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Boa Notícia

editorial Pe. Adelar Baruffi

Creio na
Comunhão

Nós, os batizados, filhos de Deus, formamos em 
Cristo uma única família. Isto é o que expressamos 
ao professarmos “creio na comunhão dos santos”. 
É uma união que se fundamenta e se manifesta na 
mesma fé professada, nos mesmos sacramentos, 
na mesma Igreja. Ao mesmo tempo, ultrapassa os 
limites visíveis, unindo, em Cristo, todos os bati-
zados, inclusive os que já partiram para a eterni-
dade. Para expressar esta unidade, São Paulo usa 
a comparação do corpo e dos membros. Todos os 
membros estão unidos, sendo Cristo o membro 
mais importante. Ele é a cabeça da Igreja. “Se um 
membro sofre, todos os membros partilham o seu 
sofrimento. Se um membro é honrado, todos os 
membros compartilham sua alegria. Ora, vós sois 
o Corpo de Cristo e sois os seus membros. (1Cor 
12,26-27). Então, cremos que todos os cristãos, 
vivos ou falecidos, formam juntos uma só Igreja. 

Ninguém é cristão sozinho
Nenhum cristão dá a si mesmo o dom da fé. 

Nós a recebemos de Deus, por meio da Igreja, de 
uma comunidade, do testemunho de outros e por 
um sacramento da Igreja, o batismo. Ser cristão 
é ser com outros cristãos! Não é possível estar li-
gado a Cristo e não formar comunhão com uma 
comunidade de fé. “Ninguém de nós vive e nin-
guém morre para si mesmo.” (Rm 14,7). Ninguém 
se perde ou se sal-
va sozinho. É bom 
saber que o bem 
que eu faço enri-
quece toda a famí-
lia cristã. Este é um 
dos motivos pelos 
quais devemos 
nos alegrar com os 
santos. Eles fazem 
parte de nossa fa-
mília! Que honra 
sermos irmãos(as) 
dos apóstolos, da 
Virgem Maria, de Santo Antônio e de tantos ou-
tros. Ao mesmo tempo, o pecado de um membro 
causa dor em toda a família. O mau testemunho 
de um membro faz mal a todos. 

A comunhão nos sacramentos
Os sacramentos nos unem a Cristo e à Igreja. 

Todos eles formam a comunhão entre os cristãos. 
De um modo especial, é a Eucaristia o sacramento 
da comunhão, que nos une a Cristo e aos irmãos. 
Na Eucaristia formamos a Igreja. Na Eucaristia nos 
unimos a Cristo e formamos a comunidade, como 
nos ensina Santo Agostinho: “nos tornamos o 
que recebemos”. Diz ainda, “Tu ouves: ‘O corpo 
de Cristo’ e respondes: ‘Amém’. Sê um membro 
do corpo de Cristo, a fim de que teu ‘amém’ seja 
verdadeiro.” (Sermão 272). “A Eucaristia cria co-
munhão e educa para a comunhão” (JOÃO PAULO 
II, Ecclesia de Eucharistia, 40).

“Tenham coragem”! Com essas palavras, o 
Papa Francisco motivou os mais de três mi-
lhões de jovens presentes na Jornada Mundial 
da Juventude, no Rio de Janeiro, no último 
mês de julho deste ano. O carisma, a presença 
e o sorriso do novo líder espiritual dos católi-
cos permanecem no meio de nós. O espírito 
de peregrinação daqueles jovens ficará para 
sempre marcado na história da Igreja. Esta-
mos renovados. E, com essa renovação, ca-
minhamos rumo à fé e ao agradecimento por 
mais uma primavera, que se avizinha, trazen-
do a vida à natureza.

Essa renovação faz-se sentir no mês de-
dicado à Bíblia. A Palavra de Deus, às vezes, 
fechada sobre uma estante, convida-nos a 
mergulhar no bem e no entendimento. Mas, 
precisamos abrir a Bíblia. Fazer uma leitura 
orante e vivenciá-la.

Em outubro, destaque para as Missões. 
Uma caminhada vivida, em diversos países do 
mundo, em especial, nos mais necessitados, 
mas também, um olhar sobre o que está per-
to de nós, nossa “aldeia”, nosso vizinho.

Em novembro, a Comunidade Cristo Rei 
homenageia seu padroeiro com a tradicional 
festa. Confira a programação neste periódico. 
A palavra festa nos remete a uma comemo-
ração. Os primeiros colonizadores da região 
da uva e vinho já tinham esse costume. Reu-
niam-se, em suas comunidades, para saudar 
os santos que os abençoaram na travessia e 
na chegada à nova terra. Nós respeitamos 
esse ensinamento e nos reunimos para rezar, 
para glorificar o Cristo, Rei dos reis.

Com o lema “Cristo Rei, ajudai-nos a cami-
nhar na fé e iluminai os jovens”, preparamos 
mais um encontro. O cartaz da festa apre-
senta elementos inerentes ao nosso meio: a 
imagem da Igreja Matriz, os raios de luz emi-
tidos pela cruz símbolo da Jornada Mundial 
da Juventude em direção aos jovens e o Círio 
Pascal, lembrando o ano da fé. Tudo pensado 
e criado, com muito carinho, pela equipe de 
festeiros, festeiros-jovens, pelos padres Darci 
Camatti e Jairo Luiz Gusberti e por quem se 
compromete a ser um vocacionado.

Também destacamos, nesta edição, as no-
tícias das paróquias e divulgamos as comuni-
cações da região pastoral de Bento Gonçal-
ves. Boa leitura!

dos Santos
A grande família dos filhos de Deus

A comunhão da Igreja 
do céu e da terra
A família dos cristãos batizados compreende 

todos os que estão peregrinando neste mundo, os 
que estão no processo de purificação após a morte 
e os que estão na felicidade da glória de Deus. Na 
celebração da eucaristia recordamos de uma manei-
ra especial os que já partiram, rezamos pelos faleci-
dos e nos unimos aos santos no louvor a Deus. Nos-
sa esperança é que um dia estaremos na comunhão 
definitiva com Deus e com os todos os que amamos 
neste mundo.

A intercessão dos santos
O amor é mais forte do que a morte. Os san-

tos e santas, que estão junto de Deus, marcaram 
sua passagem por este mundo amando e fazendo o 
bem. Agora, desde o céu, continuam a amar os que 
estão peregrinando neste mundo. Eles são nossos 
intercessores. Eles apresentam a Deus nossas preces 
e oram por nós. Assistem-nos em nossas necessi-
dades. Pelo testemunho de vida que nos deixaram, 
nos incentivam a buscar a santidade. Santa Teresi-
nha, antes de morrer, falou: “Passarei meu céu fa-
zendo bem na terra.”

A oração pelos falecidos
Na única família que formamos em Cristo, é bom 

rezarmos pelos falecidos. “É um pensamento santo 
e salutar rezar pelos defun-
tos para que sejam perdoa-
dos de seus pecados” (2Mac 
12,46).  Nos diz S. João Cri-
sóstomo: “Não hesitemos 
em socorrer aos que parti-
ram e em oferecer as nossas 
orações por eles”. Do mesmo 
modo que eles intercedem 
por nós, nós também pode-
mos pedir a Deus por eles, de 
um modo especial através da 
celebração eucarística. Nossa 
comunhão com os falecidos 

é unicamente pela fé. Mortos não aparecem, não 
falam, não pedem nada para nós. A fé cristã não re-
conhece este tipo de manifestação dos mortos. Al-
gumas pessoas que dizem ter visões dos falecidos, 
na verdade, são projeções do inconsciente, princi-
palmente no momento em que estão elaborando 
o luto pela perda de uma pessoa querida. Cremos 
numa única vida nesta terra e, após esta vida, a 
vida eterna. Cremos, também, que nos mantemos 
unidos, em comunhão, com os que partiram, por 
todo o bem que estes realizaram enquanto estavam 
neste mundo e, principalmente, pela fé e pela espe-
rança que carregamos. 

Enfim, nossa fé cristã é, essencialmente, comu-
nhão. Cada um de nós deve sentir-se inserido neste 
organismo vivo, a família dos seguidores de Jesus 
Cristo, que abarca todos os povos, há mais de dois 
mil anos. A vida cristã não é uma viagem solitária. 
Fazemos parte de um caminho no qual estão tantas 
pessoas, santos e pecadores, de ontem e de hoje. O 
cristão nunca está sozinho!
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Opção pela Paróquia
Os últimos documentos da Igreja 

no Brasil, pedem uma opção e revita-
lização da Paróquia e seu papel funda-
mental na evangelização e transforma-
ção de suas estruturas.

l Recuperar a comunidade, con-
forme os Atos 2,42: perseverantes 
no ensinamento dos apóstolos, na co-
munhão e partilha de bens, na fração 
do pão e nas orações. É fundamental 
fortalecer a dimensão comunitária na 
Igreja, inspirada na própria Santíssima 
Trindade, a perfeita comunidade de 
amor. 

l A Igreja Doméstica: Paróquia sig-
nificando “estrangeiro”, “migrante”, 
designando “viver junto a, habitar nas 
proximidades”, “viver em casa alheia” 
(cf. Rt 2,1ss) ou “em peregrinação”. O 
Novo Testamento permite identificar 
os cristãos como peregrinos e, ao mes-
mo tempo, os seguidores do caminho 
(cf. At 16,17). Tornando a  Paróquia é 
uma “estação” onde se vive de forma 
provisória, pois o cristão é caminheiro.

l A paróquia como casa: É a Igre-
ja que está onde as pessoas se encon-
tram, independentemente dos víncu-
los de território, moradia ou pertença 
geográfica. É a casa-comunidade onde 
as pessoas se encontram. A paróquia 
pode ser territorial, ambiental ou de 
acordo com a escolha da pessoa. 

l Casa da Palavra: Na comunida-
de atraída pela voz do seu Senhor, que 
acolhe e vive a Palavra, sendo a liturgia 
o lugar privilegiado para essa comuni-
cação.

l Casa do pão: Na Eucaristia, se 
estabelecem as novas relações que o 
Evangelho propõe a partir da filiação 
divina que o cristão recebe do Pai em 
Cristo. A fraternidade é expressão da 
comunhão com Deus que se estende 
na comunhão com os irmãos e irmãs.  

l Casa da caridade (ágape): O pró-
prio Senhor disse que “não há maior 
amor do que dar a vida pelos amigos” 
(Jo 15,13). A amizade torna-se, então, 
expressão do ágape, o centro da cari-
dade cristã.

Desafios à Paróquia
É necessário intensificar a renova-

ção proposta pelo Concílio Vaticano II, 
descentralizando os serviços, intensifi-
cando a evangelização e fortalecendo 
as pequenas comunidades, unidas à 
paróquia.

l Desafios: Os desafios aparecem 
em diferentes âmbitos. No âmbito da 

Comunidade de
Comunidades

Uma nova Paróquia
Este é o tema de estudo apresentado pelos bispos do Brasil a todos nós, Bispos, padres, lideranças e 
comunidades, convidando-nos a ler, refletir e avaliar, deixando-nos questionar sobre o modo de ser 
Igreja hoje e buscando a conversão pastoral. 

pessoa: intimismo religioso; mudanças 
na família. No âmbito da comunida-
de: a nova territorialidade. Do físico 
ao ambiental; estruturas obsoletas na 
pastoral; entre o relativismo e o funda-
mentalismo. No âmbito da sociedade: 
sociedade pós-cristã; pluralismo cultu-
ral;

l A urgência da renovação paro-
quial: As grandes cidades desafiam o 
atendimento pastoral, especialmente 
nas periferias. Os números revelam o 
grave esfriamento da fé. Está em crise 
o sentimento de pertença à comunida-
de e o engajamento na paróquia. 

l O que fazer: Recuperar as bases 
da comunidade cristã. Reconhecer a 
necessidade da formação de comuni-
dades menores para facilitar a o cami-
nho da renovação:

l A setorização da paróquia: Or-
ganizar a grande comunidade em gru-
pos menores que favoreça uma nova 
forma de partilhar a vida cristã, o sur-
gimento de novos ministérios e servi-
ços, o despertar de novas lideranças. 
Integrar as comunidades, movimentos 
e grupos, com suas experiências dife-
renciadas, porém unidas em alguns 
pontos comuns formando uma rede 
de comunidades.

l Revitalização da comunidade: 
Estabelecer relações interpessoais ven-
cendo o anonimato e a solidão. É pre-
ciso abertura para que outras pessoas 
se agreguem à comunidade e nos ser-
viços, favorecendo a experiência de um 
autêntico encontro com Jesus Cristo. 

l A conversão pastoral: O centro 
de toda conversão é Jesus Cristo. Não 

haverá mudanças no agir se não hou-
ver um profundo encontro com Jesus 
capaz de renovar a pessoa. Somos de-
safiados a “oferecer a todos os nossos 
fiéis um encontro pessoal com Jesus 
Cristo, uma experiência religiosa pro-
funda e intensa”. DAp, n. 226.

l Os bispos e padres: são os pri-
meiros responsáveis para que aconteça 
a renovação das paróquias, especial-
mente na missão em direção aos afas-
tados. Chamados a servir o seu povo, 
a acolher bem as pessoas, exercer sua 
paternidade espiritual com todos es-
pecialmente os mais necessitados. De-
verão reconhecer novas lideranças e 
multiplicar o número de pessoas que 
realizam os diferentes ministérios nas 
comunidades, incentivar a criação de 
novos ministérios. Na transferência do 
pároco, se tenha respeito à caminhada 
dos leigos

l Transformar as estruturas: Liber-
tar-se das estruturas que não respon-
dem mais aos tempos atuais e priorizar 
o ser cristão. Gastar o tempo, as forças 
e o dinheiro com o mais importante 
promover uma maior participação, 
estimular o funcionamento dos conse-
lhos comunitários, paroquiais e admi-
nistrativos. 

l A transmissão da fé com novas 
linguagens: É preciso buscar novos 
meios de comunicação, as redes so-
ciais para cativar os jovens. Homilias 
alicerçadas na Palavra de Deus e na 
vida.  Cuidar do conteúdo e das técni-
cas de comunicação e reuniões de pas-
toral com uma linguagem mais clara, 
objetiva e envolvente.

 l Acolhida: saber acolher cada 
pessoa sem colocar, obstáculos. Ter 
atitude de misericórdia e compaixão 
para com todos, favorecendo o cami-
nho da fé. Adaptar-se aos horários do 
movimento urbano, para as missas e o 
atendimento.

l Catequese de Iniciação à vida 
cristã: a catequese deve ser uma prio-
ridade. Um novo olhar permitirá uma 
nova prática. Optar decididamente por 
uma catequese, como iniciação à vida 
cristã, passando da catequese como 
instrução e adotar a metodologia ca-
tecumenal, conforme a orientação da 
Igreja.

l Jovens: abertura e opção afetiva 
e efetiva pela juventude, consideran-
do suas potencialidades, garantindo 
espaços adequados para ela nas paró-
quias e comunidades com atividades, 
metodologias e linguagens próprias, 
assegurando o envolvimento e a parti-
cipação dos jovens. 

l Liturgia: a celebração eucarística 
seja compreendida como um real en-
contro de Cristo com sua comunidade 
reunida. As celebrações litúrgicas favo-
reçam a linguagem do Mistério.

l A caridade: as paróquias cuidem 
para acolher a todos, especialmente 
aqueles que estão caídos na beira do 
caminho. Dependentes químicos, mi-
grantes, desempregados, dementes, 
moradores de rua, sem-terra, doentes 
e idosos.

l Perdão e Acolhida: é urgente 
cuidar da acolhida nas comunidades 
paroquiais, nas secretarias, superando 
a burocracia e a frieza. Os padres de-
vem ampliar os espaços e tempos para 
atender mais às pessoas que buscam a 
comunidade. Essa missão depende da 
urgente alteração da agenda do páro-
co delegando funções administrativas 
para leigos. 

l Conclusão: A paróquia precisa 
de uma renovação urgente. Uma nova 
organização, em pequenas comunida-
des, capazes de estabelecer vínculos 
entre as pessoas que convivem na mes-
ma fé.  Mesmo setorizada, a paróquia 
depende de uma nova evangelização, 
de uma ousadia missionária capaz de 
fortalecer o testemunho e estimular o 
anúncio. Isso implica renovar o minis-
tério do pároco, pastor e animador do 
povo que lhe foi confiado.

Irmã Angela Soldera

Como está a nossa comuni-
dade? o que está forte e o 
que ainda precisa de renova-
ção e maior fortalecimento?
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PARÓQUIA CRISTO REI

Nª Srª de Fátima  Nª Srª de Fátima    Domingo 06/10
Bairro Fátima      (10h45min)

Nª Srª Aparecida  Nª Srª Aparecida   Domingo 13/10
Imigrante      10h45min

Cristo Rei  Bingo/Ginásio Associação  Sexta-Feira 18/10
   dos Moradores Sta. Helena (20h)

Nª Srª de Pompéia Nª Srª de Pompéia   Domingo 20/10
Vinosul       (11h)

Nª Srª das Neves  Santa Bárbara   Sábado  26/10
6 da Leopoldina      (19h30min)

São Carlos  São Carlos/Ginásio Clube  Sábado  09/11
   Esportivo Palmeiras-Vinosul (19h30min) 10/11

Almas   Almas    Domingo
6 da Leopoldina      (11h)

Solenidade de Cristo Rei Cristo Rei - Almoço no  Domingo/Matriz 24/11
   Salão das Almas   (09h30min)

06/10 - Domingo - 10h, Celebração de abertura das missões, na Igreja São José, 
com os missionários;

07/10 - Segunda-feira - Celebração na Família, através da folha que cada família 
vai receber;

08/10 - Terça-feira - 20h, Encontro nos grupos de família: “Família, Espaço Sagra-
do”;

09/10 - Quarta-feira - 20h, Procissão Luminosa e Celebração Penitencial no salão 
da Gruta, com os missionários;

11/10 - Sexta-feira - 20h, Missa votiva à N. Sra. de Lourdes no salão da Gruta

12/10 - Sábado - Na parte da tarde, visita e bênção das casas e famílias pelos 
missionários;

12/10 - Sábado - 20h, Missa de encerramento das Missões e visita de Cristo Rei, no 
salão da Gruta. Após confraternização. Levar um prato de doces ou salgados.

Observação: Todo dia 11 de cada mês, dia votivo à Nossa Senhora de Lourdes, 
continuam as missas na Gruta. A partir de outubro até março de 2014, será no horário 
das 20h.

A comunidade Santa Helena está 
de parabéns! No último dia 25 de 
agosto, com a presença do bispo Dom 
Alessandro Ruffinoni aconteceu a bên-

No último dia 20 de julho, aconteceu a 5ª Festa do agricultor e do mo-
torista, na comunidade São Pedro, do 15 da Graciema. Foi um momento de 
fortalecimento da nos-
sa fé alicerçada no Deus 
da vida. Esse evento tão 
bem preparado pelas co-
munidades é um sinal 
de esperança de que a 
obra da criação de Deus 
precisa ser cuidada, com 
vistas a atender bem as 
necessidades humanas: a 
produção de alimentos e 
o transporte de produtos. 

A todos, os nossos parabéns e gratidão!

Missões na Comunidade
São José da Garibaldina

A comunidade São José da Garibal-
dina promoverá as Santas Missões Po-
pulares. Será um momento para rea-
firmar a fé em Jesus Cristo, fortalecer a 
amizade fraterna e comunitária e um 

momento de Evangelização. 
Os diversos momentos da progra-

mação favorecerão a atuação da graça 
de Deus a todas as pessoas mediante 
a sua fé.

Festa do Agricultor
e do Motorista

Reinauguração da
Igreja Santa Helena

Festas nas Comunidades

Programação

ção da reforma e reinauguração da 
igreja e celebração da missa. A todos 
os que se empenharam neste projeto 
o nosso muito obrigado.
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Festas nas Comunidades

PARÓQUIAS SÃO ROQUE
E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

A mais nova comunida-
de da Paróquia São Roque, 
nos bairros Bertolini e Pa-
norâmico, chama-se Santa 
Teresinha.

Teresa nasceu na França, 
no ano de 1873. Morreu 
com apenas 23 anos, em 
1897. Jovem de profunda 
mística e oração, entrou no 
Carmelo de Liseux com o 
desejo de servir a Deus na 
humildade e simplicidade. 
Deixou para a Igreja um le-
gado espiritual de amor e 

entrega total a Deus. É a Padroeira das Missões.
A partir da entronização da Imagem de Santa, que acon-

tecerá no dia 05 de outubro, será celebrada missa na comu-
nidade, todos os 1º sábados do mês, às 18 horas.

No último dia 18 de agos-
to, aconteceu na Paróquia 
São Roque a Festa em honra 
a seu padroeiro. As festivida-
des iniciaram com a visita do 
padroeiro São Roque às comu-
nidades e com o tríduo, que 
contou com a participação 
das paróquias de Monte Belo, 
Santa Tereza e Nossa Senhora 
do Rosário - Faria Lemos. Na 
missa festiva, as comunida-
des participaram da procissão 
com o estandarte dos santos 
padroeiros.

Um momento muito forte 
da festa foi a missa da Saúde, 
rezada no dia 16 de agosto, às 
15h, onde o povo, com muita 
devoção, invocou São Roque 

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Faria Lemos, vai ce-
lebrar a festa de sua Padroeira, com o lema: COM A FÉ DE 
MARIA, RUMO AOS 90 ANOS DE PARÓQUIA.

A festa acontecerá no dia 06 de outubro e será preparada 
por um tríduo: 1º dia, 22 de setembro, às 8h30min, tendo 
como tema: Deus nos dá os bens para partilhá-los; 2º dia, 29 
de setembro, às 8h30min, o tema do dia: BÍBLIA, a palavra que 
transforma e gera vida e o 3º dia, 04 de outubro, às 16h - Mis-
sionários (as) da Paz e do Bem.

Os casais festeiros Alfeo e Rosa e Rosa Bortolini Rotava, 
Jorge e Marilena Giacomin Benvenutti, Egídio e Gema Larini 
Galiazzi, Nestor e Janete Tremarin Rotava e Reinaldo De Biasi e 
Adriana Lazzarotto convidam a todos a participarem das ativi-
dades Religiosas e Sociais.

No dia 06 de outubro, haverá missa às 10h30min e almoço 
às 12 horas.

Caminho de
Iniciação à 
Vida Cristã

Comunicamos a todas as 
famílias que já estão acon-
tecendo as inscrições para 
o Caminho de Iniciação à 
Vida Cristã (a catequese); 
por isso, pedimos a quem 
se interessar que procure 
a equipe de catequese de 
sua comunidade.  Orienta-
mos a todos, para fazerem 
a inscrição antes do dia 28 
de setembro de 2013. Pois, 
a partir desta data, iniciarão 
os encontros de catequese 
em todas as comunidades.

Festa de São Roque
e São Gotardo

para que interceda a Deus pe-
los doentes. 

Conforme o costume, ao 
final da missa festiva foram 
apresentados os novos festei-
ros de 2014. São eles: Alberto 
e Adriana Speranza, Agosti-
nho e Iraci Casagrande, Vita-
lino e Lorena Dal’Oglio, Gio-

vani e Adriana Longhi, Jorge 
e Marli Nascimento. A estes 
casais, desde já agradecemos 
a disponibilidade e doação em 
servir a Igreja.

Queremos manifestar nos-
sa gratidão à equipe de fes-
teiros 2013, pela doação e 
generosidade; às equipes de 

serviços e a todos os que co-
laboraram para o êxito desta 
festa. 

Desde já, convidamos a 
todos para a tradicional feijo-
ada com a roleta dos animais 
vivos, no dia 19 de outubro, 
às 20h, no salão paroquial São 
Roque.

SETEMBRO
Dia 15  Festa da Padroeira Comunidade Tuiuti
Dia 29  Festa de São Miguel Comunidade Santo Antônio - Linha Pradel

OUTUBRO  
Dia 06  Festa da Padroeira Paróquia Faria Lemos
Dia 13  Festa da Padroeira Comunidade Nossa Senhora Aparecida
Dia 13  Festa da Padroeira Comunidade Nossa Senhora do Rosário
Dia 20  Festa da Padroeira Comunidade Veríssimo de Mattos
Dia 27  Festa da Padroeira Comunidade Nossa Senhora da Natividade

NOVEMBRO
Dia 10  Missa do Padroeiro Comunidade Cristo Redentor - Ouro Verde
Dia 10  Missa da Padroeira Comunidade Passo Velho
Dia 17  Missa do Padroeiro Comunidade  São Martinho
Dia 23  Missa Festiva  Comunidade Santo Antônio - Alcântara
Dia 24  Missa da Padroeira Comunidade Nossa Senhora da Saúde 
Dia 30  Missa Festiva  Comunidade Santo Antônio - Paulina

Festa da Padroeira

Comunidade Santa
Teresinha do Menino Jesus

Halley Oliveira



Lema da Festa
“Cristo Rei, ajudai-nos a caminhar na fé e iluminai os jovens!”

Palavra dosFesteiros
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O lema da Festa de Cristo Rei deste ano foi ins-
pirado na Campanha da Fraternidade cujo tema é: 
“Fraternidade e juventude” e o lema: “Eis-me aqui, 
envia-me” (Is 6,8). Na vivência da Jornada Mundial 
da Juventude e, também, iluminado pelo ano da fé 
que a Igreja está vivendo.

Em destaque aparece a Igreja Matriz, sinal de 
união de todas as comunidades da Paróquia. A 
imagem de Cristo Rei abençoando a todos, em es-
pecial os jovens. 

A cruz, símbolo dos cristãos e da Jornada Mun-
dial da Juventude, com os raios de luz iluminando 
os jovens e pessoas de espírito jovial. O Círio Pas-
cal, lembrando o Ano da Fé, que nos faz pensar 
em nosso batismo e na necessidade de renovar-
mos nossa fé em seguir a Cristo Rei.

Os símbolos representam o centro da nossa fé, 
o Mistério Pascal: a paixão, morte e ressurreição 
de Jesus. O Cristo Rei, crucificado é o ressuscitado.

Da esquerda para a direita: Rui Carlos Feil e Margarete Giordani 
Feil; Valter Ferrari e Ana Neiva Salvini Ferrari; Osmar Casagrande e 
Nilva Civardi Casagrande; Valcir Buratti e Diva Rotava Buratti; Jandir 
Crestani e Vilma Maria Poloni Crestani

Ser festeiro e festeira de Cristo Rei é uma graça, 
uma bênção que acontece na vida do casal esco-
lhido para este serviço. É um orgulho e uma honra 
poder representar as comunidades a que pertence-
mos, nesta missão tão sublime e maravilhosa, pois 
não é trabalho, e sim um serviço que é feito em prol 
de nossa igreja, que nos convida a sermos solidários 
e solícitos com nossos irmãos.

O desafio é grande, porém temos certeza que 
Deus nos dará força e coragem (saúde) para cum-
prirmos fielmente este compromisso. Estamos feli-
zes. A equipe de festeiros é unida, divertida e res-
ponsável para servir e ajudar nossa paróquia nesta 
tarefa, principalmente, porque temos a ajuda de 
nossos queridos padres Darci e Jairo, que são muito 
pacienciosos, compreensivos em nos apoiar, orien-
tar e acompanhar na caminhada deste ano.

O lema da festa deste ano nos convoca a lem-
brarmos os jovens de quanto eles são importantes 
para a igreja. Este ano a campanha da fraternidade 
nos convidou a orientar a juventude no caminho de 

Patrocínio

Através deste lema queremos crescer na cons-
ciência e na missão de que todos os batizados de-
vem caminhar sob a luz da fé.  Ajudar aos jovens 
para que, diante de tantos caminhos que lhe são 
propostos, se deixem iluminar e conduzir sob a 
proteção de Cristo Rei.

Cartaz da Festa

Cristo Rei. Somos chamados a refletir se a nossa fé 
é verdadeira, por isso o lema: “Cristo Rei, ajudai-nos 
a caminhar na fé e iluminai os jovens.”

A emoção que temos em toda a programação 
da festa é algo que jamais iremos esquecer, porque 
percebe-se o quanto nossa paróquia é organizada e 
estruturada em seus serviços, tanto na matriz como 
em todas as nossa comunidades, já que em todas as 
visitas que fizemos levando a imagem de Cristo Rei 
e suas bandeiras, é um momento muito grandioso, 
muito emocionante onde se observa a fé e a acolhi-
da de todas as comunidades.

Que experiência maravilhosa e rica estamos ten-
do! Com certeza iremos levá-la para o resto de nos-
sas vidas. Esse trabalho em prol do nosso Rei e de 
ajuda aos nossos semelhantes nos auxilia a refletir 
na missão de cristão, em que sempre devemos estar 
com Cristo e que Ele jamais nos abandonará.

Ser festeiro é cumprir a missão de batizado, dis-
cípulo e missionário.

Cristo Rei, venha a nós o Vosso Reino!

Festeiros Jovens

Da esquerda para a direita: Douglas Barrozo 
da Luz e Aline Capelli; Valmir de Lima Wink 
e Rosana Giordani; Ermes Caser e Graziela 
Greggio; Nathan Mezacasa e Cintia Elisabete 
Horst; Valter Joel Ferrari e Carolina Monteiro 
de Abreu.

Festeiros



O QUE JÁ ACONTECEU

Abertura da Festa
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O QUE ESTÁ
PROGRAMADO

Chá da Festa de Cristo Rei 
Dia 15 de setembro, domingo, às 15h 
no Clube Ipiranga

Cristo Rei na Cavalgada Farroupilha 
Dia 20 de Setembro, sexta-feira
09h - Concentração em frente ao 
Centro de Evangelização Cristo Rei
Após, cavalgada até a ABCTG.

Novena de Cristo Rei
Dia 20 de setembro, sexta-feira 
16h - na Igreja Matriz, início da novena das Nove 
Sextas-feiras, com encerramento dia 15 de no-
vembro.

Bingo Beneficente
Dia 18 de outubro, sexta-feira às 20h no Salão da 
Associação de Moradores do Bairro Santa Helena

Visitas da Imagem de Cristo Rei 
Dia 05 de outubro, sábado
14h30min -  Lar do Ancião
Dia 22 de outubro, terça-feira
08h -  Hospital Tacchini
(lá permanecendo até dia 26/10)
Dia 26 de outubro, sábado
Visita dos Festeiros aos enfermos do Hospital Tac-
chini, na parte da tarde

Tríduo da festa de Cristo Rei  
Dia 16 de novembro, sábado, na 
Matriz Cristo Rei
18h - 1º dia do Tríduo: Missa da luz e bênção 
das Famílias 
Pe. Marciano Petrykovski  

Dia 17 de novembro, domingo, na Matriz 
Cristo Rei
18h - 2º dia do Tríduo: Missa das culturas 
Dom Alessandro Ruffinoni

Dia 22 de novembro, sexta-feira, na Matriz 
Cristo Rei
16h - 3º dia do Tríduo: Missa da unção dos 
enfermos e bênção da saúde 
Pe. Celso Luís Ciconetto

Celebração da Juventude 
Dia 23 de novembro, sábado,
na Matriz Cristo Rei
18h – Missa da Juventude com a participação
da Catequese e Escolas
Pe. Rudinei Zorzo

Festa do Padroeiro
Solenidade de Cristo Rei 
Dia 24 de novembro, domingo

09h30min Missa Festiva (Padres da Paróquia)
  Homenagem especial aos
  paroquianos falecidos

11h  Procissão Motorizada até o 
  Ginásio da Sociedade da 
  Leopoldina (Almas)

12h  Almoço Festivo no Ginásio 
  da mesma localidade 

18h  Missa de encerramento da festa 
  com apresentação da nova Equipe 
  de Festeiros de 2014. Após a missa, 
  apresentação do Quinteto de Cordas 
  da Orquestra de Câmara Fundarte

No dia 27 de julho, na Igreja Matriz Cristo 
Rei, foi realizada a abertura da festa de Cris-
to Rei, com missa solene. 

Após a missa, aconteceu o jantar dançan-
te no salão da comunidade Nossa Senhora 

A visita de Cristo Rei às 23 comunidades da 
Paróquia é um dos pontos altos da festa. Além 
dos festeiros conhecerem melhor as comuni-
dades, acontece uma verdadeira integração de 
cada comunidade, com envolvimento das suas 
famílias e catequese, com celebrações e confra-
ternizações.

A visita à Associação dos Recicladores Jardim 
Glória quis levar a bênção de Cristo Rei a esse 
trabalho tão digno e fundamental para a so-
brevivência do nosso planeta. Cristo Rei convida 
você a ser um reciclador em sua família, sepa-
rando o lixo orgânico do reciclável, cuidando da 
sua saúde e da saúde do meio ambiente.

Visitando a APAE é sempre um aprendizado 
para valorizar a vida e respeitar as diferenças de 
cada pessoa. É também um estímulo a todos 
os que trabalham ajudando no desenvolvimen-
to dos dons e talentos de cada pessoa que faz 
parte da família APAE.

Visitas de Cristo Rei

Comunidade Sagrado Coração de Jesus - B. Municipal

APAE

Recicladora

Comunidade N. Sra. de Caravaggio - Tamandaré

das Graças (8 da Graciema). 
O ponto forte a destacar foi a organiza-

ção de todas as comunidades, representadas 
pelas suas lideranças e pelas bandeiras dos 
padroeiros.
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PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

“A tua Palavra é uma lâmpada para meus pés”
                                                            (Sl 118)

As comunidades N. Sra. Aparecida, S. Pau-
lo Apóstolo e Santa Paulina, da Paróquia Santo 
Antônio, promovem, nos meses de setembro e 
outubro, encontros de estudos sobre Bíblia e Fé. 
Neste ano, no mês de setembro, a Igreja no Bra-
sil nos motiva a aprofundarmos o Evangelho de 
São Lucas. Através da Leitura Orante, a Palavra 
penetra em nossa vida e ilumina nosso agir como 
cristãos.  

Os encontros se realizam nas quintas-feiras, 
em dois horários, às 14h e às 19h, na Igreja N. 
Sra. Aparecida - Conceição. 

Datas dos encontros: 05 de setembro (14h e 
19h), 12 de setembro (14h e 19h), 19 de setem-
bro (14h e 19h), 26 de setembro (14h e 19h), 03 
de outubro (14h e 19h), 10 de outubro (14h e 
19h), 17 de outubro (14h e 19h) e 24 de outubro 
(14h e 19h).

Nossa gratidão aos leigos que estão assesso-
rando estes encontros. Isto é ser missionário!

O processo de implantação da 
Pastoral do Dízimo através da mo-
dalidade da participação mensal tem 
manifestado boa aceitação por parte 
das famílias. Com o objetivo de ava-
liar e mesmo partilhar esta primeira 
etapa, no dia 17 de outubro  acon-

Infância Missionária: pro-
jeto está sendo retomado na 
Comunidade Nossa Senhora 
de Caravaggio/Vila Nova II.

Acolhida aos Haitianos: 
a paróquia passa a disponi-
bilizar local para encontros 
com haitianos.

Pastoral da Pessoa Ido-
sa (PPI) tem nova coor-
denadora paroquial: Sra. 
Maria Ivete Stello. Capacitar 
mais agentes,  organizar no-
vos grupos é o objetivo des-
ta pastoral.

Igreja Matriz/Santuário 
Santo Antônio será re-
aberto após três meses 
fechado para obras de Res-
tauro. Obras continuam, 
mesmo com a realização de 
atividades religiosas. 

Pastoral da Criança está 
em processo de organização 
e implantação nas comuni-
dades Nossa Senhora Apa-
recida/ Conceição e Nossa 
Senhora das Graças/Eucalip-
tos.

Várias comunidades, atra-
vés da equipe administrati-
va, comissão de obras e do 
próprio Conselho de Pasto-
ral estão avaliando possíveis 
projetos de construções e con-
clusão de obras.

Destacamos nas Comuni-
dades Santa Catarina e Jesus 
Bom Pastor o Projeto do Pres-
bitério (altar, mesa da Pala-
vra); comunidade Santa Pau-
lina, aguardando aprovação 

A Equipe de Finanças, juntamente com a Equipe de Fes-
teiros, apresentou o Relatório Financeiro da 135ª Festa de 
Santo Antônio. O resultado da festa – lucro líquido – foi 
de R$ 338.251,73. Este valor é proveniente das promoções 
sociais: jantares, chá, almoço, doações, patrocínios e rifa.

O valor ficará totalmente disponível na paróquia para 
investimentos em obras de comunidades, Projeto de Res-
tauro do Santuário, formação de lideranças. A Equipe tam-
bém informa que já foram destinados R$ 200.000,00 para 
o restauro e R$ 20.300,00 para obras de comunidades em 
construção.

A Paróquia Santo Antônio, depois de um cur-
so de preparação, no dia 29 de junho, enviou 21 
novos ministros da Eucaristia, da Palavra e das 
Exéquias, que já estão atuando junto à Paróquia e 
às comunidades. Outros 107 ministros que já de-
sempenhavam tais funções tiveram seu ministério 
renovado, na missa do dia 30 de agosto. Com ale-
gria acolhemos e enviamos estes ministros para 
que levem às pessoas o Pão da Eucaristia, o Pão 
da Palavra e o Pão da Esperança.

Festas nas Comunidades

Estaremos retomando e iniciando o 
novo ano da Catequese 2013-2014 a par-
tir do próximo dia 30 de setembro. Os ca-
tequizandos que já estão participando das 
atividades iniciarão uma nova etapa, dan-
do continuidade ao Caminho de Iniciação à 
Vida Cristã. Aguardamos a todos e deseja-
mos um bom retorno.

Inscreveram-se para iniciar o Caminho 
da catequese, na comunidade do Centro, 
90 catequizandos. Nas demais comunida-
des da paróquia também houve inscrições 
para novas turmas. A vocês damos as boas-
-vindas, vos acolhemos com alegria e com 
o compromisso de acompanhar cada um a 
fazer a experiência do encontro com Jesus e 
com sua Palavra.

Agradecemos aos catequistas, pessoas 
dedicadas que com alegria e disponbilidade 
acompanham estas crianças, na educação 
da fé cristã. 

Façamos juntos esta caminhada.

Envio de Ministros

135ª Festa de Santo Antônio
Resultado financeiro

Comunidades estudam 
projetos de obras

do projeto de construção da 
Igreja; Comunidade Nossa Se-
nhora do Rosário, elaborando 
projeto da nova Igreja; Comu-
nidade Sagrado Coração de 
Jesus/Paim, estudando a pos-
sibilidade de realizar a cober-
tura do salão-Igreja; comuni-
dade São Miguel, com projeto 
de revitalização da centenária 
Igreja de madeira; e Comuni-
dade Santa Lúcia, pintura da 
igreja e reforma na praça.

tecerá uma importante reunião com 
os responsáveis, muito especialmen-
te aqueles que acolhem os dizimistas 
nas Igrejas quando fazem sua contri-
buição mensal. A reunião acontece 
às 19h30min, no auditório 1 do Edi-
fício Santo Antônio.

Encontro de Estudos 
sobre Bíblia e Fé

Início do ano 
catequético

Notícias breves

29/09 10h30min Missa Festiva São Francisco/Bairro São
   Francisco e às 12h – Almoço no Salão
   Paroquial Santo Antônio

12/10 20h  Missa Festiva N. Sra. Aparecida
   No dia 13/10, às 12h, almoço da Festa
   no Salão da Comunidade

13/10 10h30min Missa e Festa N. Sra. do Rosário/Bairro
   Progresso II

19/10 17h  Missa Festiva N. Sra. Medianeira
   No dia 26/10, às 20h, Jantar da Festa no
   Salão da Comunidade Sta. Maria Goretti

27/10 10h30min Missa e festa 30 anos da Comunidade
   São José Operário/Fenavinho

10/11 10h30min Missa e Festa N. da Saúde/Vinhedos
 11h  Missa e Festa N. Sra. Rainha Mãe 
   Admirável - Gruta do Parque de Eventos
   da Fenavinho. Às 12h, almoço no salão
   da Comunidade Fenavinho

24/11 10h30min Missa e Festa Santa Catarina/Licorsul

01/12 09h  Missa e Festa N.Sra. Graças/Eucaliptos  

07/12 18h  Missa e Jantar Festivo N. Sra. Imaculada
   Conceição/Barracão

08/12 10h30min Missa e Festa Santa Lúcia/Progresso

Reunião da Pastoral do Dízimo
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IGREJA EM AÇÃO

A Diocese de Caxias do Sul, 
através do projeto Igrejas-
-irmãs, está, por um tempo 
determinado, prestando aju-
da missionária ao Vicariato 
Apostólico de Napo, Equador, 
onde se encontra trabalhando 
o Bispo Dom Celmo Lazzari, 
natural de Garibaldi e eu, Pe. 
Pedro Caríssimi, da Diocese de 
Caxias do Sul.

O Equador tem uma popu-
lação de 14.306.876 habitan-
tes, dos quais 52% são indí-
genas. Está entre os 17 países 
do mundo com os mais altos 
níveis de biodiversidade. Tem 
1,7% do bioma amazônico. O 
carro chefe da economia é o 
petróleo. Recebe muitos mi-
grantes de Colômbia e Peru.  
A moeda é o dólar americano.

O Vicariato Apostólico de 
Napo está situado na Amazô-
nia Equatoriana. Sua popula-
ção é de 108.864 habitantes,  
sua maioria vivendo em áreas 
rurais. Somente 35% da po-
pulação é urbana. A popula-

Cada dia é meditado e con-
templado. Essa leitura tem 
como objetivo alimentar a vida 
de fé do cristão, fortalecer a 
união com Deus e animar o 
apostolado.

É uma leitura atenta e sem 
pressa, pausada para saborear 
cada palavra e cada expressão 
do texto Sagrado. Por isso a 
leitura da Bíblia não deve ser 
somente uma leitura para ad-
quirir conhecimento ou infor-
mações. Trata-se de um en-
contro profundo e íntimo com 
Deus. Quando faço a leitura da 
Bíblia estou dialogando com 
Deus.

Santo Agostinho diz: “A 
palavra de Deus se opõe à tua 
vontade enquanto não te tor-
nar responsável pela tua sal-
vação. Na medida em que tu 
fores mesmo o teu inimigo, 
também a palavra de Deus 
o será. Torna-te amigo de ti 
mesmo e também a palavra de 
Deus estará em harmonia con-
tigo” (Sermão 110,3).

A leitura orante é dividida 
em quatro passos:

Outubro: mês missionário
Diocese Missionária partilha a tua fé!

Pe. Pedro Carissimi - Equador

ção, em sua 
maior parte, 
é formada por 
indígenas na-
tivos Quichua, 
que conserva 
seu idioma 
e costumes.  
Outra parte 
da população 
são colonos 
oriundos da 
Serra e costa 
do Equador.  É 
um povo sim-
ples, humilde 
e pobre. As 
comunidades indígenas da 
Amazônia, no transcurso da 
história, foram marginaliza-
das, violadas em sua cultura e 
em seus direitos.

A população economica-
mente ativa se dedica à agri-
cultura (café, cacau, milho, 
arroz, aipim e frutas), gado, 
serviço público, turismo, ma-
deira, caça, pesca e comér-
cio.  A terra é muito fértil.  Faz 

muito calor e chove bastan-
te. Tudo o que se planta, em 
qualquer época do ano, se co-
lhe, e muito.

A Paróquia onde traba-
lho, Nossa Senhora de Lore-
to, município de Loreto, tem 
uma população estimada em 
21.163 habitantes. Fala-se em 
sessenta comunidades. Até 
agora conheço pouco mais de 
trinta. Em algumas comunida-

des somente se chega a pé. A 
Equipe Paroquial de Pastoral é 
formada por três irmãs religio-
sas (Salesias) e eu. A partir do 
mês de outubro vamos contar 
com um seminarista estagiá-
rio. Faz parte da Comunida-
de, também, o irmão religioso 
José, de 81 anos de idade.

Temos o desafio de traba-
lhar a formação dos leigos 
para os ministérios, pois so-

mente está começando com 
os Ministros Extraordinários 
da Eucaristia, criando a consci-
ência de serem protagonistas 
no caminho da fé como dis-
cípulos missionários de Jesus, 
pois o povo foi habituado a 
receber tudo da missão. Com 
isto se acomodou. Só espera 
receber sem compromisso.  
Outro grande desafio presente 
na população é o alcoolismo e 
o suicídio, afetando homens, 
mulheres e jovens.

Estar em missão, em outro 
país e cultura, não existe alter-
nativa, a não ser a de abraçar 
a cruz de Cristo e perceber, em 
meios às provações, os sinais 
de vida e consolação que o Se-
nhor da Messe nos dá.  

Experimenta-se sensivel-
mente a cruz, mas sempre 
acompanhada da graça de 
Deus, do Deus fiel que acom-
panha o seu povo. Partilhar a 
fé faz parte da consciência de 
uma Igreja Missionária, cha-
mada a cumprir o mandato de 
Jesus: “Ide por todo mundo e 
anunciai o Evangelho a toda 
criatura”.

Leitura orante da palavra de Deus na Bíblia
Pe. Almir Risson

Primeiro passo: 
ler a palavra
Aos poucos se passa do ato 

de ler para a escuta. Moisés 
cumpre a missão mediadora en-
tre Deus e o povo, lendo a pala-
vra do Senhor escrita nas tábuas 
da aliança (Ex 24,7). A lei escri-
ta em pergaminhos passa a ser 
chamada de escritura.

Para isso, deve estar de cor-
po bem relaxado e acomodado. 
A mente livre de qualquer preo-
cupação. Escolher um texto bí-
blico, de preferência curto. Ler 
o texto lenta e pausadamente, 
com muita atenção. O leitor 
deve sentir que é o próprio Deus 
que lhe está falando. Repetir a 
leitura algumas vezes, até ela 
fazer morada no coração. Deve-
-se sentir tocado pelos mesmos 
sentimentos com os quais o tex-
to lido foi escrito. Ao ler o texto, 
deve-se perguntar: o que ele diz 
para a minha vida?

 
Segundo passo: 
meditar a palavra
Nos primeiros séculos da 

Igreja, os monges tiveram essa 
descoberta: “É preciso meditar 

as escrituras, ruminar, mastigar 
e digerir”. Meditar é parar. É ti-
rar tempo para perceber as no-
vidades de Deus. Meditar é mais 
do que ler, é colocar o ouvido 
e o coração à escuta. É poder 
entender o que Deus quer dizer 
para nós com sua palavra. É ter 
as atitudes de Samuel: “Fala, 
Senhor, que teu servo escuta” 
(1Sm 3,1-10). Deve deixar que 
o texto ilumine a vida. Duran-
te esta leitura deve-se pergun-
tar: o que diz o texto para mim 
hoje, agora?

Terceiro passo: a oração
Agora o leitor orante é pro-

tagonista do diálogo oracional. 
Através da oração damos uma 
resposta a Deus. Conversamos 
com Deus através do texto bí-
blico. Súplica, ação de graças, 
uma petição. Pode ser imitada 
a atitude de Maria: “Eis aqui 
a serva do Senhor, faça-se..” 
(Lc 1,38). Os evangelhos são o 
coração da Bíblia. Toda leitura 
orante tende a conduzir a ora-
ção. A autêntica oração é sem-
pre união com Deus. É sempre 
intimidade com o criador. Os 

frutos da oração se manifestam 
ao longo da vida. A oração nos 
traz sensibilidade humana, mui-
tas vezes esquecida. Quem reza 
também se compromete. Quem 
reza também entende a dor e o 
sofrimento do outro. É impossí-
vel rezar e ficar de braços cruza-
dos, sem perceber o sofrimento 
de tantos irmãos que sofrem. A 
oração conduz a um apostolado 
fecundo. A pergunta que se faz 
é: o que o texto me faz dizer a 
Deus?

Quarto passo: 
contemplar a palavra
São João nos diz: “Nós con-

templamos a palavra da vida” 
(1Jo 1,1). Quem contempla a 
palavra vai se comprometer 
com os valores do reino. A con-
templação permite o discerni-
mento em profundidade. O pró-
prio Jesus nos manda julgar as 
escrituras como fonte de vida: 
“Examinai as escrituras porque 
julgais ter nelas a vida eterna; 
ora, são elas que dão testemu-
nho de mim” (Jo 5,39). O verbo 
examinar tem sentido de con-
templar. A contemplação não 

tem nada de alucinação, de-
sequilíbrio emocional ou até 
mesmo fanatismo. A contem-
plação nos une sempre mais 
a Deus. É através da contem-
plação que a pessoa encontra 
equilíbrio interior, harmonia e 
paz. Na contemplação deve-
mos nos aceitar do jeito que 
somos diante de Deus.

Este é o momento do si-
lêncio oracional. É preciso 
calar-se e entregar-se a Deus. 
É um momento de adoração. 
A vida, o mundo, as pessoas, 
a serem vistos com critérios 
de Deus.

Santo Ambrósio diz: “Te-
nham diariamente nas mãos 
a sagrada escritura, a fim de 
adquirir o conhecimento de 
Cristo”. São Jerônimo diz: 
“Desconhecer a escritura é 
desconhecer a Cristo”.

Sugestões para ler:

(2Timóteo 3,1-17); toda escri-
tura é inspirada por Deus

(Atos 17,1-34); os ensinamen-
tos de Paulo a partir das Es-
crituras



PASTORAIS SOCIAIS

BOA NOTÍCIA  |  SETEMBRO 2013  |  PÁGINA 10

No próximo dia 12 de ou-
tubro, a partir das 9 horas, 
acontecerá o 33º Encontro 
das Zeladoras de Capelinha da 
Diocese de Caxias do Sul, no 
Seminário Diocesano Nossa 
Senhora Aparecida. 

O encontro deste ano está 
diretamente relacionado ao 
Ano da Fé, proclamado pelo 
Papa Bento XVI, na Carta 
Apostólica Porta Fidei, que 
teve início em 11 de outubro 
de 2012, cinquentenário do 
início dos trabalhos do Concí-
lio Vaticano II, e terminará na 
solenidade de Nosso Senhor 
Jesus Cristo Rei do Universo, 
dia 24 de novembro de 2013.

 Nosso Papa atual, Francis-
co, nos chama a promover a 
cultura do encontro. Atenden-

A Pastoral da Digni-
dade da Mulher é uma 
pastoral da Igreja. Tem 
sua organização a nível 
Nacional, regional, dio-
cesano e paroquial. Aqui 
em Bento Gonçalves, 
contamos com um grupo 
de pessoas que se dispõe 
e acompanham este tra-
balho.   

A Pastoral da dignida-
de da mulher concentra 
sua atividade e atenção 
às mulheres, jovens e 
adolescentes em situação ou em risco de prostituição. Este tra-
balho é desenvolvido e iluminado com uma mística do acolhi-
mento, do afeto, do amor, carinho e atenção. Tem como grande 
objetivo, a valorização e defesa da vida, a garantia dos direitos 
da juventude especialmente das jovens mulheres em situação 
de prostituição. Acreditamos na sua capacidade de lutar junto a 
outros grupos na defesa dos seus direitos. 

É necessário abrir-se ao novo, buscar ações que contribuam 
para a construção de uma civilização geradora e vida em abun-
dância para todos. É preciso investir na solidariedade humana, 
ajudando a descobrir cada vez mais o sentido da vida.

Deus nos envia a todos para sermos testemunhas de vida, de 
esperança, de luz no caminho das pessoas. 

Eis algumas ações da Pastoral da Dignidade da Mulher:
l Trabalha com mulheres em situação de prostituição nas 

boates, ruas, onde quer que estejam: bairros, vilas, residências.
l Ouve, acolhe, orienta, leva mensagens de esperança e mos-

tra que a Igreja não as esqueceu.
l Enfatiza o resgate da auto-estima, da dignidade, da iden-

tidade, mostrando que há outras alternativas de subsistência.
l Organiza e prepara mães e filhos para os sacramentos.
l Promove momentos de formação e informação sobre o co-

tidiano: direitos e deveres, filhos, saúde, assistentes sociais.
l Disponibiliza cursos profissionalizantes com o apoio da 

Pastoral Diocesana.
l Estabelece vínculos de confiança, buscando criar laços de 

confiabilidade que permitirão ou facilitarão as ações.
Jesus pede que valorizemos a vida na sua plenitude, nos en-

sina ir ao encontro dos mais indefesos, lá onde a vida está mais 
machucada, desvalorizada, comercializada, negada. “Eu vim 
para que todos tenham vida e vida em abundância”(Jo 10,10b).

Vivendo este ano especial 
para a juventude, onde tive-
mos grandes momentos de 
reflexão e celebração sobre 
o papel e a importância do 
jovem na Igreja, através da 
Campanha da Fraternidade, 
da Jornada Mundial da Juven-
tude, com a presença do Papa 
Francisco em nosso país e das 
inúmeras atividades desenvol-
vidas nas comunidades e pa-
róquias, surge agora um novo 
desafio: como dar continui-
dade a este trabalho? O que 
devemos fazer para não dei-
xar que se apague esta chama 

14 de setembro: Escola de Catequistas, das 14h às 
16h30min. Salão Paroquial Santo Antônio.

30 de setembro: Encontro dos padres da Diocese. Co-
munidade das Almas

10 de outubro: Encontro dos padres da Região Pastoral 
de Bento Gonçalves. Faria Lemos

15 de outubro: Palestra Fé e Vida: Uma espirituali-
dade para o cotidiano. Salão Paroquial Santo Antônio, 
19h30min. Palestrante: Pe. João Geraldo Kolling, sj

19 e 20 de outubro: Retiro para os alunos do Curso de 
Teologia e Bíblia - Convento São Boaventura, Daltro Filho. 
Pregador: Pe. Eduardo Hass

27 de outubro: Conselho Regional de Pastoral, 18h. 
Pinto Bandeira.

08, 09 e 10 de novembro: Curso de preparação ao 
Sacramento do Matrimônio (Curso de Noivos) - Paróquia 
Santo Antônio.

33º Encontro das Zeladoras de Capelinhas

do a esse pedido, as zeladoras 
e os zeladores de Capelinhas 
da Visita Domiciliar são con-
vidados a compartilhar sua fé 
e sua esperança com os voca-
cionados à vida sacerdotal dos 

diversos seminários da Dio-
cese. Será um encontro com 
Cristo e com Sua e nossa Mãe 
Maria, a qual chamamos “fe-
liz porque acreditou” (cf. Lc 1, 
45).

Juventude em missão
acesa?

O impulso dado por estes 
acontecimentos já começa a 
produzir frutos em nossas co-
munidades. É possível perce-
ber um desejo mais profundo 
dos jovens tonarem-se partici-
pantes ativos da vida das co-
munidades, de levarem adian-
te o pedido feito pelo Papa 
na missa de encerramento da 
Jornada: “Ide, sem medo, para 
servir.”

Com este desejo, os jovens 
de nossa diocese estão se or-
ganizando para dois momen-
tos. O primeiro acontecerá 

nos dias 9 e 10 de novembro, 
onde todos os jovens são con-
vidados a promoverem uma 
grande missão. Cada grupo 
deverá escolher um local onde 
haja concentração de jovens 
(praças, shopping...) e anun-
ciar a mensagem de Jesus Cris-
to, bem como convidar mais 
jovens a participar de nossas 
comunidades, grupos de jo-
vens e também de um grande 
encontro Diocesano de Jovens 
que acontecerá no dia 24 de 
novembro, no Seminário Nos-
sa Senhora Aparecida, em Ca-
xias do Sul.

Que a alegria e o entusias-
mo dos jovens nos ajudem a 
vivermos de forma sempre 
mais alegre e convicta a men-
sagem do Cristo.

Agenda da Região Pastoral

“Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abun-
dância” (Jo 10,10b). Com este lema as coordenações e lí-
deres da Pastoral da Criança estão dando continuidade ao 
trabalho de acompanhar as gestantes e crianças com me-
nos de seis anos e ampliando para outras comunidades e 
locais onde as lideranças e famílias apóiam e aceitam esta 
Pastoral. Estamos iniciando a capacitação de líderes e agen-
tes de saúde na comunidade Conceição e iniciaremos na 
comunidade Eucaliptos e Zatt. 

Aproveitamos a oportunidade, para convidar as pessoas, 
jovens e famílias a conhecerem esta pastoral e se possível 
auxiliarem como voluntários, ajudando a salvar vidas.

Pastoral da Criança

Pastoral da
Dignidade da Mulher
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Paróquia Santo Antônio
                                                   
Data Horário  Cemitério

02/11 08h30min Cemitério Público Municipal
 10h e 17h

02/11 09h  N. Sra. Imaculada Conceição/
   Barracão

02/11 10h  Santo Antoninho

02/11 10h  São Pedro - Salgado

02/11 16h  São Miguel

02/11 18h  Espírito Santo/Buratti

03/11 17h  Santíssima Trindade/Zemith

Paróquia Cristo Rei

Data Horário  Cemitério

01/11 19h  N. Sra. das Graças

02/11 08h  N. Sra. das Neves

02/11 08h30min N. Sra. da Glória

02/11 09h15min N. Sra. da Pompéia

02/11 10h  Santo Antão

02/11 10h30min Cemitério Parque

02/11 15h  São Pedro

02/11 16h30min São José - Garibaldina

02/11 16h30min N. Sra. de Caravaggio

02/11 18h  Santo Antão

03/11 10h  São José - Sertorina

10/11 10h45min Almas

Obs.: 02/11 - 18h - Missa na Matriz Cristo Rei

Existem muitas maneiras de rejeitar a Deus. A mais comum é rejeitar a mor-
te. No entanto, a nossa viagem terrena nos conduz a ela. Viver é conviver com 
a ideia de que o nosso dia chegará.

Esta certeza provoca angústia, medo e, em muitos, até o desespero. Como 
não chegar a este ponto? Somente a fé, a plena confiança em Deus, que ele 
é tudo para todos, podem nos ajudar. Somos convidados a encarar a vida e 
a história como uma peregrinação para Deus: não se vive para a morte, mas 

Paróquias São Roque e Nossa
Senhora do Rosário - Faria Lemos
Data  Horário Comunidade
31/10   16h30min São Luís - Faria Lemos
31/10   19h  Passo Velho
31/10   20h  São Pedro da Paulina 
01/11   16h30min N. Sra. do Rosário - São Roque
01/11   17h  São José
01/11   18h  São Valentim 96
01/11   18h  São Luiz - São Roque
01/11   19h39min Veríssimo de Mattos
01/11   19h30min São Gotardo
02/11   8h30min Faria Lemos
02/11   9h                 São Roque
02/11   10h  Santo Antônio - Alcântara
02/11   10h30min São Valentim
02/11   17h  São Paulo - Paulina
02/11   17h  Santa Eulália
02/11       18h30min    São Roque
02/11  18h30min Tuiuty
03/11   10h30min Vale Aurora
03/11  10h  N. Sra. dos Navegantes
06/11  20h  São Pedro 71
08/11      20h         Imaculada

Não se vive para a morte e sim para a vida!
 “O tempo passado com Deus e com o próximo, seja comendo, seja dançando, é tirado da morte”

para a vida. Deus sempre vem ao nosso encontro e garante o nosso futuro 
como um pacto de aliança com ele. Sempre que nos abrimos para o Outro, 
toda vez que saímos de nossos medos e egoísmos para viver para os outros 
e com os outros, nascem pactos de paz, novos encontros, diálogos que, de 
outra forma, eram tidos como impossíveis. A existência é caminho para uma 
pátria prometida, que vem ao nosso encontro como mistério ao qual se entre-
ga e pelo qual deixa-se alcançar e salvar.

Programação das Missas de Finados



Deus Pai, Criador de todas as coisas,
quisestes restaurar o mundo
em Vosso amado Filho,
Jesus Cristo, Rei do Universo.
Ajudai-nos a assumir, neste ano da Fé,
o Evangelho e a Vossa vontade,
para sermos na sociedade,
sinais de vida, esperança e caridade.
Que a Vossa graça nos acompanhe,
a fim de que o sofrimento e a violência,
os conflitos e a corrupção, o medo
e as drogas não se tornem invisíveis
aos nossos olhos.
Cristo Rei, ajudai-nos a caminhar na fé 
e iluminai os jovens!
Cristo Rei, venha a nós o Vosso Reino.
Amém!

Oração a

Cristo Rei


