. do Rosário - Faria Lemos

Dia 20 de abril - Domingo de Páscoa
8h30min Missa na Comunidade N. Sra. do Rosário  - Faria Lemos

9h Missa na Comunidade São Roque

Dando início às festivida-
des em honra ao Padroeiro, 
no dia 06 de abril, domingo 
à tarde, a partir das 14 horas, 
acontecerá a MATEADA DE 
INTEGRAÇÃO.

Os festeiros Alberto e 
Adriane Dalla Valle Speran-
za, Agostinho e Iraci de Biasi 
Casagrande, Antônio e Mari 
Lucia Vizian do Nascimento, 
Giovani e Adriana Speranza 
Longhi, Vitalino e Lorena Ba-
retti Dall´oglio, convidam a 
todos para participar. Tragam 
a Cuia e a Bomba que a Erva-
-Mate e a água quente será 
por conta dos festeiros.

A Sagra Trevisana tem por 
objetivo resgatar, valorizar e 
manter as tradições dos imi-
grantes italianos que se fixa-
ram na região, sendo a maio-
ria de origem Trevisana. Tem 
também por objetivo integrar 
as Comunidades do Distrito 
de Faria Lemos, promoven-
do a participação das Família 
apresentando seus saberes e 
fazeres.

Alguns dos ‘saberes e fa-

Com alegria comunicamos que, no 
mês de fevereiro, estaremos iniciando 
as atividades da Pastoral da Criança no 
condomínio Novo Futuro, onde já estão 
sendo capacitadas quatro líderes volun-
tárias, além de outras pessoas colabo-
radoras. Já foram cadastradas gestantes 
e mais de 60 crianças menores de seis 
anos. Agradecemos a esta Comunidade 
por aceitar, acolher e desenvolver esta 
bonita missão de cuidar e zelar pelo bem-
-estar das crianças.

Informamos que após a quarta-feira de cinzas, dia 05 de 
março de 2014, reiniciam os encontros de catequese para to-
das as etapas e em todas as comunidades. Maiores informa-
ções com a equipe de catequistas de sua comunidade.  

Catequese com adultos
Estamos organizando uma turma para Catequese com 

adultos. Interessados devem procurar a Secretaria Paroquial 
para realizar a inscrição.

Programação da

Semana Santa

Pastoral da Criança

Festa nas Comunidades
Comunicado para
a Catequese

Mateada em 
São Roque

5ª Sagra Trevisana
zeres’ apresentados durante 
o dia: pão cozido no forno à 
lenha, vitelo al menarosto, 
confecção de cestos de vime, 
artesanato em palha de trigo 
– dressa, elaboração de mela-
do de cana e açúcar mascavo, 
bater feijão com o manguape, 
jogos populares – roleta e a 
pesca e a pisa das uvas à moda 
antiga na réplica da cantina 
histórica e  almoço típico.

A programação inicia às 

9h30min, com missa em dia-
leto vêneto e se estende até 
as 15h30min, e acontece na 
Sede do Distrito de Faria Le-
mos, junto a Igreja Paroquial 
Nossa Senhora do Rosário.

Para mais informações, 
acesse o blog da Sagra Trev 
isana. Lá também é possível 
acessar informações das ou-
tras edições. Acesse: http://
sagratrevisana.blogspot.com.
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PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

Natural de Abdon Batista (SC), Irmã Salette Besen per-
tence à Congregação das Irmãs de Jesus Bom Pastor (Pas-
torinhas). Nos seus 35 anos de vida religiosa, exerceu sua 
missão em diversas Paróquias  no Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Ela permane-
ceu cinco anos na Itália, onde fez o mestrado de Teologia 
Pastoral.

Nos últimos anos trabalhou em Paysandu (Uruguai) e 
Santana do Livramento, na fronteira com este país. Por 
onde passou, procurou viver o Carisma da Congregação, 
que é a participação à missão pastoral de Cristo Pastor, 
junto aos mais pobres, oprimidos e necessitados de evan-
gelização, em sintonia com a caminhada da Igreja em re-
alizar o ministério da Palavra, da Liturgia e da Caridade. 

Em Bento Gonçalves, vai exercer sua missão na Paró-
quia Santo Antônio em comunhão com os sacerdotes, 
irmãs e povo, somando esforços na realização dos obje-
tivos e prioridades propostos pela Paróquia. Irmã Salette 
coordenará o trabalho com as Zeladoras das Capelinhas, 
marcando presença de animação  nas  comunidades e ou-
tros serviços necessários à ação evangelizadora.

CELEBRAÇÕES PENITENCIAS 
E CONFISSÃO QUARESMA
15/03 15h N. Sra. de Lourdes/ Gruta do Salgado (MISSA)
26/03 19h30 São Pedro /Salgado e São José Operário/Fenavinho
28/03 19h30 N. Sra. da Saúde /Vinhedos
   N. Sra. do Rosário/ Progresso II
30/03 15h Santíssima Trindade/ Zemith (MISSA)
01/04 19h30 N. Sra. de Fátima/Cohab e 
   N. Sra. Aparecida/Conceição
02/04 19h30 N. Sra. de Caravaggio/Vila Nova II
   São Cristóvão/Vila Nova 
03/04 19h30 N. Sra. do Carmo/Borgo e Espírito Santo/Buratti
04/04 19h30 Sta. Maria Goretti e São Paulo Apóstolo/Tancredo
   Santa Paulina /Vista Alegre
08/04 19h30 Santa Lúcia/Progresso e 
   Sagrado Coração de Jesus/Paim
   N. Sra. Medianeira
09/04 19h30 Santa Catarina/Licorsul e 
   Jesus Bom Pastor/Cruzeiro
   N. Sra. das Graças/Eucaliptos
10/04 19h30 Imaculada Conceição/Barracão, 
   Santo Antoninho e São Miguel
15/04 19h30 Matriz Santo Antônio/Centro 

MISSAS E BÊNÇÃO DOS RAMOS
11/04 19h30 Espírito Santo/Buratti
12/04 16h30 Sagrado Coração de Jesus/Paim
 17h Santa Lúcia/Progresso e Santa Maria Goretti
 18h Matriz Santo Antônio/Centro
 18h30 São Cristóvão/Vila Nova e São Pedro Salgado
   Sta. Catarina/Licorsul
 19h30 N. Sra. do Carmo/Borgo
   N. Sra. de Caravaggio/ Vila Nova II
13/04 07h
 8h30m
 10h
 18h Matriz Santo Antônio/Centro
 09h  N. Sra. da Saúde/Vinhedos e 
   Jesus Bom Pastor/Cruzeiro
 10h São Miguel e São José Operário/Fenavinho
 15h Santíssima Trindade/Zemith

SEMANA SANTA – TRÍDUO PASCAL E PÁSCOA
17/04 - Quinta-feira Santa - Matriz Santo Antônio/Centro
 20h Celebração Instituição da Eucarístia e Lava Pés 
 21h Vigília de Oração/Adoração

18/04 - Sexta-feira Santa - Matriz Santo Antônio/Centro
 07h Reinício da Adoração
 09h Via-Sacra/Santuário e Comunidades
 15h Solene liturgia da Paixão/Sexta-feira Santa
 16h Procissão do Encontro: Cristo Rei e Santo Antônio
 17h30 Romaria à Cruz do Salgado

19/04 - Sábado Santo - Vigília Pascal
 19h Santa Maria Goretti e Santa Lúcia/Progresso
   Imaculada Conceição/Barracão e 
   São Paulo Apóstolo/Tancredo
 20h30 Matriz Santo Antônio/Centro
   N. Sra. de Fátima/Cohab 
   Sta. Catarina/Licorsul

20/04 - Domingo da Ressurreição do Senhor - Páscoa
 07h
 8h30
 10h
 18h Matriz Santo Antônio/Centro
 09h N. Sra. das Graças/Eucaliptos
   N. Sra. da Saúde/Vinhedos
 10h São José Operário/Fenavinho
   Santo Antoninho

O conselho comunitário e paroquial de pastoral tem por objetivo fortalecer a co-
munhão, a participação e a unidade da ação pastoral. Assim, no dia 27 de março, às 
19h30min ocorre a primeira reunião do conselho paroquial com a participação dos 
representantes de cada comunidade.

Horário 1° Sábado 2° Sábado 3° Sábado 4° Sábado
15h   Gruta Salgado 
16h30min  Paim  
17h Barracão  Barracão (Bat) Medianeira
17h Goretti Progresso (Bat) Goretti (Bat) Progresso
18h Matriz  Matriz Matriz Matriz
18h30min Fenavinho Vila Nova I Tancredo Conceição (Bat)
18h30min Tancredo Salgado Licorsul (Bat) Licorsul
19h30min Cohab II (Bat) Borgo (Bat) Cohab II Borgo
19h30min  Vila Nova II  

Horário 1° Domingo 2° Domingo 3° Domingo 4° Domingo
09h Eucaliptos Vinhedos  
09h Progresso II Cruzeiro Eucaliptos (Bat) Burati
10h Licorsul  Fenavinho (Bat) Santo Antoninho
10h  São Miguel  
15h    Zemith
*(Bat): batizados

Outros horários e comunidades / núcleos
São Francisco 1ª quarta-feira do mês 19h
Imaculado Cor. Maria - Panazzolo Última quinta-feira do mês 19h
Santa Paulina - Vista Alegre 3ª sexta-feira do mês          19h30min (horário verão-20h) 
N. Sra. Caravággio - Vila Nova II Dia 26 de cada mês      20h
N. Sra. Aparecida - Conceição Dia 12 de cada mês               20h
São Cristóvão - Vila Nova I Dia 25 de cada mês          19h30min
Cemitério Público Municipal Terças-feiras                    16h

e Semana

Programação

SantaEventos da Festa de Santo Antônio
“Fortalecer nossa comunidade de fé” é o 

lema da festa do padroeiro deste ano. “A co-
munidade de fé” é a razão desta festa cente-
nária e, por isso será uma oportunidade para 
celebrar a caminhada realizada e ao mesmo 
tempo fortalecer o sentido e a razão da vida 

da comunidade Igreja.
Por outro lado, a equipe de festeiros está 

concluindo a programação de toda a festa e 
definiu os primeiros eventos: 21/03 – Bingo 
da festa; 06/04 – Chá da festa e 26/04 – Jan-
tar italiano.

Conselho Paroquial de Pastoral

Irmã Salette Besen

Quaresma

Missas nas Comunidades



Comunidade  Data Horário
Imaculado C. de Maria 02de abril - Quarta-feira  19h30min
Santo Antônio 04 de abril - Sexta-feira 19h30min
N. Sra. Caravaggio 05 de abril - Sábado 16h30min
São Luiz 05 de abril - Sábado 18h
Almas 05 de abril - Sábado 19h30min
Santa Helena 06 de abril - Domingo 08h30min
São Bento 06 de abril - Domingo 09h30min
Santa Rita 06 de abril - Domingo 19h30min
Santo Expedito 06 de abril - Domingo 10h45min
N. Sra. da Pompéia 10 de abril - Quinta-feira 19h30min
São José - Garibaldina (Gruta) 11 de abril - Sexta-feira 19h30min
São Carlos 11 de abril - Sexta-feira 19h30min
Sagrado Coração de Jesus  12 de abril - Sábado 16h30min
N. Sra. Aparecida 12 de abril - Sábado 18h
N. Sra. das Neves  12 de abril - Sábado 19h30min
N. Sra. Lourdes (Ceará) 12 de abril - Sábado 19h30min
N. Sra. da Glória 12 de abril - Sábado 16h30min
Matriz 12 de abril – Sábado 18h
 13 de abril - Domingo 08h e 18h
Santo Antão 13 de abril - Domingo 08h30min
N. Sra. de Fátima 13 de abril - Domingo 09h30min
Santa Marta 13 de abril - Domingo 10h
São José - Sertorina 13 de abril - Domingo 10h45min
N. Sra. Graças 13 de abril - Domingo 19h30min
São Pedro 13 de abril - Domingo 19h30min

Observação:  As comunidades que não tiverem missa no Dia de Ramos 
podem fazer a procissão com a bênção dos ramos. Após segue a litur-
gia do próprio final de semana.
Nas missas de Ramos, é feita a coleta da Campanha da Fraternidade.
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PARÓQUIA CRISTO REI

Missa da Ceia do Senhor - Santa Rita Quinta-feira Santa Dia 17/04 19h30min
Missa da Ceia do Senhor - Matriz  Quinta-feira Santa Dia 17/04 20h
Vigília de Adoração   Quinta-feira Santa Dia 17/04 21h às 22h
Matriz - Adoração   Sexta-feira Santa  Dia 18/04 08h30min
Via Sacra    Sexta-feira Santa  Dia 18/04 09h30min
Celebração da Morte do Senhor  Sexta-feira Santa  Dia 18/04 15h
Procissão do Encontro     Sexta-feira Santa  Dia 18/04 16h
Via-Sacra, Morro da Cruz - G. do Ceará Sexta-feira Santa  Dia 18/04 19h
Missa de Aleluia - São Luiz   Sábado Santo  Dia 19/04 18h
N. Sra. Aparecida    Sábado Santo  Dia 19/04 18h
Matriz     Sábado Santo  Dia 19/04 20h
Santa Helena    Sábado Santo  Dia 19/04 20h
Páscoa - Matriz    Domingo   Dia 20/04 08h e 18h 
N. Sra. Caravaggio   Domingo  Dia 20/04 08h30min
São Bento    Domingo  Dia 20/04 09h30min
São José/Garibaldina   Domingo  Dia 20/04 10h

Celebrações: Quarta feira de Cinzas e Via Sacra
Celebração das Cinzas  Quarta-Feira Dia 05/03 9h30min e 18h Na Igreja Matriz
Celebração das Cinzas  Quarta-Feira  Dia 05/03 20h ou a combinar  Em todas as comunidades 
Via-Sacra Sextas-Feiras Dias 07, 14, 
  21, 28/03 e 
  04/04 16h  Matriz Cristo Rei
Celebração da Via Sacra  Sextas-Feiras Dias 07, 14, 
  21, 28/03 
  e 04 e 11/04 19h30min ou 20h  Em todas as comunidades

Celebrações Penitenciais em preparação à Páscoa
+ Cada Comunidade marque o dia e a hora para a celebração penitencial, antes da Páscoa. A celebra-
ção está no livro da Novena da Páscoa. Neste ano, a Celebração Penitencial será junto com o encerra-
mento da Novena.  Não haverá a presença do padre.

+ Na Matriz Cristo Rei: Dia 11 de abril, às 16 h (Celebração Penitencial com confissões comunitárias).
 
+ Atendimento para confissões individuais: 
l Todas as sextas-feiras da Quaresma, na Igreja Matriz, durante a Via-Sacra, às 16 h.

l Dias 18 (Sexta-feira Santa) e 19 de abril (Sábado Santo), na parte da manhã, na Igreja Matriz Cristo 
Rei.

Quero expressar minha gratidão 
à Paróquia Cristo Rei, com suas 24 
comunidades pelos oito anos de tra-
balhos pastorais. Foi uma graça e 
uma bênção para minha vida sacer-
dotal. Foram anos de muito traba-
lho, mas de muitas alegrias, pois há 
uma igreja viva com muitos serviços, 
pastorais e, acima de tudo, muitas 
lideranças.

Gostaria de agradecer também 
aos colegas padres, Paulo André 
Romani, Nivaldo Pauletti e Jairo Luiz 
Gusberti e também aos outros pa-
dres e paróquias da Região Pastoral. Há uma bela caminhada pas-
toral em conjunto nesta Região.

As mudanças fazem bem para a vida do padre e para o povo. 
Surgem novas ideias para renovar a ação pastoral e em assumir 
novos desafios, como na Paróquia Jesus Ressuscitado, em Farrou-
pilha, onde atenderei 15 comunidades.

Rezarei por vocês e conto com suas orações e também a visita, 
pois seremos vizinhos. Cristo Rei, venha a nós o vosso Reino!

Sou Pe. Renan Dall’ Agnol, 
natural da cidade de Paraí. 
Ingressei no Seminário Nos-
sa Senhora Aparecida, Caxias 
do Sul, no ano de 2000, e 
finalizei todas as etapas de 
formação no ano de 2010. 
A partir de dezembro daque-
le ano, auxiliei as Paróquias 
São Brás (Paraí) e São Pedro 
(Guabiju), onde no dia 14 de 
agosto de 2011 fui ordenado 
diácono. No dia 25 de feve-
reiro de 2012, fui ordenado 
presbítero na Paróquia São 
Brás do Paraí. Em seguida, fui nomeado Vigário Paroquial 
da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na cidade de An-
tônio Prado. A partir de fevereiro, assumo nova missão 
como vigário paroquial da Paróquia Cristo Rei de Bento 
Gonçalves. Conto com o apoio de todos vocês e prin-
cipalmente com suas orações. Espero que sejamos uma 
família reunida no amor de Cristo.

Reuniões de 
início de ano

As reuniões para os en-
caminhamentos do ano de 
2014, acontecem no Centro 
de Evangelização Cristo Rei, 
nos dias:
v Dia 13 de março de 

2014, às 19h30min, Conse-
lho Paroquial de Pastoral. A 
participação é para todos os 
coordenadores e secretários 
dos Conselhos das 24 comu-
nidades;
v Dia 19 de março de 

2014, às 19h30min, reunião 
com todas as Equipes Admi-
nistrativas das 24 comunida-
des;
v Dia 23 de abril de 

2014, às 19h30min, reunião 
e formação para as Equipes de 
Liturgia das 24 Comunidades. 

Comunidade Padroeiro  Hora  Data
São José  N. Sra. de Lourdes 10h45min 09/02
Garibaldina 
Santa Rita N. Sra. de Lourdes 10h45min 09/03
N. Sra. da Glória São José   11h  23/03
40 da Leopoldina
Santo Expedito Santo Expedito  10h45min 06/04
São José  São José   11h  13/04
Sertorina 
Santo Antão Santo Antão  10h45min 27/04

Tríduo Pascal

Missa e Bênção de Ramos

Festas nas Comunidades

Pe. Darci Camatti assume nova missão

Pe. Renan Dalĺ Agnol
na Paróquia Cristo Rei

Catequese: Lembramos a todos os que estão participando da catequese, que a forma-
ção de grupos e complemento das inscrições, acontecerá, no final de fevereiro e nos primeiros 
dias de março. Cada um deve buscar as informações na comunidade em que está inscrito.

Comunicamos, ainda, que as novas inscrições, para os grupos que iniciarão a catequese 
em outubro, acontecerão no decorrer do ano, conforme a programação da comunidade a 
que pertence.
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REGIÃO PASTORAL

FEVEREIRO
l 03 | Início do período de inscrições para o Curso de Teologia 
e Bíblia
l 26 e 27 | 19h30 às 21h30 -Encontro de formação e fortale-
cimento do serviço para as catequistas da cidade de Bento, na 
Paróquia Santo Antônio.

MARÇO
l 04 | 27ª Romaria da Terra
l 04 | Início das aulas para o 2º e 3º anos do Curso de Teologia 
e Bíblia
l 05 | Quarta-feira de cinzas – início da Quaresma e da Cam-
panha da Fraternidade
l 06 | 9h - Encontro dos padres da Região, em Monte Belo do 
Sul
l 07, 08 e 09 | Curso de preparação ao Matrimônio (Curso de 
noivos)
l 18 | 19h30min - Palestra sobre a CF 2014: Fraternidade e 
Tráfico de pessoas – Salão Paroquial Santo Antônio.
l 22 | Encontro com casais novos (Pastoral Familiar) – 14h-18h 
– Santo Antônio
l 23 | 17h – Conselho Regional de Pastoral – São Roque
l 30 | Retiro para as catequistas da Região, em Pinto Bandeira

Estão abertas as inscrições 
para o Curso de Teologia e Bí-
blia 2014. Este curso visa ofe-
recer a todas as lideranças de 
nossas paróquias e comunida-
des e pessoas interessadas a 
oportunidade de conhecer e 
aprofundar a nossa fé, através 
do conhecimento da Palavra 
de Deus  e do que cremos, 
celebramos e vivemos como 
cristãos.

 As aulas acontecem nas 
terças-feiras à noite, das 
19h30 às 21h30min, no Edifí-
cio Santo Antônio, ao lado do 
Santuário.  As inscrições ocor-
rem do dia 3 de fevereiro até 
15 de março, na secretaria da 
Paróquia Santo Antônio.

Encontro Reciclagem e 
Formação Catequistas 2014
Diante a grande rotatividade de cate-

quistas, a coordenação de Catequese da 
Região informa que, nos dias 26 e 27 de 
fevereiro, estará realizando dois encontros 
de reciclagem e fortalecimento para os ca-
tequistas atuantes e de formação e apren-
dizado para novos. O primeiro encontro, 
sobre a metodologia do processo, com 
a Ir Angela, acontece na quarta-feira, às 
19h30min. O segundo trabalhará a Leitura 
Orante, com a Ir Neli, na quinta-feira, às 
19h30min. Ambos acontecerão na Matriz 
Santo Antônio.

Escola Catequética
Informamos a todos os (as) catequis-

tas que a Escola Catequética está mar-
cada para o dia 02 agosto, sábado, das 
13h30min às 16h, na Matriz Santo Antô-
nio, com o tema “Aprofundamento da Lei-
tura Orante da Palavra de Deus e Estudo 
do Documento 103 CNBB, Comunidade 
das Comunidades”.

Abençoados pelo Padre Cí-
cero e muitas profetas e pro-
fetisas do Nordeste, entre os 
dias 7 a 11 de janeiro aconte-
ceu, em Juazeiro do Norte, o 
13º Intereclesial de CEBs.

Participaram e colabora-
ram com a realização do 13º 
Intereclesial em Juazeiro do 
Norte (CE), 5.046 pessoas, 
sendo: 4.036 delegados dos 
18 regionais da CNBB: 2.248 
mulheres e 1.788 homens. Os 
bispos presentes somam 72; 
os padres, 232 e os religiosos 
e religiosas, 146. Representan-
tes de 75 lideranças indígenas; 
de 20 de outras Igrejas cristãs, 
35 de outras religiões, 36 es-
trangeiros e 68 assessores e 
membros da coordenação 
ampliada.

Do nosso Estado, estiveram 
presentes em torno de 140 
pessoas; 14 de nossa Diocese 

13º Encontro Intereclesial de CEBs

Caxias do Sul. A Região Pas-
toral de Bento Gonçalves foi 
representada por: Ana Paula 
Salton, da Comunidade Santo 
Antônio da Linha Paulina, José 
Lerin, da Comunidade São 

José e Maristela Salini Buckel, 
da Comunidade Nossa Senho-
ra Aparecida/Imigrante.

O 13º Intereclesial reforçou 
que as CEBs são um jeito nor-
mal de ser igreja.

Programação da Catequese 2014
Retiro para Catequistas
Com o tema “Discípulos Missionários de 

Jesus Cristo a partir do Evangelho de Mateus” 
e o Lema “Ide, fazei discípulos e ensinai”, Mt 
28, 19-20, a região informa que o retiro será 
realizado na Paróquia Nossa Senhora do Ro-
sário de Pompéia, em Pinto Bandeira, no dia 
30 de março, das 8h30min às 16h. Este retiro 
seguirá o método da Leitura Orante e  fará a 
comunhão com a temática que leva a rezar 
desde o compromisso cristão e catequético.

CATEQUISTA, pelo batismo somos chama-
dos a ser missionários e nele formamos um 
só corpo e, por isso, não podemos viver isola-
dos e separados uns dos outros, devemos ser 
responsáveis pelo bem de cada pessoa e de 
nossa Comunidade, onde somos chamados e 
escolhidos por Deus. Cada pessoa que segue 
Jesus Cristo dá a sua resposta à Vocação, a 
que se sente chamado para ser feliz e fazer 
sempre o bem. Contamos com a sua presen-
ça em todos os eventos programados no ano 
de 2014. Que Deus proteja, ilumine e aben-
çõe a todos nós. 

Agenda
Regional

Curso de
Teologia
e Bíblia

No dia 01 de maio de 2014, 
no Santuário de Nossa Senho-
ra de Caravaggio, em Farrou-
pilha, acontecerá a Romaria 
das Comunidades e dos Traba-
lhadores e Trabalhadoras. 

Esta Romaria dará início às 
festividades alusivas aos 80 
anos de criação da Diocese 
de Caxias do Sul. Quer ser um 
momento especial de integra-
ção e celebração com todas as 
comunidades, pessoas e enti-
dades que constituem a histó-
ria desta Diocese, uma história 
de fé, doação, trabalho e ser-
viço à vida. Por isso, convida-
mos a todos a se organizarem 
em família e comunidade para 
participar e divulgar esta cele-
bração de fé e vida.

80 anos de
criação da 
Diocese de 
Caxias do Sul



Oração da CF 2014
Ó Deus, sempre ouvis o clamor do vosso povo

e vos compadeceis dos oprimidos e escravizados.

Fazei que experimentem a libertação da cruz
e a ressureição de Jesus.

Nós vos pedimos pelos que sofrem
o flagelo do tráfico humano.

Convertei-nos pela força do vosso Espírito,
e tornai-nos sensíveis às dores destes

nossos irmãos.

Comprometidos na superação deste mal,
vivamos como vossos filhos e filhas,

na liberdade e na paz.

Por Cristo nosso Senhor.

AMÉM.


