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Feliz
Páscoa
A equipe do Jornal
Boa Notícia deseja
uma Feliz Páscoa para
todas as famílias. Que
o Cristo Ressuscitado
traga muita paz,
alegria e esperança.
Neste Ano do Laicato,
somos convidados a
continuar firmes na
fé, caminhando como
irmãos, sendo “Sal da
terra e luz do mundo”
(Mt 5, 13-14), aqui, em
nossas comunidades e
em todos os lugares.

Editorial
hegou o ano em que os braços, de cruzados se farão de
abraço; que as pernas, de sentadas se farão de caminhada; que a poltrona da preguiça se fará de descanso. Chegou o ano em que, brincam alguns padres, “só vamos rezar missas, pois o resto é com eles!”. Eles quem? Aqueles que tem uma
missão enorme dentro da Igreja e fora dela. Que servem de ponte
entre Igreja e mundo. Que vivem no seguimento de Jesus na maior
simplicidade e pobreza de coração. Chegou o Ano do Laicato.
Como seria mais frutuoso e mais leve estar numa Igreja em
que todos soubéssemos qual a nossa verdadeira identidade. Ser
cristão é de uma dignidade difícil de ser compreendida, tamanho
seu mistério. Como seria belo (e será!), ver nossos cristãos olhando mais para Cristo que para os santos; olhando mais para o Reino de todos do que para a própria alma; sabendo que há muito
maior proximidade entre o leigo, o religioso e o padre pelo batismo
do que distância pelas suas identidades.
Graças a Deus temos dado passos muito frutuosos na história de Bento Gonçalves. São muitas as pastorais que andam bem
com o apoio dos padres e religiosos, mas sem depender deles. E
é assim que deve ser. Que alegria quando temos professores leigos nos cursos de Teologia, quando há aceitação de ministros das

Exéquias nos sepultamentos, quando os vemos largamente atuantes até
nas equipes vocacionais. Imagine só! Esses tempos, inclusive, soubemos
ministros da Palavra missionários que foram impedidos pela comunidade
de cessarem seus serviços, por amor que têm a eles. Essa aconteceu na
Comunidade Sagrada Família, no bairro Municipal. Emocionante!
Não podemos pensar que o leigo só saberá seu valor quando puder
assumir serviços que hoje as irmãs e os padres prestam. Isso seria muito
pouco para uma vocação tão ampla. Leigo deve ser Igreja onde ela pouco
aparece. Onde um dos únicos ou o único sinal de Igreja é o próprio fiel
que ali se encontra. Às vezes é na festa, no bar ou na balada. Às vezes é
no trabalho, na faculdade ou na escola. Às vezes, inclusive, pode ser na
própria casa.
Às vezes o leigo deve falar do Reino; às vezes deve calar por ele. Às
vezes deve abraçar; às vezes renunciar. Às vezes sorrir; às vezes chorar. Ir
e ficar. Fazer e ser. Nunca, contudo, deixar de amar. Esse, aliás, deve ser
o lema de sua vida. Jamais deixar de amar. E como diria o Padre Zezinho,
amar como Jesus amou...
Nesta edição do Boa Notícia veremos quais estão sendo as ações
das paróquias de nossa cidade em vista da conscientização do papel do
Leigo na sociedade e na Igreja, levando o Cristo onde mais se precisa
dele.

Ó morte, onde está tua vitória?
Miguel Mosena
Seminarista da Teologia
Paróquia Cristo Rei
www.vatican.va

Já disse uma vez o papa Francisco em um de seus discursos: “Deus sempre nos surpreende!” E nesta Páscoa temos
mais uma vez a oportunidade de nos surpeender com nosso
Deus. Mas, por que nos surpreenderíamos com mais uma festa da Páscoa se todos os anos a celebramos? Não parece sempre a mesma coisa? Encontraremos a resposta se deixarmos,
com liberdade de filhos e filhas, nosso coração e
nossa vida serem tocados e surpreendidos por tão
grande mistério. A ressurreição de Cristo vence a
morte, e isso quebra com a lógica da existência,
de que a morte teria a última palavra. Esta Páscoa
que iremos novamente celebrar é mais um convite
para que olhemos a história da Salvação, e a nossa, com esperança de sermos surpreendidos pela
lógica divina, que São Francisco de Assis soube dizer tão bem no seu cântico: “[...] E é morrendo que
se vive para a vida eterna!”
Na vida da Igreja, o ano litúrgico sempre inicia
com o Advento como tempo de preparação para a
festa do Natal do Senhor. Então, vivenciarmos e
nos admirarmos com a grandeza divina, que se fez
pobre e pequeno, assumindo em tudo a condição
humana, menos o pecado. Para que possamos celebrar bem a festa do Natal, ela precisa ser compreendida dentro do Mistério Pascal de Cristo, ou
seja, sua Paixão, Morte e Ressurreição. É a Páscoa
a principal festa cristã, em que cremos que Jesus
de Nazaré vence a morte e ressuscita dos mortos para que, da mesma forma, participemos um
dia de sua ressurreição sem que percamos nossa
identidade, embora em corpo glorioso.
Por isso, para nós católicos, a crença na reencarnação é incompatível com a fé. A pessoa humana, ao ressuscitar, com todo o seu ser, irá participar da glória de Cristo e não seu espírito que se
reencarnará em outra pessoa assumindo, assim,
outra identidade. Perante o Batismo que um dia
recebemos, nós nos tornamos únicos e preciosos
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aos olhos de Deus. Portanto, não assumiremos outras vidas
em outros corpos para que continuemos a viver, pois quando
morrermos não deixaremos de ser quem fomos em vida. Em
tempos de intolerância religiosa é evidente que devemos respeitar quem pensa diferente de nós, mas não devemos abrir
mão das nossas convicções, achando que é tudo a mesma
coisa.
Assim como no Natal, antes da Páscoa temos um tempo
de preparação em nossas comunidades, que é o tempo da
Quaresma, iniciando na Quarta-feira de Cinzas. É um tempo
precioso de quarenta dias em que intensificamos nossa prática de oração, jejum e caridade. Esse tempo nos ajuda para
bem nos alegrar com as surpresas que Deus, a cada Páscoa,
pela memória do sacrifício de Jesus na Cruz e sua Ressurreição, atualiza no coração e na vida de todo aquele que se
deixa embriagar por tão grande Mistério. A Ressurreição, que
um dia receberemos em plenitude, pode já ser experimentada
como uma espécie de aperitivo naquelas situações cotidianas
da vida em que parece que aquela pessoa ou situação já não
tem mais solução, porém como que num milagre, aquele que
estava perdido acaba sendo encontrado e o que parecia estar
morto enche-se de vitalidade.
Pela fé no Deus vivo e encarnado na história, esta Páscoa é mais uma oportunidade de quebrarmos com as forças
da morte, de darmos uma segunda chance, de nos reconciliarmos com aqueles que necessitam do nosso perdão, de
deixarmos Deus agir na sua infinita misericórdia e graça. Que
esta Páscoa seja um convite para sermos cristãos que façam
a diferença na vida daqueles que estão próximos de nós e que
o Evangelho que iremos ouvir na celebração de Quarta-feira
de Cinzas possa nos iluminar para este tempo santo: “Quando
deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem
os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados
pelos homens. Em verdade vos digo: eles já receberam a sua
recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua
mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo
que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está
oculto, te dará a recompensa.” (Mt 6, 2-4)

Boa Notícia
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Vós sois todos irmãos!

Pe. Oberdan Cavazzola
oberdan.ca@hotmail.com

Todos os anos, no Tempo Quaresmal, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) apresenta
a Campanha da Fraternidade que, seguindo uma
proposta, nos coloca em um caminho de conversão
pessoal, comunitário e social. Neste ano, acontece
no Ano Nacional do Laicato. O cartaz apresenta um
grupo de pessoas de idades e etnias diferentes, que
representa a multiplicidade da sociedade brasileira.
O tema da Campanha da Fraternidade 2018 é
“Fraternidade e superação da violência”. A Igreja
proclama com a convicção de sua fé em Cristo e com
a consciência de sua missão que a violência é um
mal inaceitável como solução para os problemas e
não é digna do homem.
O Evangelho de Mateus inspira o lema “Vós sois
todos irmãos” (Mt 23,8). Nesse lema, busca-se resgatar o sentido da fraternidade dos povos, pois somos todos filhos e filhas de um mesmo Pai. Isso indica que a superação da violência é possível a partir
da união fraternal de todos.
O objetivo geral é “Construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da
justiça, à luz da Palavra de Deus, como caminho de
superação da violência” (n.14).
Hoje a violência está presente onde se fazem

ausentes as políticas de proteção, a promoção e a defesa de direitos humanos que deixam territórios e moradores entregues aos grupos armados, ao tráfico de
drogas e a toda sorte de violência e desordem social.
A desigualdade econômica também gera violência.
Como consequência, temos a crescente violência racial, a violência contra os jovens, contra as mulheres,
homens, contra os trabalhadores rurais, povos indígenas, no trânsito, a violência religiosa e doméstica.
No Novo Testamento, Jesus Cristo anuncia o Evangelho da reconciliação e da Paz. Ele nos ensina o amor
aos inimigos (Mt 5,44 e Lc 6,27). Nas bem-aventuranças, Jesus declara que aqueles que promovem a paz
serão chamados filhos de Deus (Mt 5,9). Nas palavras
de Jesus encontramos a fonte da qual nasce a violência: a violência brota do coração do homem. Jesus afirma: “Pois é de dentro do coração humano que saem
as más intenções: imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios, ambições, fraude, devassidão, inveja,
calúnia, orgulho insensatez...” (Mc 7, 14-15.21-23).
A Campanha da Fraternidade nos provoca a buscar meios de superação ao problema da violência. O
primeiro lugar onde o ser humano aprende a se relacionar é na família. Em certos casos, o comportamento violento pode ser aprendido na família e reaplicado

PROGRAMAÇÃO DA
SEMANA SANTA E PÁSCOA

socialmente em suas relações ao longo da vida.
Ninguém nasce violento. A superação da violência
nasce das boas relações com o outro, tanto na família, como na sociedade.
Em segundo lugar, a oração e a espiritualidade
também são condições para a superação da violência. Sua prática pode transformar comportamentos
em atitudes boas, ou seja, elas são parte do processo de conversão da pessoa.
Em terceiro lugar, há o convite em sair do isolamento social para retornar a vida em comunidade,
lugar onde se fazem presentes os valores morais e
espirituais e ideais na busca pelo diálogo, cooperação e a paz.
Em quarto lugar, a importância em investir em
políticas públicas ou em propostas eficazes ao tratamento de dependentes químicos, o combate ao
tráfico de drogas e a criminalidade em nosso país.
Por fim, em nossas ações pastorais, não podemos esquecer das três preocupações que se fazem
presentes para o anúncio da cultura da paz: a fraternidade, a ternura e a compaixão. Este é o convite
que a Igreja faz, superar a violência é tarefa de todo
cristão.
Em Cristo, somos todos irmãos!

Paróquia Santo Antônio
09 e 10 de março (sexta e sábado)
• Confissões e Adoração no Santuário Santo Antônio

Missas de Ramos - 24 de março (sábado)

Paróquia Cristo Rei
Bênção de Ramos

• 17h - Comunidades Santa Lúcia (Progresso) e N. Sra.
Medianeira
• 18h - Santuário Santo Antônio
• 18h30 - Comunidades N. Sra. Aparecida (Conceição) e
N. Sra. das Graças (Eucaliptos)
• 19h30 - Comunidade N. Sra. do Carmo (Borgo)

Missa de Cinzas e Abertura da
Campanha da Fraternidade

Domingo de Ramos - 25 de março (domingo)

A bênção dos Ramos será realizada nas missas das
comunidades durante o mês de março.

Dia 14 de fevereiro, 9h30min e 18h, Igreja Matriz

Via-Sacra

• Sextas-feiras, às 16h - nos dias 16 e 23 de fevereiro;
2, 9, 16 e 23 de março, na Matriz Cristo Rei
• Celebração da Via-Sacra em todas as comunidades,
19h30min ou 20h, a partir do dia 16 de fevereiro
até o dia 23 de março

Tríduo Pascal
Quinta-feira Santa - 29 de março

• Missa da Ceia do Senhor, Adoração e Vigília - Matriz Cristo
Rei, às 20h. A comunidade que vai participar do Lava-pés,
neste ano, é Imaculado Coração de Maria (bairro Verona).

Sexta-feira Santa - 30 de março

• Vigília e Adoração, 8h30min
• Celebração da Paixão do Senhor - 15h
• Procissão do Encontro - 16h
• Via-Sacra no Morro da Cruz - Gruta do Ceará - 19h

Sábado Santo - 31 de março

• 18h - Santa Rita
• 18h - Nossa Senhora da Glória (para todo Vale
dos Vinhedos)
• 18h - N. Sra. Aparecida
• 20h - Sagrado Coração de Jesus
• 20h - Santa Marta
• 20h - Matriz Cristo Rei

Domingo de Páscoa - 1 de abril
• 8h e 18h - Igreja Matriz
• 8h30min - Santa Helena
• 9h30min - São Bento
• 10h - São José - Sertorina

Paróquias São Roque
e Faria Lemos
Quinta-feira Santa - 29 de março
Missa da Ceia do Senhor

• 20h - Igreja São Roque
• 20h - Igreja Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos
• 20h - Igreja São Valentim

Sexta-feira Santa - 30 de março

• 9h - Via Sacra São Roque, Nossa Senhora do Rosário
- Farias Lemos

Celebração da Paixão do Senhor

• 15h - Igreja São Roque
• 15h - Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos
• 15h - Igreja Nossa Senhora do Caravaggio

Sábado Santo - 31 de março

• 20h - Igreja São Roque
• 20h - Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos
• 20h - Igreja Santa Lúcia

Domingo de Páscoa - 1 de abril

• 8h30 - Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos
• 9h - Igreja São Roque
• 9h - Igreja São Valentim
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• 07h, 08h30, 10h e 18h - Santuário Santo Antônio
• 09h - Comunidade Divino Espírito Santo (Buratti)
• 10h - Comunidade Santo Antoninho
• 10h30 - Comunidade N. Sra. de Lourdes (Salgado)
• 15h - Comunidade Santíssima Trindade (Zemith)
• 19h - Comunidades Santa Catarina (Licorsul) e São
Cristóvão (Vila Nova I)

TRÍDUO PASCAL
Quinta-Feira Santa - 29 de março

• 20h - Missa do Lava-pés e após, Adoração ao Santíssimo
Sacramento até a meia-noite, no Santuário Santo Antônio

Sexta-Feira Santa - 30 de março

• 07h - Reinício da Adoração ao Santíssimo Sacramento
no Santuário Santo Antônio
• 09h - Via Sacra da Paixão e Morte do Senhor no
Santuário Santo Antônio
• 15h - Liturgia da Paixão e Morte do Senhor no Santuário
Santo Antônio
• 16h - Procissão do Encontro do Cristo Morto com N. Sra.
das Dores (Par. Santo Antônio e Cristo Rei)
• 18h - 41ª Romaria à Cruz do Salgado com Encenação
da Paixão e Morte do Senhor

Sábado Santo: Vigília Pascal - 31 de março

• 19h - Santuário Santo Antônio e Comunidades Santa
Maria Goretti, Santa Catarina (Licorsul) e Santa Lúcia
(Progresso)

Domingo ded Páscoa - 1 de abril

• 07h, 08h30min, 10h e 18h - Santuário Santo Antônio
• 09h - Comunidade N. Sra. do Rosário (Progresso II)
• 19h - Comunidade Santa Catarina (Licorsul)

Notícias da Paróquia Santo Antônio

Novos membros na Equipe Paroquial
PROGRAMAÇÃO QUARESMA
E CELEBRAÇÕES PENITENCIAIS
14/02 – QUARTA-FEIRA DE CINZAS
• 08h – Missa com Bênção e Imposição das Cinzas no
Santuário Santo Antônio
• 12h – Missa com Imposição das Cinzas no Santuário
Santo Antônio
• 18h – Missa com Imposição das Cinzas e Abertura do
Ano Catequético no Santuário Santo Antônio

Neste mês de fevereiro, a Paróquia Santo Antônio receberá novos
integrantes na Equipe Paroquial. O Pe. João Corbellini e a Ir. Inês Postal.
Também contaremos com a colaboração do Seminarista Rodrigo Bordignon, que auxiliará nos finais de semana.
Nossa Paróquia se alegra com vossa chegada. Vocês serão membros de cada família, compartilharão conosco todos os sofrimentos e
alegrias. Como Deus vos amou e assim chamou-vos para compartilhar
com Ele todo o mistério da salvação, que vocês sejam sinal de Deus
inseridos sacramentalmente na missão apostólica e missionária desta
Comunidade-Igreja.
A Missa de Apresentação da Equipe Paroquial acontecerá
com a presença de Dom Alessandro Ruffinoni, no dia 25 de fevereiro, às 18h, no Santuário Santo Antônio.

Seminarista Rodrigo Bordignon

• 19h – Missa com Imposição das Cinzas na
Comunidade Santa Catarina/Licorsul
• 20h – Celebração da Palavra com Imposição das
Cinzas em todas as Comunidades

CELEBRAÇÕES PENITENCIAIS
COM CONFISSÕES

PADRE
JOÃO
CORBELLINI

IRMÃ
INÊS
POSTAL

Horário: 19h30min
20 de fevereiro (terça-feira)
Comunidades Santo Antoninho e São Miguel
21 de fevereiro (quarta-feira)
Comunidades São Pedro (Salgado) e N. Sra. de Lourdes
(Gruta do Salgado) – juntas na Com. São Pedro
22 de fevereiro (quinta-feira)
Comunidade Jesus Bom Pastor (Cruzeiro)
23 de fevereiro (sexta-feira)
Comunidade Imaculada Conceição (Barracão)
27 de fevereiro (terça-feira)
Comunidade N. Sra. de Fátima (Cohab)
28 de fevereiro (quarta-feira)
Comunidade N. Sra. do Carmo (Borgo)
01 de março (quinta-feira)
Comunidades N. Sra. das Graças (Eucaliptos) e São
José Operário (Fenavinho)
07 de março (quarta-feira)
19h - Missa. Após,Confissões no Núcleo Comunitário
São Francisco de Assis (São Francisco)
08 de março (quinta-feira)
• Comunidade N. Sra. da Saúde (Vinhedos)
• Comunidades Santa Maria Goretti e N. Sra.
Medianeira - juntas na Comunidade Santa Maria Goretti
15 de março (quinta-feira)
Comunidades São Cristóvão (Vila Nova I) e N. Sra. de
Caravaggio (Vila Nova II)
19 de março (segunda-feira)
Comunidade Divino Espírito Santo (Buratti)
21 de março (quarta-feira)
Comunidades Santa Paulina (Vista Alegre) e Sagrado
Coração de Jesus (Paim)
22 de março (quinta-feira)
Comunidade Santa Catarina (Licorsul)
23 de março (sexta-feira)
Comunidades Santa Lúcia (Progresso) e N. Sra. do
Rosário (Progresso II)
25 de março (domingo)
15h – Missa e, após, Confissões na Comunidade
Santíssima Trindade (Zemith)
27 de março (terça-feira)
Comunidades N. Sra. Aparecida (Conceição) e São
Paulo Apóstolo (Tancredo) - juntas na Comunidade
N. Sra. Aparecida

Nascido em Coronel Pilar em 23 de setembro de 1963, é filho de Ricieri Corbellini (in memoriam) e Aldina Delai Corbellini. Tem quatro
irmãos e duas irmãs.
“Sou vocação adulta, portanto, não passei
pelo seminário menor. Após o ensino médio fiz
um ano de estágio pastoral na paróquia Sagrada
Família em Caxias do Sul. Após estudei Filosofia
e Teologia”.
Após sua ordenação atuou como vigário paroquial na paróquia Jesus Ressuscitado, em Farroupilha. No ano de 2012 foi designado para as
paróquias Nossa Senhora Mãe de Deus e Nossa
Senhora das Graças de Arcoverde, em Carlos
Barbosa. Em 2015, assumiu como pároco as
duas paróquias. Sua ordenação diaconal ocorreu na paróquia Sagrada Família em Caxias do
Sul e foi ordenado sacerdote em Coronel Pilar,
com o lema: “Tudo posso naquele que me fortalece” (Filipenses 4:13).
“Acolho com alegria a missão como vigário
paroquial, na paróquia Santo Antônio”.

Natural de Bento Gonçalves, Comunidade de São Luiz do Rio das Antas, Irmã Inês
concluiu o Ensino Médio em Bento Gonçalves e o Curso Superior em Caxias do Sul.
Cursou Ciências Contábeis na UCS e Pós em
Teologia Pastoral organizado pela Diocese
de Caxias do Sul.Também teve várias oportunidades de aprofundamento teológico – espiritual – pastoral e carismático em Caxias
do Sul, São Paulo e em Roma (Itália).
Seu lema de Consagração é “O Senhor é
meu Pastor! Nada me falta.” (Sl 23,1)
“Como Irmã Pastorinha me coloco na escuta das necessidades locais. Valorizo muito
e percebo a importância da relação pessoal, dos pequenos grupos que se reúnem a
partir da Palavra de Deus, com uma atenção
especial aos apelos de nosso querido Papa
Francisco, de uma Igreja em saída”.

24 horas
para o Senhor
À pedido do Papa Francisco, o Santuário Santo Antônio quer vivenciar e proporcionar a todos os peregrinos as práticas quaresmais.
O quê: ADORAÇÃO E CONFISSÕES durante 24 horas ininterruptas
Início: 17h do dia 09 de março (sexta-feira)
Término: 17h do dia 10 de março (sábado)
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Notícias da Paróquia Cristo Rei

Trezena de Nossa Senhora
de Fátima: celebrando os
100 anos da Aparição

Programação

paroquiacristoreibento@gmail.com

Neste ano, finaliza-se a celebração dos 100 anos da Aparição
de Nossa Senhora de Fátima, co-padroeira da Paróquia de Cristo
Rei. Como Nossa Senhora de Fátima apareceu às crianças, chamadas Lúcia de Jesus, Francisco e Jacinta Marto, a trezena deste
ano tem como objetivo evangelizar as crianças das comunidades
e despertar para o valor da missa.
Neste sentido, há mudança de alguns horários das missas
para às 19h30min durante os dias da semana (menos sexta-feira, sábado, domingo e feriado). A mudança visa facilitar a participação dos grupos de catequese da matriz e das comunidades,

das famílias dos catequizandos e dos devotos. Por isso, nas missas durante a semana, às 19h30min, sempre haverá a presença
das crianças da catequese. O lema será “Com Nossa Senhora de
Fátima, queremos ser Sal da terra e Luz do mundo” (Mt 5,13-14).
Com essas atividades será celebrado o laicato das crianças.

1 de maio - I Dia da Trezena (terça-feira, feriado), às 18h, missa na Igreja Matriz.
Bênção aos trabalhadores

8 de maio - VIII Dia da Trezena (terça-feira), às 19h30min - Comunidade Santa
Marta, São Luiz, São José (Garibaldina), N. Sra. de Lourdes (Ceará) e Matriz

2 de maio - II Dia da Trezena (quarta-feira), às 19h30min - Comunidade Sagrado
Coração de Jesus, Santo Antônio, N. Sra. das Graças, São Bento e Matriz

9 de maio - IX Dia da Trezena (quarta-feira), às 19h30min - Comunidade Santo
Expedito, Santa Rita, Santa Helena, Imaculado Coração de Maria (Verona) e Matriz

3 de maio - III Dia da Trezena (quinta-feira), às 19h30min - Comunidade São
Carlos, N. Sra. da Glória, N. Sra. de Caravaggio, N. Sra. de Fátima e Matriz

10 de maio - X Dia da Trezena (quinta-feira), às 19h30min - Comunidade N. Sra.
Aparecida, Almas do Purgatório, São José (Sertorina) e Matriz

4 de maio - IV Dia da Trezena (sexta-feira), às 15h30min - Terço e Adoração
Eucarística; às 16h30 missa. Presença da Associação de Sant´Ana

11 de maio - XI Dia da Trezena (sexta-feira), às 15h30min - Terço e Adoração
Eucarística; às 16h30min missa. Presença da Assistência Social da paróquia presente nas comunidades

5 de maio - V Dia da Trezena (sábado), às 18h, com a presença dos seminaristas e missa pelas vocações

12 de maio - XII Dia da Trezena (sábado), às 18h, missa animada pela Pastoral
da Juventude

6 de maio - VI Dia da Trezena (domingo), às 18h, com a presença das pastorais
sociais (Pastoral da Criança, Idosos - PPI, Carcerária, Saúde, Assistência Social,
Dignidade da Mulher e Recicladores)

13 de maio - Solenidade na igreja Matriz Cristo Rei (domingo), às 18h (100 anos
das Aparições de N. Sra. de Fátima), com a presença das coordenadoras das zeladoras de capelinha das comunidades e Festeiros de Cristo Rei. Ao final, haverá
a bênção da saúde, com imposição das mãos.

7 de maio - VII Dia da Trezena (segunda-feira), às 19h30min - Comunidade Santo Antão, N. Sra. do Rosário de Pompéia, São Pedro, N. Sra. das Neves e Matriz

Foto: Merlo Fotografia

Missa de Ação de Graças ao Padre Renan e
acolhida dos Padres Norberto e Oberdan
No último dia 21 de janeiro, aconteceu a missa de Ação de Graças pelos
quatro anos de presença do Padre Renan Dall’Agnol na paróquia de Cristo
Rei, com a presença do bispo diocesano, Dom Alessandro Ruffinoni. Naquela
ocasião, procedeu-se também a acolhida aos Padres Norberto Luiz Coltro e
Oberdan Cavazzola.
A paróquia de Cristo Rei agradece ao Padre Renan Dall’Agnol pelos serviços pastorais prestados. Desejamos um bom trabalho como Reitor do Seminário Propedêutico, em Caxias do Sul. Conte com a nossa prece, amizade
e gratidão.
Acolhemos os Padres Norberto e Oberdan, para juntos enfrentarmos os
desafios pastorais da paróquia, as esperanças do povo de Deus, de modo
especial, neste Ano do Laicato. Sejam bem-vindos. O povo os acolhe com
alegria.

Da esquerda para a direita: Padre Gilmar Paulo Marchesini, Padre Norberto Coltro,
Dom Alessandro Ruffinoni, Padre Oberdan Cavazzola e Padre Renan Dall´Agnol

Festas nas Comunidades
São José - Garibaldina		
Santa Rita		
N. Sra. da Glória - 40 da Leopoldina 		
São José - Sertorina		
Santo Antão		
Santo Expedito		
N. Sra. de Lourdes - Linha Ceará da Graciema		
N. Sra. de Fátima - Bairro N. Sra. de Fátima		
Igreja Matriz Cristo Rei		
		
Santa Rita		
Almas - 6 da Leopoldina		
Santa Marta 		
N. Sra. de Caravaggio - Bairro Tamandaré		
Corpus Christi (com o tapete solidário)		

N. Sra. de Lourdes		
N. Sra. de Lourdes		
São José			
São José 			
Santo Antão			
Santo Expedito 			
N. Sra. de Lourdes		
N. Sra. do Perpétuo Socorro
N. Sra. de Fátima		
(Centenário das Aparições)
Santa Rita			
N. Sra. de Caravaggio		
Abertura da festa 		
N. Sra. de Caravaggio		
Igreja Matriz 			

11/2
4/3
18/3
25/3
15/4
22/4
6/5
6/5
13/5

Domingo, 10h30min
Domingo, 10h45min
Domingo, 11h
Domingo, 10h45min
Domingo, 10h45min
Domingo, 10h45min
Domingo, 10h45min
Domingo, 10h45min
Domingo, 18h

20/5
20/5
26/5
27/5
31/05

Domingo, 10h45min
Domingo, 11h
Sábado, 20h
Domingo, 10h45min
Quinta feira, 9h30min
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Reunião das zeladoras
de Capelinhas
A reunião de formação e programação
será realizada em dois momentos, no Centro
de Evangelização:
Primeiro momento - às 14h, para as comunidades N. Sra. Aparecida, São Luiz, Santa Marta, Santa Helena, N. Sra. de Fátima,
Sagrado Coração de Jesus, Santo Antão, N.
Sra. de Caravaggio e todas as comunidades
do interior.
Segundo momento - às 15h30min,
para as comunidades da Matriz, Santa Rita,
São Bento, Santo Antônio, Santo Expedito,
Imaculado Coração de Maria e São Carlos.

Notícias das Paróquias São Roque e N.Sra. do Rosário - Faria Lemos

Transferências de clero

Padre Álvaro Luiz Pinzeta

A partir de fevereiro deste ano acontecem mudanças na equipe sacerdotal das Paróquias São Roque e N. Sra. do Rosário. Nos despedimos do Padre Álvaro Luiz Pinzeta, com
quem caminhamos durante esses dois últimos anos e que deixará saudades. Na condução
dos serviços pastorais, aliando seriedade e bom humor, tudo a serviço do Reino, será lembrado por muitos como aquele amigo padre, que tem a palavra certa para cada situação.
Ele será o novo pároco da Paróquia São Jorge.
Saudades e esperança nos invadem. Nos despedimos de quem sentiremos falta, mas
damos também, com alegria, as boas-vindas a alguém já conhecido por muitos, Padre Jairo Gusberti. Com ele daremos continuidade aos serviços já iniciados e temos certeza da
harmonia que vigorará na casa paroquial e, dela, se expandirá por todas as comunidades.
Padre Álvaro, volte sempre a nos alegrar! Padre Jairo, venha, sinta-se em casa!

Novas salas no Ginásio de Esportes
Nossa Paróquia se assemelha a um adolescente que cresce. Ao crescer, o jovem precisa roupas maiores. Nós precisamos de mais espaços.
Assim, sobre as salas, melhor dizendo, numa laje
de 156m2, nas estruturas do ginásio de esportes,
construímos três salas pastorais acústicas. Uma
de 50m2, outra de 30m2 e mais uma de 20m2.
Ainda ambientou-se um espaço de convivência
com possibilidade de cozinhar e fazer churrascos.
Para melhor identificar os ambientes foram
dados nomes às salas. Padre Daniel escolheu

Chiara Luce, uma bem-aventurada jovem italiana. O Padre Valdir escolheu Santo Agostinho,
acompanhado pela mãe Santa Mônica. Padre Álvaro escolheu nomes para dois ambientes: para
uma sala, o bem-aventurado italiano Piergiorgio
Frassati, jovem esportista, de grupo devotado aos
pobres, liberto das riquezas. Para o espaço da
convivência escolheu Dom Bosco, santo alegre,
divertido, dos jovens. A bênção inaugural aconteceu no dia 24 de dezembro, após a missa das 9
horas. Verdadeiro presente de Natal.

Festas nas Comunidades
MARÇO
11
Comunidade Santo Antônio - Linha Alcântara
18
Comunidade São José				
25
Comunidade São Valentim			

Festa de São Brás
Festa do Padroeiro
Festa do Padroeiro

ABRIL
08
22
28
29

Comunidade São Valentim - 96			
Comunidade Santa Eulália			
Comunidade São Roque				
Capitel São Jorge				

Festa do Padroeiro
Festa da Padroeira
Jantar abertura Festa de São Roque
Festa do Padroeiro

MAIO
05
06
06
13
13
27

Comunidade São Valentim - Vale Aurora		
Paróquia São Roque				
Comunidade São Gotardo			
Paróquia Nossa Senhora do Rosário		
Comunidade Nossa Senhora de Fátima		
Comunidade N.Sra. Caravaggio			

Festa do Padroeiro
Mateada de Integração
Festa do Padroeiro
Festa Santo Isidoro
Festa da Padroeira
Festa da Padroeira
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Padre Jairo Gusberti

Região de Pastoral

15ª Escola de Fé,
Política e Trabalho
Estão abertas as inscrições para a 15ª
Escola de Fé, Política e Trabalho até o dia
10 de março. O curso, que acontece de
março a dezembro, nos terceiros sábados
(8h30min às 19h) e domingos (8h30min às
13h), no centro de Pastoral (Caxias do Sul)
tem 150 horas-aula. O objetivo é conscientizar sobre os desafios dos tempos atuais e
provocar práticas alternativas e solidárias
a partir das orientações da doutrina social
da Igreja. O investimento por etapa, de R$
80,00, inclui refeições, lanches, materiais,
é partilhado entre o participante e a entidade que representa.
Informações: secretarias paroquiais
ou centro de pastoral
Fone 3211-5032
Email: fepoliticaetrabalho@gmail.com

l

A ficha pode ser preenchida no site:
www.diocesedecaxias.org.br

l

Formação para
Animadores Vocacionais
Uma bela novidade se instala em nossa região pastoral de Bento Gonçalves.
Trata-se de envolver mais ainda os jovens
na vida da Igreja. Dessa vez, fazendo-os
animadores vocacionais em nossas comunidades. A equipe regional das vocações
está já entrando em contato com referências nas comunidades, que farão o convite a um jovem e uma jovem que estejam
entre a sexta série do ensino fundamental
e o terceiro ano do ensino médio. Cada
comunidade de nossas paróquias enviará três de seus membros, portanto, para a formação. Ela acontece no
Centro de Evangelização da paróquia Cristo Rei, das 19h30 às 21h, nas
seguintes datas:
16 de abril - Serviço de Animação Vocacional (SAV) e o papel dos líderes
comunitários
30 de abril - O Sacramento da Ordem e a estrutura formativa na Diocese
14 de maio - Carismas e congregações na Diocese
28 de maio - Psicologia das idades
11 de junho - Formação de coroinhas
25 de junho - Trabalho de grupo - organização dos encontros nas paróquias

Grupo
Vocacional
Feminino
As vocações na Igreja são verdadeiro
dom de Deus para o bem de todos. Nesta
consciência, nossa região pastoral iniciará
em 2018 o Grupo Vocacional Feminino,
que se destina a auxiliar meninas no discernimento do chamado de Deus para suas
vidas, com especial ênfase na vida religiosa e consagrada. Se você conhece alguma
menina que esteja interessada, entre em
contato conosco. Elas devem estar entre a
sexta série do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio. Os encontros
acontecerão nos domingos à tarde, ao longo do ano a cada quinze dias, na Paróquia
São Roque.
Telefones para contato: Neide Mezadri
- 9145 5019; Vânia Carini - 9643 2334;
Érica Bellé - 8121 2828; Fabíola Orsato 9689 7513

PALESTRA CF 2018
Fraternidade e Superação da Violência
“Em Cristo somos todos irmãos” (Mt 23,8)

Inscrições abertas até
12 de março de 2018

na Secretaria da Paróquia Santo Antônio

Início das aulas:
13 de março de 2018
Inscrição para o 1º Ano: R$ 30,00
+ Mensalidade (todas as turmas)
8 x R$ 30,00
Aulas todas as terças-feiras,
das 19h30min às 21h30min

Auditório Edifício Santo Antônio
(Rua Marechal Deodoro, 263)

Retiro do Curso
27 e 28 de Outubro (46 vagas)
Local: Recanto Marista Medianeira
Veranópolis | RS
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Oração da

Campanha da

Fraternidade
2018

Deus e Pai,
Nós vos louvamos pelo vosso infinito amor
E vos agradecemos por ter enviado Jesus
O Filho amado, nosso irmão.
Ele veio trazer a paz e fraternidade à Terra
E, cheio de ternura e compaixão,
Sempre viveu relações repletas
De perdão e misericórdia.
Derrama sobre nós o Espírito Santo,
Para que, com o coração convertido,
Acolhamos o projeto de Jesus
E sejamos construtores de uma sociedade
Justa e sem violência,
Para que, no mundo inteiro, cresça
O vosso Reino de liberdade, verdade e paz.
Amém!

