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Boa Notícia

Editorial

Maria, a Mãe de Deus
Pe. José Maria Cavalcante

Paróquia Santo Antônio

com muito júbilo que apresentamos a quarta edição do Jornal Boa 
Notícia deste ano. O Boa Notícia insere-se, cada vez mais, no processo 

de evangelização, criando comunhão entre as paróquias e comunida-
des, promovendo a participação do povo, comunicando a vida e os sinais de 
esperança. 

O mês de setembro, mês da Bíblia, tem como tema “Para que n’Ele nos-
sos povos tenham vida”, inspirado na Primeira Carta aos Tessalonicenses. 
O lema é “Anunciar o Evangelho e doar a própria vida” (1Ts 2,8). Lançamos 
um desafio: a leitura da Carta aos Tessalonicenses, o primeiro documento do 
Novo Testamento, escrita nos anos 50-51 d.C.

Estamos no Ano Mariano, celebrando os 300 anos da Aparição de Nossa 
Senhora Aparecida e os 100 anos de Nossa Senhora de Fátima. É um mar-
co para a Igreja do Brasil, um sinal de conversão de muitos corações, uma 
forma de reavivar a fé e compreender sempre mais o mistério de Maria na 
obra da salvação. O povo brasileiro sempre teve um grande amor a Nossa 
Senhora. Está em nosso coração o carinho, o respeito e a veneração à Mãe 
de Deus. O Ano Mariano encerra-se no dia 12 de outubro. Por isso, nesta edi-
ção, apresentamos os Dogmas de Maria e o seu sentido para o nosso tempo. 

Comunicamos também a alegria em celebrar a 71ª Festa de Cristo Rei. O 
lema, motivado pelo Ano Mariano, foi escolhido das Palavras de Maria, nas 
Bodas de Caná: “Fazei o que Ele vos disser” (Jo 2,5). É uma inspiração de 
vida para os cristãos, na dinâmica missionária e evangelizadora. É um convi-
te à responsabilidade, ao testemunho no mundo e vivência dos ensinamen-
tos de Jesus Cristo. Maria é fundamental no mistério da salvação, todavia, o 
centro da fé é Jesus Cristo. Ela não ocupa o lugar de Jesus, mas ensina-nos 
a caminhar e a viver como Jesus. 

Também, no mês de outubro recordamos a vida missionária da Igreja. 
O tema deste ano é “A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída”. O 
lema é “Juntos na missão permanente”. O objetivo é intensificar a animação 

e a cooperação missionária em todos os níveis da Igreja. Como afirma o Papa 
Francisco, “a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles 
que se encontram com Jesus Cristo” (EG, 1). É a igreja que caminha fazendo 
a comunhão na missão e a missão em comunhão, ou seja, juntos na missão 
permanente, numa espiritualidade de “êxodo” contínuo. Nesse sentido, a en-
trevista com os missionários leigos das nossas comunidades busca incenti-
var a alegria e a comunhão permanente na vida missionária.

No dia 29 de outubro, celebramos o Dia Nacional da Juventude (DNJ). 
Em comunhão com a campanha da fraternidade de 2017, foi escolhido como 
tema: “Juventudes em defesa da vida dos povos e da mãe-terra”. O lema é 
“Os humildes herdarão a terra” (Sl 37,11). Os jovens são convidados a sin-
tonizar-se com os desafios atuais da ecologia, da defesa da vida e da Terra, 
nossa casa comum.

O mês de novembro recorda o dom da vida e a esperança que aguarda-
mos. Sabemos que, biologicamente, morremos. Porém, quando permanece-
mos em Cristo, nunca morremos, pois n’Ele ressuscitamos para a Glória de 
Deus.

Por fim, no dia 26 de novembro, solenidade de Cristo Rei, haverá a aber-
tura do Ano do Laicato, com o tema “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Igre-
ja em saída’, a serviço do Reino”. O lema é “Sal da terra e luz do mundo” (Mt 
5, 13-14). Todos os batizados são convidados a reavivar o dom do chamado 
à vida laical.

Em comunhão com a Igreja, nesse Ano Mariano, meditemos o que o 
Papa Francisco nos convida a rezar: “Virgem e Mãe Maria, vós que, movida 
pelo Espírito Santo, acolhestes o Verbo da vida na profundidade da vossa 
fé humilde, totalmente entregue ao Eterno, ajudai-nos a dizer o nosso ‘sim’ 
perante a urgência, mais imperiosa do que nunca, de fazer ressoar a Boa-
-Nova de Jesus. [...] Mãe do Evangelho vivente, manancial de alegria para os 
pequeninos, rogai por nós. Amém. Aleluia”.

A contemplação do mistério do nascimento do 
Salvador tem levado o povo cristão não só a dirigir-
-se à Virgem Santa como mãe de Jesus, mas também 
a reconhecê-la como mãe de Deus. Essa verdade foi 
aprofundada e compreendida como pertencente ao 
patrimônio de fé da igreja, já desde os primeiros sé-
culos da era cristã, até ser solenemente proclamada 
pelo concílio de Éfeso no ano 431.

Na primeira comunidade cristã, enquanto crescia 
entre os discípulos a consciência de que Jesus é o 
Filho de Deus, resultou bem mais claro que Maria é 
a Theotokos, a mãe de Deus. Trata-se evidentemen-
te de um título que não aparece explicitamente nos 
textos evangélicos, embora eles recordem “a Mãe de 
Jesus“ e afirmem que Ele é Deus (Jo 20,28; 10,30-33; 
5,18). Em todo o caso, Maria é apresentada como a 
mãe de Emanuel, que significa Deus conosco (Mt 1, 
22-23).

Ao longo dos séculos, alguns puseram em dúvi-
da a legitimidade do título “Mãe de Deus”. Afirma-
vam que Maria era somente mãe do homem Jesus. 
A dificuldade estava, porém, em admitir a unidade da 
pessoa de Cristo em suas duas naturezas - divina e 
humana.

A expressão Theotokos, que literalmente significa 

DOGMA

“aquela que gerou Deus”, à primeira vista pode re-
sultar surpreendente, suscita, com efeito, a questão 
sobre como é possível que uma criatura humana gere 
Deus. A resposta da fé da igreja é clara: a materni-
dade divina de Maria refere-se só à geração humana 
do filho de Deus e não, ao contrário, à sua Geração 
Divina. O Filho de Deus foi desde sempre gerado por 
Deus Pai e lhe é consubstancial. Nesta geração eter-
na, Maria não desempenha evidentemente nenhum 
papel. O Filho de Deus, porém, há dois mil anos, assu-
miu a nossa natureza humana e foi concebido e dado 
à luz por Maria.

Proclamando Maria “Mãe de Deus”, a igreja quis, 
portanto, afirmar que ela é a mãe do Verbo encarna-
do, que é Deus.

A maternidade é relação entre pessoa e pessoa; 
uma mãe não é mãe apenas do corpo ou da criatura 
física saída de seu seio, mas da pessoa que ela gera. 
Maria, portanto, tendo gerado, segundo a natureza 
humana, a pessoa de Jesus, que é a pessoa Divina, é 
indubitavelmente a Mãe de Deus. 

Negar a maternidade divina de Maria é repetir er-
ros históricos, tal como tem feito, infelizmente, boa 
parte dos cristãos do ocidente que estão fora do seio 
da Santa Igreja Católica.
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PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO
2 de Novembro
8h30min, 10h e 17h  Cemitério Público Municipal Central
10h  Imaculada Conceição - Barracão
10h  São Pedro - Salgado
15h  Santo Antoninho
16h  São Miguel
16h30min  Santíssima Trindade - Zemith
18h  Divino Espírito Santo - Burati
18h  Santuário Santo Antônio

Programação das Missas de Finados

celebração de finados não deve ser entendi-
da sob uma perspectiva fechada e triste, mas 

deve ser encarada com a ótica da esperança que se 
funda na Ressurreição de Jesus Cristo. Com isso, 
não queremos afirmar que o sofrimento causado 
pela perda daqueles que estão e são próximos a 
cada um de nós deve ser negligenciado ou de algu-
ma forma esquecido, pelos que aqui não mais nos 
acompanharão. Sim, isto é humano, a dor e o sofri-
mento interior que se revelam pelas lágrimas que 
rolam pelo rosto, a angústia que comprime o cora-
ção, o vazio que parece nunca mais ser preenchido, 
tudo isso é humano. São sentimentos humanos que 
abrasam nosso ser quando quem amamos e senti-
mos afeto nos deixa.

O enigma da morte é o absoluto da condição 
frágil do ser humano. Diante dela ninguém possui 
respostas, a não ser a certeza de que não podemos 
superá-la por nossas próprias forças e méritos. Te-
mos um tempo para viver, e mais, temos um tempo 
para bem viver e fazer com que nossa vida seja de 
tal modo virtuosa, que se torne bela e agradável 
aos olhos daquele que nos deu a vida, aos olhos de 
Deus. A Esperança Cristã nos recorda que a morte 
já foi derrotada. Deus não nos abandona. Ele nos 

Seminarista Gabriel Friggo

Vida: a Esperança Cristã
ama. Ama-nos mais que nós mesmos conseguimos. 
Por causa do Seu amor não nos deixa refém da mor-
te, mas dá-nos a vida, e dá-nos uma vida nova por 
Jesus Cristo.

Assim sendo, Jesus Cristo é para os cristãos 
a chave da vida. Por Ele, n’Ele e com Ele somos 
transformados de tal modo que nos tornamos “uma 
nova criatura”. A morte tornou-se vida. O temporal 
ganhou a eternidade. A nossa vida terrestre deve 
ser, portanto, um contínuo fazer caminho rumo à 
vida celeste, tendo a morte como ponto de infle-
xão, como momento do novo nascimento, da união 
da criatura ao Criador. Por causa disso, os cristãos 
devem olhar para a vida não com tristeza de que 
um dia partirão, mas com a alegria de que num dia 
se encontrarão com o Amor. Assim, toda a vida da 
pessoa humana deve ser orientada para isso. Vale 
aqui recordar o novo mandamento de Cristo: “Amai-
-0vos uns aos outros, como Eu vos amei”. A vida 
passa a ser, então, o percurso no qual cada pessoa 
vai projetando neste mundo aquilo que espera viver 
na eternidade. Como Tertuliano, pensador cristão 
dos primeiros séculos, afirmou: “A confiança dos 
cristãos é a ressurreição dos mortos; crendo nela 
somos cristãos”.

PARÓQUIAS SÃO ROQUE E
N. SRA. DO ROSÁRIO - FARIA LEMOS
29 de outubro
10h N. Sra. dos Navegantes
10h São Pedro 71

31 de outubro
19h São Pedro - Paulina

1 de novembro
16h N. Sra. da Natividade
16h N. Sra. do Rosário - São Roque
16h São Luiz - Faria Lemos
17h30min São  Luiz - São Roque
17h30min São José 
19h São Valentim 96
19h30min N. Sra. das Graças - Passo Velho

2 de novembro
8h30min N. Sra. das Dores - Tuiuty
8h30min N. Sra. do Rosário - Faria Lemos
9h São Roque
10h São Valentim
10h30min São Paulo - Paulina
10h30min Santo Antônio - Linha Alcântara
16h30min Santa Eulália
17h N. Sra. Imaculada
17h São Gotardo
18h30min São Roque
19h São Valentim - Vale Aurora
19h N. Sra. de Fátima - Veríssimo de Mattos

PARÓQUIA CRISTO REI
2 de Novembro
8h  Cemitério São José - Sertorina
8h30min  Cemitério N. Sra. do Rosário de Pompeia - Vinosul
9h15min  Cemitério N. Sra. de Caravaggio - Tamandaré
10h  Cemitério Santo Antão
10h30min  Cemitério Parque
15h  Cemitério São José - Garibaldina
15h  Cemitério N. Sra. da Glória - 40 da Leopoldina
16h30min  Cemitério N. Sra. das Neves - 6 da Leopoldina
16h30min  Cemitério N. Sra. das Graças - 8 da Graciema
18h  Cemitério São Pedro - 15 da Graciema
18h  Cemitério Santo Antão
Obs.: dia 2 de novembro, não haverá missa na matriz Cristo Rei
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Notícias das Paróquias São Roque e N.Sra. do Rosário - Faria Lemos

Festas  nas Comunidades

Feijoada da Festa de São Roque

SETEMBRO
Dia 10 Festa em honra a padroeira Comunidade Nossa Senhora da Natividade
Dia 17 Festa em honra a padroeira Comunidade Nossa Senhora das Dores - Tuiuty
Dia 29 Festa em honra a São Miguel Comunidade Santo Antônio - Pradel

OUTUBRO
Dia 08 Festa em honra a Santa Terezinha Salão  São Roque
Dia 08 Festa em honra a N. Senhora do Rosário Paróquia Faria Lemos
Dia 15 Festa em honra a Nossa Senhora Aparecida Comunidade Aparecida
Dia 22 Festa em honra a Nossa Senhora do Rosário Comunidade N. Sra. Rosário - São Roque

As melhores comidas do mundo têm origem 
simples na vida dos pobres. Imaginemos uma nona 
italiana com um restinho de massa de pão insufi-
ciente para mais uma unidade. Ela vê as brasas e 
os netinhos por perto. Espicha a massa, sapeca so-
bre as brasas mesmo e dá a um netinho, que come 
contente aquela massa crocante. Aí outro neto diz, 
deixa que eu ponho uma rodela de tomate por cima 
e um óleo. Pronto! Assim pode ter nascido a primei-
ra pizza, no interior de uma pobre casa italiana, em 
tempos perdidos, sem jornalistas e redes sociais 
para registrar.

Assim foi com a feijoada. Quem iria comer pés, 
orelhas, couro e rabo de porco? Mas alguém teve 
a  ideia de fritar tudo num  panelão e depois mis-
turar com o feijão e temperar. Também não havia 
ninguém registrando quando, em alguma choupa-

PROGRAMAçãO dAS 
MiSSõES CAPUChiNhAS
l 15 a 17  de setembro, 
início às 19h30min, com as 
comunidades São Luiz, São 
Pedro 71 - Veríssimo de Mattos, 
São Valentim 96 e São João 
Nepomuceno.

l 18 a 21 de setembro, início às 19h30min, com as co-
munidades Santa Lúcia, São Valentim - Vale Aurora e Nossa 
Senhora da Natividade.

l 23 e 24 de setembro, início às 14h, com as comunidades 
São José, Santo Antônio e São Martinho - Linha Paulina.

l 23 e 29 de setembro, início às 19h30min, com a comuni-
dade Nossa Senhora do Rosário.

l 25 a 29 de setembro, início às 19h30min, com as comu-
nidades Santo Antônio - Alcântara, Nossa Senhora Imacula-
da Conceição e São Paulo  Linha Paulina.

CElEBRAçãO dE AçãO dE GRAçAS
l 30 de setembro, às 15h, na Igreja Matriz Nossa Senhora 
do Rosário.

l 14 de setembro, às 19h30min - 
Formação para todos os serviços da 
comunidade

l 28 de setembro, às 19h30min - 
Formação para os missionários

l Semana Missionária, de 24 a 28 
de outubro, para o Primeiro núcleo 
- Famílias das Zeladoras: Nara Casa-
grande, Terezinha Salton, Maria Dal 
Pizzol e Leda Frare

Estamos numa época em que evangelizar é um grande 
desafio. Cada vez mais os bispos de nosso País se preocu-
pam com o anúncio de Jesus Cristo numa linguagem tocante 
às novas gerações. Não é à toa que esse foi assunto para as 
duas últimas assembleias da CNBB.

Por isso, nossas paróquias estão organizando o que cha-
mamos de “Semana Catequética”, com o objetivo maior de 
impulsionar esse novo olhar que devemos dar à iniciação à 
vida cristã. A semana acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de outu-
bro, na Paróquia São Roque e é direcionado a todos os fiéis. 
Não apenas aos catequistas ou jovens, mas a todos!  O pri-
meiro dia (4 de outubro, das 19h30 às 21h) tratará sobre as 
novidades do último documento da CNBB, com palestra mi-
nistrada pelo Pe Ricardo Fontana, pároco da Santo Antônio.

O segundo dia (5 de outubro, das 19h30 às 21h) será 
direcionado à partilha de experiências. Geraremos um do-
cumento a ser endereçado a todas as comunidades e, em 
2018, uma equipe visitará a todas as comunidades para au-
xiliar nas suas caminhadas catequéticas.

O terceiro dia será na comunidade São João (6 de outu-
bro, com missa às 19h), para celebrarmos esse importan-
te momento. Cada família pode levar um prato de alimento 
para partilharmos depois da Santa Missa.

na do mundo simples, nasceu um dos pratos mais 
gostosos do mundo, a feijoada.

Fazer uma refeição em comunidade que feste-
ja seu santo é muito mais do que comer, é encon-
trar com a história,  com a vida simples,  alegre 
com os outros, lembrando que Deus e seus santos 
comem com a gente. É para isso que serve uma 
comida boa, gostosa, simples, do jeito de Deus. 

Venha para a feijoada da festa de São Ro-
que e São Gotardo, no dia 22 de setembro, às 
20 horas, no Salão Paroquial São Roque.

Lembramos que os festeiros também estão se 
empenhando  na venda da rifa da Festa, que será 
em benefício ao som da Igreja Matriz. A data do 
sorteio será dia 7 de outubro de 2017. 

Até lá, contamos com sua colaboração.

Semana Catequética

PARÓQUIA NOSSA SENHORA
DO ROSÁRIO - FARIA LEMOS

PROGRAMAçãO dAS SANTAS MiSSõES NA
COMUNidAdE NOSSA SENhORA APARECidA

Nos dias 8, 9 e 10 de setembro ocor-
reu o retiro do Curso de Liderança Juvenil 
– CLJ, em Bom Princípio. O retiro é o mo-
mento, por assim dizer, forte de encontro 
com a pessoa de Jesus Cristo que se faz 
presente entre aqueles que O buscam. As-
sim, também os jovens que participam do 
CLJ puderem fazer 
esta experiência 
pessoal do encontro 
com o Mestre.

O CLJ é um mo-
vimento de jovens 
que querem e bus-
cam formar comu-
nidade a partir dos 
ensinamentos de 
Jesus pela Igreja. 
Assim, tornam-se 
promotores e seme-
adores da Palavra 

Curso de Liderança Juvenil - CLJ
e do Pão. Ou seja, são chamados a serem 
discípulos missionários, entre os jovens, no 
mundo contemporâneo. Atualizar e promover 
o Evangelho na cultura de nossa sociedade 
de forma dinâmica e, principalmente, alegre 
é a marca e, ao mesmo tempo, o objetivo 
destes jovens seguidores de Jesus Cristo.
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Notícias da Paróquia Santo Antônio

GRATidãO AOS FESTEiROS, COMiSSõES E A 
TOdOS QUE, dE UMA FORMA OU dE OUTRA, 

COlABORARAM PARA O SUCESSO dA FESTA!

Neste ano a paróquia está implantando uma 
nova modalidade para contribuição do dízimo nas 
comunidades. Os objetivos são: abranger todos os 
bairros pertencentes à paróquia, informatizar o dizi-
mista para que sua contribuição fique salva em seu 
cadastro junto à paróquia e, principalmente, facili-
tar a contribuição. Deste modo, o dizimista receberá 
o carnê em sua casa, através do correio. A contribui-
ção poderá ser feita em qualquer agência lotérica 
ou bancária, pela internet e também na secretaria 
paroquial. O boleto será emitido zerado, sendo que 
cada um deverá informar o valor com que deseja 
contribuir, podendo ser em cota única ou parcelado 
nas folhas que o carnê oferece. 

O processo de implantação do novo sistema 
está em fase final. As zeladoras entregaram as fi-
chas para cada família preencher com seus dados. 
É importante salientar que o CPF deve constar na 
ficha, unicamente por exigência do banco, pois sem 
ele, não conseguimos emitir os boletos.

O que é o dízimo?
A Palavra de deus nos orienta à fraternidade na partilha. Assim, 
contribuir com o dízimo é um gesto concreto de solidariedade 
com sua Comunidade de Fé.

Qual a finalidade do dízimo?
O dízimo tem o objetivo de evangelizar por meio de obras, caridade, formação e
missão. Veja as ações e obras realizadas com o auxílio do valor do dízimo:

Encontro para Casais
A Paróquia Santo Antônio promove um Encontro para Casais, 

com o tema: “Família, luz para a vida em sociedade”. Será no dia 
23 de setembro, no Sítio Crescer, em Garibaldi. A saída será às 
8h30min, com término às 17h.

Na programação inicia às 9h, com café da manhã para os 
casais, seguido pela Leitura Orante “Valor e Virtude do Amor”, às 
9h30min. Às 10h30min, acontecem os Círculos Cultura da Paz, com 
Keivan Seberian. Às 12h, almoço. À tarde, às 14h30min, palestra: 
Comprometimento dos pais na educação dos filhos, com Telmo e 
Jane. A celebração de encerramento acontece às 16h, com o Perfil 
Mariano nas Famílias.



     Jovens
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Quando recebemos o convite para sermos festeiros da 71ª Festa de Cristo Rei, fica-
mos fascinados com a oportunidade de demonstrar o nosso amor para com Jesus, que 
nos deu a vida e nos concede muitos momentos de alegria.

Já tivemos a oportunidade de visitar algumas comunidades e entidades, e isso nos 
proporcionou momentos de muita emoção. Da mesma forma, conhecemos novas pes-
soas e novos valores, os quais são importantes para sermos melhores enquanto comu-
nidade e como pessoas.

Agradecemos a todos que nos ajudaram no início dessa caminhada, em especial 
aos padres Gilmar e Renan, que nos acompanharam; aos festeiros de honra, pelo cari-
nho e motivação; aos festeiros jovens, pela dedicação em fazer parte dessa festa.

Com o lema “Fazei o que Ele vos disser”, os trezentos anos da aparição de Nossa 
Senhora Aparecida e os cem anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima, copadro-
eira da paróquia, celebramos o Ano Mariano, unidos a todo o país. Por isso, devemos re-
alizar tudo o que Cristo Rei nos falar em nossa vida, em nosso coração, para que Ele nos 
proporcione paz, saúde e felicidade. E que neste ano, com a nossa Mãe, Nossa Senhora, 
Cristo seja louvado e glorificado, para que o seu amor esteja plenamente presente em 
nossas famílias. Amém.

Nós, os festeiros jovens, gostaríamos de agradecer, primeiramente, 
a Deus pela oportunidade de termos sido escolhidos como festeiros 
em 2017, mas, também, agradecemos aos nossos padrinhos que nos 
escolheram, confiando em nosso empenho e dedicação perante esta 
caminhada junto à paróquia. 

Como o lema da festa diz “Fazei o que Ele vos disser”, estamos 
sempre buscando alcançar novas famílias com seus ensinamentos. 
Nas visitas que estamos fazendo às comunidades, conseguimos ver 
estampado, na face de cada um, o quão importante é a visita de Cristo 
Rei para a renovação da fé, esperança e amor para uma comunidade 
melhor. E, é claro, sempre aprendemos muito com cada visita e com 
cada sorriso que recebemos.

Iniciamos a caminhada neste Ano Mariano e já vivenciamos inúme-
ros momentos, que ficarão em nossa memória. O trabalho em equipe, 
a convivência e a amizade que se criou serão mantidos, pois fizeram 
com que nossa fé fosse fortalecida e renovada, nos tornando pessoas 
melhores, sempre dispostas a contribuir para o fortalecimento da fé.

(da esquerda para a direita)
João Batista e Veronice Conculato do Nascimento 
Lucas da Silva e Erica Perachi Da Rosa
Mateus Mariani e Taís Carraro
Ricardo e Paula Razador Uliana
Sidimar Lazzaretti e Fabiana Caus

stamos em festa! A Paróquia de Cristo Rei convida a 
participar desse período de encontro, celebração e 
missão. A 71ª festa de Cristo Rei tem como lema: “Fa-

zei o que ele vos disser” (Jo 2,5).  O lema escolhido está em 
comunhão com a Igreja do Brasil que celebra os 300 anos 
de aparição de Nossa Senhora Aparecida e os 100 anos das 
aparições de Nossa Senhora de Fátima.

Nas Bodas de Caná, a mãe de Jesus, representando a 
igreja, exclama: “Eles não têm vinho” (Jo 2,3). Ao manifestar 
a ausência do “vinho” da alegria e do amor messiânico, ela 
indica Jesus como salvador e noivo da nova e eterna Alian-
ça entre Deus e a humanidade. Nesse matrimônio podemos 
ser meros expectadores ou, por outro lado, participarmos 
plenamente do mesmo ouvindo e realizando a Palavra de 
Deus. Por isso Maria nos orienta: “fazei o que Ele vos dis-
ser”. Ao mesmo tempo, nessa festa da Nova Aliança, Jesus 
é vinho novo. Ele transforma os sofrimentos e crises huma-
nas em amor e alegria. É vinho de esperança e graça que 
liberta e dá a vida plena. Por isso, a festa deste ano bus-
ca despertar para uma nova sensibilidade com os outros, 
assim como mostra o Evangelho de São João (Jo 2,1-11). 
Da mesma forma, ela preocupa-se com os desafios atuais: 
encher as “talhas” da nossa vida com a água do batismo 

Palavra dos Festeiros

Conheça a Festa

Merlo Fotografia

(da esquerda para a direita)
Arlei Antônio e Vânia Caumo Frá
Jairo e Valdete Conculato Gasparetto
Loiri e Leci Lúcia Zardo De Villa
Luiz e Claudete Lourdes Da Cruz Rampazzo
Paulo e Clari Zélia Tasca Razador

Festeiros

Merlo Fotografia

e da fé, degustar o Vinho Novo do Reino de Deus e a colocar Jesus como 
aquele que nos ensina como “fazer”, isto é, agir em vista da vida para toda 
a humanidade e à criação, onde antecipa-se 
o verdadeiro banquete da vida.  

Nesse sentido, o Cartaz da 71ª Festa ce-
lebra o Ano Mariano: os 300 anos da Apari-
ção de Nossa Senhora Aparecida e os 100 
anos de Nossa Senhora de Fátima. Através do 
mapa do Brasil, recorda-se, também, a Cam-
panha da Fraternidade de 2017, com o tema: 
“A fraternidade e os Biomas Brasileiros” e o 
lema: “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2,15). 
No centro, está a imagem de Cristo Rei: Jesus 
não é mero líder, mas é o centro da nossa fé. 
Assim como Cristo, esvaziou-se da sua glória 
e assumiu plenamente nossa humanidade, o 
cristão deve assumi-lo na sua vida, testemu-
nhando alegremente a sua Boa Nova. Nesse 
sentido, a Virgem Maria, indica o caminho 
para viver como Jesus. Por mais importante 
que Maria seja no plano da salvação, ela não ocupa o lugar de Jesus. Ela é, 
portanto, modelo do seguimento de Jesus. “Assim como conduzistes Maria, 
vossa e nossa mãe, Cristo Rei, ajuda-nos a viver o que dissestes”.
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Chá de Cristo Rei
No dia 3 de setembro, ocorreu o tradicional chá das Zeladoras de Capelinha. Neste ano, 

além de acolher a imagem de Cristo Rei, também foram acolhidas as imagens de Nossa Se-
nhora de Fátima e Nossa Senhora Aparecida. Foi um encontro de animação e louvor, o qual foi 
marcado pela presença de grande número de zeladoras. Agradecemos, em nome dos casais 
festeiros e festeiros jovens, a todos os colaboradores e, de modo especial, todas as zeladoras. 

O que já ocorreu...

APOIO

Domingo

Solenidade
de Cristo Rei

NOVEMBRO

Visitas de Cristo Rei
Além das visitas às comunidades, teremos outros três momentos:
 Visita a ABCTG - no dia 20 de setembro, com saída às 9h, ao 
lado da Maria Fumaça. Às 11h, haverá a celebração e bênção na 
Associação
 Visita ao lar do Ancião – no dia 11 de outubro, às 15h
 Visita ao hospital Tacchini - 7 a  10 de novembro (a oração 
de acolhida, será às 8h, no dia 7)

Novena de Cristo Rei
Inicia no dia 22 de setembro, sexta-feira, às 16h, na igreja ma-
triz Cristo Rei, com nove sextas-feiras seguidas até o dia 17 de 
novembro

Bingo Beneficente da Festa de Cristo Rei
No dia 20 de outubro, sexta-feira, às 19h30min, no salão da 
Associação de Moradores do bairro Santa Helena (o salão será 
aberto às 18h30min)

Tríduo da festa de Cristo Rei
 18 de novembro - sábado, na matriz de Cristo Rei
18h - 1º dia do Tríduo: missa das Santas Missões Marianas, com 
bênção das famílias

 19 de novembro - domingo, na matriz de Cristo Rei
18h - 2º dia do Tríduo: missa pela paz e celebração do Dia Mun-
dial dos Pobres
 24 de novembro - sexta-feira, na matriz de Cristo Rei
16h - 3º dia do Tríduo: missa com bênção da saúde, presidida 
pelo Pe. Renato Ariotti 

Missa com os Jovens
 25 de novembro - sábado, na matriz de Cristo Rei, às 18h
    Missa com a participação dos jovens, catequese e escolas

Programação

 9h - Missa Solene em Ação de Graças pelas Santas Missões Marianas e 
pela abertura do Ano do Laicato. Convidamos os leigos das comunidades para 
a bênção do envio aos seus serviços pastorais

 11h - Procissão motorizada até a Comunidade São Pedro

 12h - Almoço festivo no salão do 15 da Graciema - Vale dos Vinhedos

 18h - Missa de encerramento da festa: em ação de graças pelos festeiros 
e todos os colaboradores. Apresentação da equipe de festeiros para 72ª festa. 
Convidamos os festeiros e familiares de todas as festas de Cristo Rei
 19h - Apresentação musical (“gaitaço”), na praça Pe. Rui Lorenzi

Visita à Associação de 
Recicladores Jardim Glória

A visita à Associação de Recicladores Jardim Glória ocorreu 
no último dia 11 de agosto. Os festeiros e demais participantes 
aproveitaram para conhecer o processo da reciclagem, a gestão 
e as vendas dos materiais reutilizados. Todos saíram com uma 
consciência diferente sobre a importância da separação dos ma-
teriais recicláveis. Foi um momento emocionante e gratificante 
pela integração entre os festeiros e os recicladores. Agradece-
mos a acolhida e fazemos votos que continuem com a profecia 
do cuidado da natureza e da terra, a Casa Comum de todos.

Fotos: Merlo Fotografia
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Notícias da Paróquia Cristo Rei

Santas Missões

Festas nas Comunidades

Os missionários são escolhidos e 
convidados a partir dos serviços das co-
munidades. Os leigos recebem o envio 
para fazer a experiência de “missioná-
rios”, à imagem de Maria que visitou a 
sua prima Isabel, indo ao encontro das 
famílias, com a imagem de Nossa Se-
nhora Aparecida, abençoando as casas, 
os doentes, os enfermos, os jovens, as 
crianças e a família. 

Neste ano, tendo presente o Ano 
Mariano, haverá duas ações específicas: 
a cada zeladora haverá uma imagem de 
Nossa Senhora Aparecida, que será le-
vada em missão para todas as famílias 
que vão receber a visita e a bênção dos 
missionários. Para carregar a imagem, a 
zeladora das capelinhas convidará algu-
mas pessoas ou família para levar essa 
imagem nas famílias visitadas. Quem for 
convidado, procure fazer esse gesto no 
espírito missionário, mantendo a postu-
ra de oração, simplicidade, mantendo 
“em segredo” o que viu e ouviu nas fa-
mílias visitadas, evitando comentários 
ou fofocas.  

A bênção dessa imagem de Nossa 
Senhora Aparecida será realizada numa 
das missas anteriores, na igreja da co-
munidade, conforme horário previsto. 
Na Igreja Matriz, ela será no dia 15 de 
novembro, quarta-feira, às 19h30min.

N. Sra. Aparecida - Imigrante N. Sra. Aparecida 8/10 Domingo, às 11h

Seminário N. Sra. Aparecida Zeladoras de Capelinha 12/10 

N. Sra. de Pompeia - Vinosul N. Sra. de Pompeia  15/10 Domingo, às 11h

Festa de Cristo Rei Bingo Beneficente 20/10 Sexta-Feira, às 19h30min

N. Sra, de Fátima N. Sra. de Fátima  22/10 Domingo, às 10h30min

Bairro N. Sra. de Fátima

FINADOS  Programação na pág. 11 2/11 

Almas - Linha Leopoldina Todos os Santos 5/11 Domingo, às 11h

São Carlos São Carlos 11/11 Sábado, às 19h

Solenidade de Cristo Rei Cristo Rei 26/11 Domingo, às 9h e 18h

N. Sra. das Neves Santa Bárbara 3/12 Domingo, às 11h

Marianas
o espírito da caminhada da Igreja, das diretrizes da ação 
pastoral da Diocese de Caxias do Sul e da região de pastoral 

de Bento Gonçalves, a Paróquia de Cristo Rei realiza as Santas 
Missões Marianas em todas as comunidades. O objetivo é crescer 
no espírito missionário, celebrando, em comunhão com a Igreja do 
Brasil, os 300 anos de Aparição de Nossa Senhora Aparecida, os 
100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima, os 71 anos 
da Festa de Cristo Rei e despertar para o cuidado da criação. 

No dia 26 de novembro, domingo, na Solenida-
de de Cristo Rei, às 9h, na igreja Matriz. Estende-se 
o convite a todas as comunidades, aos missioná-
rios, às zeladoras e aos que carregaram a imagem 
de Nossa Senhora Aparecida. Como esse é o dia 
dos “leigos”, também, haverá a abertura do Ano do 
Laicato e envio para todos os leigos das comuni-
dades.

Por ocasião das missões marianas, 
as famílias são convidadas a um gesto 
concreto, em comunhão com a Campa-
nha da Fraternidade de 2017: o cuidado 
com a “água”. Todas as famílias são con-
vidadas a participar da Campanha: um 
litro de água. Haverá um folheto explica-
tivo sobre a realidade, o sentido, o cor-
reto consumo e cuidado com a água. As 
famílias são convidadas a economizar 
“um litro de água por dia”, como gesto 
ecológico.

Para facilitar os encaminhamentos, 
haverá dois momentos de preparação:

 dia 13 de setembro de 2017, 
às 19h30min, na Igreja Matriz - Oração 
e Formação missionária para todos os 
missionários, zeladoras e os que vão 
carregar a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida.

 dia 13 de outubro de 2017, às 
19h30min, na Igreja Matriz - em memó-
ria aos 100 anos da última Aparição de 
Nossa Senhora de Fátima, haverá a bên-
ção de envio e unção para todas as zela-
doras, missionários, os que carregam as 
imagens de Nossa Senhora, os ajudan-
tes e animadores das Santas Missões 
Marianas. No dia 13 de outubro, haverá 
procissão luminosa, encerrando o Ano 
Mariano em nossa paróquia.

PREViSãO dA ViSiTA ÀS FAMÍliAS E CElEBRAçõES
As Santas Missões Marianas estão programadas de acordo com estas etapas:

 Comunidade Nossa Senhora Aparecida - entre os dias 20 e 23 de setembro;

 Comunidade Almas do Purgatório - entre os dias 25 e 28 de outubro;

 Comunidade São Carlos - entre os dias 1 e 5 de novembro;

 Demais comunidades - entre os dias 8 e 12 de novembro - verifique as datas 
com a sua comunidade;

 Igreja Matriz - entre os dias 15 e 19 de novembro.

Em todas as comunidades, haverá a 
Preparação Espiritual, nas três noites 
que antecedem as visitas, com a oração 
do terço, iniciando na quarta-feira e fina-
lizando no sábado.
 Na quarta-feira, às 19h30min: 

o terço será motivado pelas zeladoras, 
a partir da Palavra de Deus, meditando 
a participação de Maria no mistério da 
salvação.
 Na quinta-feira, às 19h30min: 

a animação do terço será conduzida pe-
los catequistas e catequizandos, junto 
aos familiares, refletindo sobre a Inicia-
ção à vida Cristã. A comunidade pode 
escolher outras formas para envolver as 
crianças e jovens, como a procissão lu-
minosa ou alguma encenação.

 Na sexta-feira, às 19h30min: 
os missionários de cada comunidade 
vão rezar o “Terço Missionário”. O Mi-
nistro da Palavra fará a oração de envio 
dos missionários, zeladoras e ajudantes 
das Santas Missões Marianas. Ao final, 
serão dadas as orientações e comunica-
ções necessárias para as visitas.
 No sábado: às 8h, iniciam-se 

as visitas e bênção às famílias. A cele-
bração será realizada na parte da tarde 
ou no domingo, conforme combinação 
de cada comunidade. Ao final, pode ser 
realizada uma confraternização. Na Igre-
ja Matriz, essa celebração será na missa 
do dia 18 de novembro, primeiro dia do 
Tríduo da Festa de Cristo Rei, com a pre-
sença das zeladoras e todas as famílias.

Ação de Graças
pelas Missões
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Recordando o Ano Mariano

No dia 6 de agosto de 2017, aconteceu o 2º Conselho da Região de Pastoral de Bento 
Gonçalves, com a presença dos padres, dos representantes das paróquias e das coorde-
nações dos serviços pastorais da região. Num primeiro momento, as equipes das seis dire-
trizes de pastoral fizeram avaliação, planejamento e combinaram as formas de articulação 
das ações para todas as paróquias. 

Num segundo momento, assessorados pela Ir. Angela Soldera, houve o estudo do do-
cumento Iniciação à vida cristã, Itinerário para formar discípulos missionários (CNBB, nº 
107). Este tema sempre retorna, tanto em nível nacional quanto diocesano, pois é um dos 
principais desafios para todas as comunidades. 

Em terceiro lugar, foram encaminhadas diversas ações para o segundo semestre de 
2017, como: a Semana Social e o Grito dos Excluídos (30 e 31 de agosto), o encerramento 
do Ano Mariano (11 de outubro), celebração do Dia Nacional da Juventude (29 de outubro), 
Retiro do Curso de Teologia (28 e 29 de outubro), bem como o processo de participação nos 
eventos da Diocese de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, as avaliações e planejamento 
para 2018.

Com o objetivo de celebrar a presença ativa dos cristãos, lei-
gos e leigas no Brasil, a Igreja celebra, no período da Solenidade 
de Cristo Rei em 2017, a solenidade de Cristo Rei de 2018, o Ano 
do Laicato.

O tema escolhido é “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Igre-
ja em saída’, a serviço do Reino”. O lema que anima o Ano do 
Laicato é “Sal da terra e Luz do Mundo” (Mt 5, 13-14). 

O Ano do Laicato busca comemorar os 30 anos do sínodo 
Ordinário sobre os leigos (1987), os 30 anos da Exortação Apos-
tólica Christifideles Laici, que trata da missão e do chamado dos 
leigos na Igreja e no mundo. A Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) quer dinamizar o estudo e a prática do docu-
mento 205 - Cristãos leigos e leigas na Igreja e na Sociedade. 
Em nossas paróquias, serão promovidas diversas atividades de 
formação, celebração e missão, tendo em vista o Ano do Laicato.

“300 anos de bênçãos”

dia 11 de outubro, às 20h - Missa Solene Campal 

em frente à Prefeitura, celebrando os 300 anos de 

Bênçãos da Aparição de N. Sra. Aparecida e os 127 

anos de Emancipação Política de Bento Gonçalves. 

haverá Procissão luminosa e Coroação de Nossa 

Senhora feita pelas crianças, envolvendo todas as 

Paróquias da Região Pastoral de Bento Gonçalves.

Busca da Imagem de N. Sra. Aparecida na Capela de 
Santo Isidoro, em Monte Belo do Sul

Abertura do Ano Mariano no 
Santuário Santo Antônio

Missa Solene em honra à N. Sra. Aparecida, com 
participação do Bispo Dom Alessandro Ruffinoni e 

Arcebispo de Trento Dom Luigi Bressan

Missa Solene Campal com Dom Alessandro Ruffinoni, em comemoração aos 126 anos do Município de Bento 
Gonçalves, participação da Imagem Peregrina de N. Sra. Aparecida e Procissão Luminosa

Conselho da Região Pastoral Ano do Laicato

encerramento 
do ano mariano
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A “vida feliz” é certamente uma das maiores buscas que se encontram nas 
aspirações de qualquer ser humano. Por isso, existem no mercado das infor-
mações inúmeras respostas para semelhante pergunta: “como conquistá-la?”. 
Alguns vão apontar para um estilo de vida saudável, com alimentação equilibra-
da, com certos tipos de nutrientes, ou mesmo certas receitas miraculosas com 
ingredientes recém descobertos. Outros partirão de exagerada atenção que se 
deve dar à saúde do corpo. Vão fazer considerações sobre exercícios físicos, 
sobre academias de ginástica, sobre esportes. Outros ainda, poderão responder 
à questão apontando para fármacos que podem garantir estabilidade emocional 
e, portanto, um certo sentimento de bem-estar. Todos esses tipos de resposta, 
por mais que possam elevar a qualidade de vida, não são suficientes para garan-
tir uma vida essencialmente feliz. 

Para essencialmente se 
ter uma vida feliz, deve-se 
mergulhar até o mais ínti-
mo de nós mesmos e, com 
a maior sinceridade possí-
vel responder: Para que eu 
existo? Por que fui criado? 
Quê fazer com isso que me 
deram, e que eu chamo de 
vida? Com a resposta em 
mãos, deve-se trabalhar, 
com o máximo de empenho 
e de acordo com as possibi-
lidades que se nos apresen-
tam, para que a própria vida 
se configure segundo essa 
mesma resposta. A que cha-
mar essa resposta? A pala-
vra é conhecida: vocação.

Dupla é nossa relação 
com ela. Deve antes de tudo ser tida como dom, mas também como trabalho. 
Como dom, pois a recebemos por Deus de presente e que nos quer felizes. Como 
trabalho, pois é através dela que nos realizamos enquanto filhos de Deus. Ela vai 
nos dizer como investir o melhor e o maior tempo de toda a vida.

Por isso, a busca sincera por saber qual é a sua vocação não pode ser su-
bestimada e nem apressada. Responder de forma equivocada pode gerar frus-
trações e arrependimentos irreparáveis. Na nossa Região Pastoral de Bento 
Gonçalves temos muitas pessoas qualificadas para orientar o discernimento vo-
cacional. Se você sente dificuldades nesse processo, uma boa conversa com um 
padre ou mesmo um psicólogo irá ajudar.Uma última dica, mas também tarefa 
de nós cristãos, é a de rezar pelas vocações na igreja e também pela própria. A 
Graça de Deus há de sempre nos amparar. Como nos orienta Jesus: “Pedi e vos 
será dado” (Mt 7,7).

Depois de ter clareza sobre a própria vocação, se ela é matrimonial ou a con-
sagrada a Deus, a vida terá também um sentido muito claro. Algo que brota das 
convicções mais profundas que se possa ter. Por isso, não é qualquer ventania 
ou tempestade que abalará a casa de nossa vida, edificada sobre rocha firme, 
que é o Nosso Senhor, sim, mas também todas as decisões e discernimentos 
que fazemos através de Sua luz. A vida fica feliz quando trilhamos com segu-
rança nosso caminho. Portanto, estar na vocação a que Deus nos chamou é o 
verdadeiro segredo para se chegar até ela.

Região de Pastoral

O Evangelho move os corações e conquista almas. Quando cremos, nos deixa-
mos envolver em sentimentos de confiança, de esperança. Porém, nem sempre este 
envolvimento dos sentimentos se transforma em ação. A autenticidade da fé precisa 
a expressão das obras. Já São Tiago dizia: “Mostra-me tuas obras e eu verei tua fé”.

Este agir começa onde estamos, onde vivemos e se amplia, de forma organiza-
da, nas comunidades. Com esta motivação, foi realizada a Semana Social da Região 
Pastoral de Bento Gonçalves, de 17 de agosto a 3 de setembro, uma ação dentro da 
Urgência Pastoral Diocesana: “Cuidar da Casa Comum”.

As paróquias motivaram a abertura da Semana nas missas do domingo, 17 de 
agosto, momento em que foi rezada a Oração da Semana Social.

Dois momentos fortes vividos nesta Semana foram: na quarta-feira, dia 30, a pa-
lestra sobre “Depressão: Como relacionar-se com quem tem? Como prevenir-se quem 
não tem?”, com a psicóloga Luciane Ferrari, no salão São Roque. Foi um belo momen-
to, onde as pessoas puderam tirar suas dúvidas em relação a esta doença, que bem 
sabemos é a porta de entrada de muitas outras doenças e situações de crise em nos-
sas famílias. O segundo momento, direcionado aos voluntários, coordenadores e atu-
antes nas Pastorais Sociais da Região, aconteceu no dia 31, na quinta-feira, também 
do salão de São Roque, onde houve a Iluminação Bíblica das Ações pela Vida, com a 
assessoria do Pe. Renan Dall’Agnol e a partilha e socialização de doze ações e pas-
torais de caridade e promoção da vida: Casa dos Pobres, Pastoral da Pessoa Idosa, 
Pastoral da Dignidade da Mulher, Sociedade Beneficente Santo Antônio, Pastoral da 
Criança, Pastoral Carcerária, Pastoral de Apoio Comunitário ao Toxicômano - Reencon-
tro, Pastoral do Migrante, Comissão Pastoral da Terra, Ação Social Cristo Rei, Pastoral 
da Saúde e Sociedade São Vicente de Paulo. Este momento foi muito importante e 
um reconhecimento de todo bem que se faz e um estímulo a novas ações. Além disso, 
foram assumidos, em nível de região, dois compromissos: o primeiro, de  promover 
durante a Semana da Pátria, a Jornada de Oração pelo Brasil, um pedido da CNBB e 
das coordenações de cada pastoral, se encontrarem periodicamente para criar uma 
rede de assistência social na região. Em função disso, foi marcado um encontro para 
o dia 25 de outubro, às 19h, na paróquia Santo Antônio.

O encerramento da Semana Social também foi nas missas com a apresentação e 
bênção dos voluntários e das pastorais sociais atuantes em cada paróquia.

Quanta coisa boa os cristãos fazem no mundo! 
Já estamos colhendo frutos deste evento. Temos mais pessoas dispostas a aju-

dar, participando de uma pastoral social. Já fazemos muito, mas muito mais pode-
mos. Mexa-se você também. Lembre-se do Evangelho: “O que fizeste a um destes 
pequeninos é a mim que o fizeste”.

Agradecemos a todas as pessoas que participaram e a equipe de organização 
desta Semana. Também agradecemos, de modo especial, a todos os colaboradores 
destas entidades e pastorais, que doam seu tempo e recursos aos mais necessitados.

Pe. daniel d´Agnoluzzo Zatti
daniel.zatti@gmail.com

Já te contaram qual o verdadeiro 
segredo para uma vida feliz? Pe. Álvaro Pinzetta

Paróquia São Roque

Semana Social da
Região de Bento Gonçalves

Palestra com Dom Leomar Brustolin
No dia 10 de outubro, Dom Leomar Brustolin 

proferirá a palestra “Desafios da Evangelização 
em tempos de mudanças”, no Cinema São Bento, 
a partir das 19h30min.

Dom Leomar é bispo auxiliar de Porto Alegre. 
Doutor em Teologia, Professor e coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Teologia da PU-
CRS e membro da Comissão de Doutrina da Fé da 
CNBB.
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Missionários
Entrevista

Leonir José Rohden
Paróquia Cristo Rei

Como iniciou a experiência missionária?
Em 1998, fui convidado a ser missionário nas Santas Missões Popula-
res. Foi uma experiência muito bonita, porque podia colaborar na evan-
gelização e ir ao encontro das famílias nas suas casas.

Qual foi seu aprendizado com a “visitação às famí-
lias”? 
Aprendi que devemos ouvir muito mais do que falar. Como diz o Papa 
Francisco, a alegria do evangelho, para uma “igreja em saída”, é sair 
de si e ir ao encontro dos nossos irmãos e irmãs, principalmente, ao 
encontro dos mais carentes.

O que significa ser missionário, atualmente, na co-
munidade-igreja?
Ser missionário, na igreja, é estar presente em todas as pastorais das 
comunidades e estar em permanente missão através do serviço que 
lhe é confiado. Em nossa paróquia, no ano passado, com as Santas 
Missões da Misericórdia, várias pessoas foram convidadas a serem 
missionárias e, hoje, auxiliam nos diversos serviços da própria comuni-
dade, na qual residem. Missão é serviço, missão é vida, missão é amor: 
seja missionário!

O que o motivou a ser missionário?
Carrego comigo a seguinte convicção: “Cristão batizado é 
discípulo enviado”! O acolhimento com que fui recebido me 
motivou ainda mais a fazer parte da comunidade e, assim, 
me integrar em diversos serviços. Desse modo, aceitei parti-
cipar desta missão de visitar as famílias e conhecer as dife-
rentes realidades de nosso bairro. Acho importante levar a 
Palavra amiga de Deus e, muitas vezes, confortar o coração 
das pessoas na visitação às casas.

Como foi sua experiência nas visitas? Quais 
as alegrias e dificuldades enfrentadas?
É bom ressaltar que sempre fomos recebidos por todos os 
moradores. As famílias hoje sentem a necessidade de parar 
alguns instantes do seu dia e refletir, conversar com alguém, 
compartilhar sua vida. Especialmente as pessoas mais ido-
sas, que vivem sozinhas, sentem-se muito contentes com 
a visita. No momento em que iriam iniciar as missões, esti-
ve passando por uma situação muito complicada em casa, 

Como surgiu a motivação para ser missionário?
Foi através do padre Nivaldo Pauletti. Ele organizou as Santas Missões Po-
pulares na nossa Paróquia. Quando realizaram os encontros de formação, 
em 1998, fomos convidados por ele a fazer as Santas Missões na comuni-
dade N. Sra. de Caravaggio. Foi aí que eu participei das missões pela primei-
ra vez. Eu gostei muito, fomos visitar as famílias, rezamos junto com elas e 
partilhamos a palavra de Jesus ao conhecimento delas.

A missão deve ser permanente. Como você pode ajudar 
na construção do espírito missionário nos cristãos bati-
zados?
Participando nos cursos de formação para aprender cada vez mais e depois 
motivar as pessoas da comunidade, grupos de oração, grupos de jovens, 
catequizandos, catequistas e ministros a participarem na comunidade e 
também nos serviços para servir sempre.

O que mais o anima a ser missionário?
Ser missionário é testemunhar e anunciar que Jesus é o caminho, a verdade 
e a vida. A motivação que me anima é ir pelo mundo e anunciar o Evangelho 
a todos os povos.

Ambrósio Iaroseski
Paróquia São Roque

Renato Benatti
Paróquia Santo Antônio

estava desempregado e a situação financeira estava difícil. 
Foram inúmeros gastos com saúde e, como sou transplan-
tado e tenho problemas cardíacos, não conseguia emprego. 
A vontade era de jogar tudo para o alto, afinal, nada estava 
dando certo. Porém, aceitei este convite. Num dia que esta-
va caminhando para fazer as visitas, vi um enunciado com 
uma vaga de emprego. Com poucas esperanças, resolvi en-
viar meu currículo. E para minha surpresa, acabei sendo se-
lecionado dentre cinco candidatos. Hoje, com muita alegria, 
estou trabalhando neste lugar! Deus sempre nos reserva 
coisas boas quando nos doamos ao próximo.

Como dar continuidade a esta missão?
Estamos fazendo novas missões na comunidade. Desta 
vez, os missionários que fizeram as visitas nas famílias, es-
tão sendo visitados pela imagem de Jesus Bom Pastor, que 
foi quem nos guiou para realizar este belíssimo trabalho. 
É uma forma de agradecimento pela participação de cada 
um e também de nos mantermos em comunhão com Cristo.



Ó Pai, de infinita bondade, nós vos louvamos e 
bendizemos por todas as maravilhas da criação. 
Vós, que santificais a humanidade pelo amor de 

vosso Filho Jesus, Rei do universo, fortalecei-
nos na fé, esperança e caridade.

Conduzi-nos, ó Senhor, à luz da vossa 
Palavra, Jesus Cristo, para que sejamos bem-

aventurados e, na unidade eucarística, vivamos 
o amor. Vós que enviastes Jesus, concebido no 

seio da virgem Maria, ensinai-nos a “fazer o que 
Ele nos disser”, cuidando dos necessitados e 

servindo as nossas comunidades. 
Enviai o Espírito Santo, e abri o nosso coração 

ao vosso infinito amor, para que possamos 
viver na esperança da vinda de vosso Reino, 

em comunhão com Maria, Nossa Senhora 
Aparecida e Nossa Senhora de Fátima.

Amém.

Cristo Rei
Oração de


