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Editorial
ossa Igreja está constantemente sendo agraciada com a presença
do Espírito Santo. E nós, cristãos batizados, estamos sendo chamados a viver nosso batismo, indo ao encontro dos irmãos, principalmente
dos que mais precisam, assim como foi a prática de Jesus. O Papa Francisco
proclamou - outubro de 2019 - como Mês Missionário Extraordinário. O
objetivo é despertar a consciência missionária, com o tema “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo”. Trata-se de um acontecimento
eclesial de grande importância que atinge toda a pastoral da Igreja, cultivando a cultura do encontro. O Papa quer uma “Igreja em Saída”, capaz de
desinstalar-se do comodismo, criando um espírito missionário em todos os
batizados e comunidades.
A Paróquia Cristo Rei, motivada pelo Mês Missionário Extraordinário,
em comunhão com a 73ª festa e os 85 anos da Diocese, organiza, no mês
de outubro, as Santas Missões do Jubileu em todas as comunidades e na
Igreja Matriz. A Semana Missionária terá o encontro das lideranças das comunidades, celebrações com bênção e envio dos missionários, tríduos com
Celebração da Palavra, terços missionários, procissões e visita a todas as
famílias. A missa de encerramento das Santas Missões do Jubileu será em
conjunto com o Mês Missionário Extraordinário, no dia 31 de outubro.

Ainda, em outubro do corrente ano, a Igreja universal retoma a célebre frase do Santo Papa Paulo VI, que afirma: “Cristo aponta para a Amazônia”. Convocada pelo Papa Francisco, a Assembleia Sinodal terá como
tema: “Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral”.
O Sínodo tem o objetivo de conhecer a riqueza dos biomas, dos saberes, a
ecologia integral, a diversidade dos povos da Amazônia, especialmente dos
povos indígenas, os sonhos e as esperanças da evangelização e da preservação da vida como um todo.
Citamos, também nesta edição, o êxito das festividades dos padroeiros
das Paróquias de Santo Antônio e São Roque. Gratidão a todos os colaboradores e parabéns pelas iniciativas.
Temos muitos motivos para nos alegrar neste ano. Entre eles, destacamos a ordenação Diaconal do seminarista Miguel Mosena, no próximo dia
30 de novembro, às 9h30, na Paróquia de São Roque. Também é motivo de
alegria para nós, a vinda do Pe. Jadir Dagnese, que está atuando na paróquia São Francisco de Assis, Monte Belo do Sul.
Para concluir, desejamos uma ótima leitura do nosso jornal e que, motivados pelo Papa Francisco, continuemos a missão dos apóstolos: “Ide por
todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura” (Mc 16, 15).

DOM JOSÉ GISLON:

Amar e servir na caridade
Miguel Mosena
Paróquia São Roque

Foto: PASCOM Diocesana

O dia 8 de setembro de 2019 ficará gravado na história
da Diocese de Caxias do Sul, pois além de ser o aniversário de
sua criação, ela ganha seu quinto bispo diocesano: Dom José
Gislon.
Com a Catedral Diocesana Santa Teresa d’Ávila lotada de
leigos, sacerdotes, religiosos e religiosas e de vários
bispos, Dom José tomou posse de sua cátedra e de
sua Diocese em Missa Solene. Confira abaixo a opinião de nosso novo bispo sobre alguns assuntos referentes ao seu futuro governo, durante coletiva de
imprensa realizada no Bispado após a celebração da
Santa Missa.

Ministério episcopal na Diocese
“Primeiramente a Diocese tem um plano diocesano e o bispo que chega também entra nesse plano
e caminha com ele. A primeira missão de um bispo
quando chega em uma diocese é conhecer sua realidade, o clero, o povo de Deus e a realidade em que
ele vive. Penso que seria uma falta de respeito muito
grande se chegasse aqui e não levasse em consideração a caminhada que a Diocese já está fazendo e não
me inteirar daquilo que se está fazendo. Este povo
tem a sua história, o seu plano de pastoral que está
em andamento e nós vamos caminhar com a Diocese. Na medida que vamos conhecendo, se precisar, também
vamos propor, porém fazer junto com as lideranças e com
todo esse povo que caminha nessa Igreja diocesana”.

Ternura e vigor
“Eu penso que primeiramente temos que ter o lado humano para depois falar do Evangelho. Foi uma missão que Jesus
também teve, primeiramente cuidando da dignidade da pes-
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soa humana. Toda pessoa, por mais ferida que esteja, sempre tem um espaço no coração onde você pode tocar, recuperar a sua dignidade de vida e bem falar da presença de
Deus. Todos nós temos uma história de vida, nossas feridas
e todos nós precisamos dessa ternura divina e da ternura
do pastor que está à frente de seu rebanho para cuidar essas pessoas feridas em sua dignidade. A realidade do mundo
de hoje é uma realidade que oferece tantas oportunidades,
mas também tanto agride, principalmente os nossos jovens
e nossas famílias. Deus não é só justiça, não é um Deus vingativo, mas é um Deus de amor. E temos que ter essa dimensão do amor no contato com as pessoas, sabendo acolhê-las
e, acima de tudo ajudá-las a percorrer um caminho de conversão, de crescimento humano e espiritual”.

A formação e o cuidado com os padres
“É fundamental numa Diocese que o bispo tenha um carinho especial pelos padres que ali estão, acompanhando-os em sua formação permanente mas também na formação
dos futuros padres. Pois, se o bispo abandonar isso então
num futuro bem próximo a Diocese não terá mais sacerdotes para servir o povo de Deus. Portanto, é um trabalho
contínuo que não pode ser deixado de lado e a cada momento da história exige uma resposta diferente da Igreja no
chamar e preparar os jovens na vida sacerdotal e também
aqueles sacerdotes que já estão servindo o povo de Deus.
Temos sacerdotes jovens, de meia idade, tem aqueles que já
percorreram um longo caminho servindo que precisam de
um olhar terno e paterno do bispo para que não se sintam
nem abandonados e nem excluídos, mas valorizados por sua
fidelidade e pelos longos anos de vida que dedicaram ao ministério sacerdotal. Portanto, é fundamental esse cuidado
pois a Igreja caminha com os pés dos padres”.

Boa Notícia
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Dia Nacional da Juventude
O Dia Nacional da Juventude - DNJ tem o objetivo de despertar a consciência da Missão de Batizados e retomar a consciência da origem Trinitária da Missão! A Igreja confia aos jovens o mandato de Jesus: “Ide e fazei discípulos todos os povos”
(Mc 16, 15).

O que: DNJ - Outubro|2019
Quando: 27 de outubro (domingo)
Horário: 13h30min às 18h
Local: Colégio Marista Aparecida
Rua Ramiro Barcelos, 307 - Centro - Bento Gonçalves
Tema: Juventude e Políticas Públicas:
Uma história nos chama à civilização do amor Batizados e Enviados
Shows Católicos

O encontro é um convite da Igreja do
Brasil para todos os jovens confraternizar sua caminhada junto aos grupos na
PJ, no CLJ, no Emaús, na PJM Maristas,
no Grupo Sagrado Coração de Jesus e no
Setor Diocesano da Juventude. E também queremos acolher e apresentar a
Cruz Missionária para juntos rezarmos
pelo Sínodo da Amazônia. Em cada comunidade os crismandos são convidados a participar. Organize o seu grupo
com as catequistas e venha!
Vai... missionário do Senhor,
Cristo também chegou para anunciar.
Não tenha medo de evangelizar!

Lanche partilhado

Bem-vindo Pe. Jadir
Em nome da Região de
Pastoral de Bento Gonçalves,
damos as boas-vindas ao
Padre Jadir Dagnese e
desejamos um bom serviço
pastoral na Paróquia São
Francisco de Assis, de Monte
Belo do Sul.

MISSAS DE FINADOS
PARÓQUIAS SÃO ROQUE E
N. SRA. DO ROSÁRIO
31 de outubro, quinta-feira
19h
São Pedro 71
19h
São Pedro - Paulina
19h
N.Sra. Navegantes

PARÓQUIA CRISTO REI

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

2 de novembro, sábado
8h
Comunidade N. Sra. das Neves | 6 da Leopoldina
8h
Comunidade São José | Sertorina
8h30
Comunidade N. Sra. do R. de Pompeia | Vinosul
9h30
Comunidade N. Sra. de Caravaggio | Tamandaré
10h
Cemitério Parque | Bairro Santo Antão
10h
Comunidade Santo Antão | Bairro Santo Antão
15h
Comunidade São José | Garibaldina
15h
Comunidade N. Sra. da Glória | 40 da Leopoldina
16h30 Comunidade N. Sra. das Graças | 8 da Graciema
16h30 Comunidade São Pedro | 15 da Graciema
18h
Igreja Matriz Cristo Rei
18h
Santo Antão | Bairro Santo Antão

2 de novembro, sábado
8h30,
Cemitério Público Municipal Central
10h e 17h
10h
Imaculada Conceição | Barracão
10h
São Pedro | Salgado
14h30 Santo Antoninho
15h30 Santíssima Trindade | Zemith
16h
São Miguel
17h
Divino Espírito Santo | Buratti
18h
Santuário Santo Antônio
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1 de novembro, sexta-feira
15h
São Roque - IGREJA
15h30
N. Sra. Rosário - São Roque
15h30
São Luis - Faria Lemos
16h
N. Sra. Natividade
17h
São José
17h
São Luiz - São Roque
18h
São Gotardo
18h30
São Valentim 96
18h30
N. Sra. Graças - Passo Velho
2 de novembro, sábado
8h30
N. Sra. Rosário - Faria Lemos
8h30
N.Sra. das Dores
9h
São Roque - IGREJA
10h
São Valentim - Tuiuty
10h
Santo Antônio - Alcântara
10h30
São Paulo - Paulina
16h
São Roque - CEMITÉRIO
16h
Santa Eulália
16h
N. Sra. de Fátima - Veríssimo
18h
São Roque - IGREJA
18h
São Valentim - Vale Aurora
18h
N. Sra. Imaculada

73ª Festa de Cristo Rei
“Com Cristo Rei somos batizados e enviados para a missão”
objetivo da 73ª festa de Cristo Rei
é celebrar os jubileus de criação da
Diocese de Caxias do Sul (85 anos),
da Paróquia Cristo Rei (70 anos),
dos 73 anos da festa, em comunhão com o
“Mês Missionário Extraordinário”, proclamado pelo Papa Francisco, despertando os
batizados para o envio missionário numa
“Igreja em saída”, valorizando a convivência
com todas as culturas (etnias) e o compromisso com as “Políticas Públicas”. A Festa de
Cristo Rei é interligada com toda a evangelização, mobilização das equipes e serviços
da paróquia, dinamizando a participação
na vida missionária. É uma expressão dos
sonhos de Jesus, dos batizados e enviados
para a missão.
O cartaz, iluminado pelo lema, expressa
três desafios atuais para os batizados, para
a Igreja e para a Sociedade:

Santas Missões do Jubileu
Para vivenciar o espírito deste ano, acontecem no próximo mês
de outubro, em comunhão com o Mês Missionário Extraordinário, as Santas Missões do Jubileu nas 24 comunidades da Paróquia, com toda a preparação para a Semana Missionária, com ampla programação e participação dos leigos (as) das comunidades,
que vão colocar em prática o chamado do Papa, como “Batizados
e Enviados”.

Foto: Merlo Fotografia

1. Jesus Cristo é centro da fé: O
Planeta Terra, nas mãos de Jesus ao centro, recorda que Ele é o “Rei do Universo”,
da vida, do amor, da criação, da salvação,
missionário por excelência, que acolhe e
envia. O pergaminho nas mãos, recorda a
Palavra de Deus, luz e missão para os batizados: “Ide e evangelizai todos os Povos” e
“batizai todas as criaturas” (Mt 28,19). Não
podemos deixar a luz do batismo morrer,
pois a “Igreja em saída é a comunidade de
discípulos missionários que são capazes de
“primeirar”, que se envolvem, acompanham,
frutificam, festejam e tomam a iniciativa”
(EV 24).
2. As etnias: Por ocasião dos 70 anos
de criação da Paróquia Cristo Rei, são recordadas as etnias presentes nas comunidades
(italianos, alemães, poloneses, afrodescendentes e os gaúchos que representam as
demais). No início, na Paróquia Cristo Rei,

a etnia predominante era a italiana. Com as
correntes migratórias dos anos 80, rostos e
culturas diferentes povoaram nossas comunidades, participando das equipes, nos serviços, nas pastorais, na vida missionária. As
diferentes etnias nos enriqueceram com os
seus valores, a fé, as lutas, os sonhos, as famílias, os trabalhos. As diferentes etnias nos
desafiam a conviver com as diferenças, presentes nas raças, línguas e nações, criando a
“cultura do encontro”, superando as tendências ao egoísmo, ao fechamento, ao individualismo e à indiferença. Nenhum povo é estranho a Deus. Somos irmanados em Cristo
Rei pelo batismo que nos marcou.

3. As “Portas Abertas”: pelo batismo entramos na vida de Deus e pela fé
recebida saímos para a missão”. Na “Igreja
em saída” não há portas fechadas, mas caminhos abertos. O Papa Francisco afirma:
“Não deixem que vos roubem o entusiasmo
missionário”. A “Igreja é desafiada a estar em
estado permanente de missão e na caridade
missionária” por causa do “amor primeiro”
que recebemos no batismo. Toda missão por
si mesma é em equipe, participativa, envolvente, de cooperação, coletiva, generosa,
de gratuidade, de convivência, de encontro,
orientada pela fé e pelo Espírito Santo, em
vista das comunidades missionárias. Missão
é pertencer à missão de Cristo, abrindo-se
sempre mais ao outro neste horizonte: “O
testemunho da caridade, o compromisso
pela paz, o diálogo intercultural (etnias), o
respeito à vida humana e a sua dignidade,
especialmente aos mais pobres, estruturam
a missão da Igreja ao redor do anúncio da
Páscoa de Jesus Cristo”. “Assim como o Pai me
enviou eu também vos envio” (Jo 20,21). “Sereis felizes se puserdes em prática” (Jo 13, 17).
Como batizados e enviados, evangelizamos
e somos evangelizados.

Breno e Nice Braido,
Robson de Paula e Mari
Dezan, Nelson e Inês
Mileski Zelbrasikowoki,
Bruno e Mareli Tomasi
Sperafico, Celso Wagner
e Clessi Biesek

A palavra dos Casais Festeiros
Nós, festeiros 2019, com sentimento de imensa satisfação e alegria, aceitamos o convite de participar da 73ª Festa de Cristo Rei. Está sendo um tempo de graça, de animação,
de alegria, de comunhão, de forte espiritualidade e de bastante oração. Motivados pelo
Jubileu dos 70 anos de criação da Paróquia, os 85 anos da Diocese de Caxias do Sul, do mês
Missionário Extraordinário, escolhemos como lema para a festa desse ano: “Com Cristo
Rei somos batizados e enviados para a missão”. Representamos as diversas etnias presentes em nossas comunidades.
As visitas nas comunidades e nas diversas entidades nos proporcionam um tempo de
paz em nossos corações, porque estamos em constante oração. Os momentos estão sendo
de confraternização, de unidade, de encontro com Deus e com os irmãos das comunidades.
A Festa está sendo do tamanho que Cristo Rei e o ano especial merecem. O povo correspondeu. Quantas pessoas participaram e se alegraram conosco em tantos eventos! O
sucesso dessa Festa, abençoada por Deus, Cristo Rei e Maria, deve-se a todos os que estão
envolvidos. Sem a ajuda preciosa de vários voluntários, homens e mulheres de boa vontade, patrocinadores e pessoas que rezaram por nossa Festa, nada disso teria acontecido.
Nossa gratidão a todos! Em especial aos Padres Gilmar, Oberdan e Norberto por tantas reuniões que pensamos juntos para a realização dos eventos desta festa, à Família Andreolla pela doação de tempo que sempre nos acompanhou nesta caminhada. Deus abençoe a todos.

Eduardo Paese Viccari e Caroline Carminatti, Emanuel Faccini Baronio e Natália
Sitinievski, Edson Vivian e Fernanda Elisa Martins, Vinícius Furlanetto e Talita
Ângela Zanette, Vítor Augusto Marsango Teixeira e Talía Pasquali

A palavra dos Casais Festeiros Jovens
Para nós, festeiros jovens, foi uma honra receber este convite
para sermos Festeiros Jovens de Cristo Rei. No início, até passou pelas nossas mentes recusar o convite, por causa das responsabilidades
e compromissos que teríamos pela frente, mas sentimos, no fundo de
nossos corações, que valeria a pena contribuir. Fomos presenteados
com a missão de sermos Festeiros Jovens e representar, não apenas
Cristo Rei, mas todas as pessoas que já estiveram no nosso lugar durante os 73 anos de Festa e os 70 de Paróquia.
Essa missão traz uma alegria imensa, que faz brotar o sentimento
de gratidão pela oportunidade única, que nos faz crescer e amadurecer diante de cada experiência vivida ao lado dos nossos colegas.
Que essa semente possa continuar sendo regada pelos próximos
anos, por mais jovens que estejam dispostos a abraçar essa causa tão
nobre. Obrigado aos casais festeiros, pelo convite e parceria, e a todos os apoiadores.
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73ª Festa de Cristo Rei
PROGRAMAÇÃO
Novena
Inicia no dia 13 de setembro, sexta-feira, às 16h, na Igreja Matriz Cristo Rei, com nove sextas-feiras até o dia 15 de novembro.

Visitas às Instituições
Além das visitas às comunidades, teremos outros quatro momentos:
 Visita à ABCTG: dia 20 de setembro, com chegada às 9h e saída da cavalgada, às 9h30min, ao lado do
Super Apolo (Rua Duque de Caxias). Às 11h, haverá a celebração e bênção na Associação da ABCTG.
Às 14h, acontece a “Mateada e o “gaitaço” de Cristo Rei, com os gaiteiros da região na ABCTG.
 Visita à ABRACAÍ: dia 8 de outubro, 10h.
 Visita ao Lar do Ancião: no dia 9 de outubro, às 15h.
 Visita ao Hospital Tacchini: de 5 a 8 de novembro (a oração de acolhida será às 8h, no dia 5. A despedida será no dia 8 de novembro, às 15h).

Bingo Beneficente
No dia 18 de outubro, sexta-feira, às 19h30, no salão da Associação de Moradores do Bairro
Santa Helena, será realizado o Bingo Beneficente (o salão será aberto às 18h30).

Mateada de Cristo Rei
Dia 17 de novembro, domingo, com início previsto para às 13h30, em frente à Igreja Cristo Rei. Haverá
apresentações musicais e artísticas, com animação da Rádio Difusora AM 890. Quem deseja participar,
é só trazer a térmica, a cuia, a bomba e cadeiras para sentar. A água quente e a erva-mate será oferecida
gratuitamente para todos os participantes.

Missa da Paz e das Etnias
Ao final da mateada (17/11), às 18h, haverá a Missa da Paz e das Etnias. A animação dos cantos será
pelas etnias italiana, alemã, polonesesa, afrodescentes e gaúchos (representando todas as etnias presentes na Paróquia Cristo Rei). Sugerimos aos participantes para virem com as roupas que caracterizam as diversas etnias. Ao final, haverá a bênção da pintura da Igreja de Cristo e animação musical na
Praça da Igreja Cristo Rei.

Tríduo da Festa
 Dia 16 de novembro - Sábado, na Matriz
18h - 1º dia do Tríduo - Sábado - Missa da bênção das famílias, das crianças da catequese, das pastorais
sociais e das coordenadoras das zeladoras. Em comunhão com o Papa, haverá a celebração do Dia Mundial dos Pobres. Animação dos cantos: coral infanto-juvenil. Gesto: trazer alimentos e fraldas.
 Dia 17 de novembro - Domingo, na Matriz
18h - 2º dia do Tríduo - Missa da Paz e das Etnias: com a presença e animação das etnias italiana, alemã,
poloneses, afrodescentes e gaúchos, representando todas as etnias. Haverá bênção da nova pintura
da Igreja Matriz. A animação da Missa é com as diferentes etnias. Dia dos Pobres: trazer alimentos e
fraldas.
 Dia 22 de novembro - Sexta-feira, na Matriz
16h - 3º dia do Tríduo - Missa com bênção da saúde e dos chás, com a imposição das mãos.

Missa com os Jovens
Dia 23 de novembro - Sábado, na Matriz de Cristo Rei, às 18h - missa com a participação e animação dos
Festeiros Jovens de 2019 e dos jovens das comunidades. Haverá também a bênção e envio dos novos
coroinhas.

Visita à Associação de
Recicladores Jardim Glória
A visita à Associação de Recicladores Jardim Glória ocorreu no último dia 9 de agosto. Os casais festeiros e festeiros jovens e demais visitantes tiveram a
oportunidade de conhecer o processo da reciclagem,
a gestão e as vendas dos materiais reutilizados. Houve uma bênção especial para todos e confraternização. Este momento é especial, porque está em comunhão com o tema “Políticas Públicas”, da Campanha
da Fraternidade de 2019. O desafio do cuidado com
o planeta Terra e a ecologia integral é uma das responsabilidades de todos os batizados e começa com
a correta separação dos materiais recicláveis. Agradecemos a acolhida e a certeza que cuidar do planeta
Terra é uma missão de todos os cristãos.

Chá das Zeladoras de Capelinhas
No dia 29 de setembro, a partir das 14h, acontece o tradicional chá das Zeladoras de Capelinhas, no
Clube Ipiranga. É um encontro de animação e louvor,
marcado pela presença das zeladoras e lideranças das
comunidades. O momento especial é a acolhida da
imagem de Cristo Rei e de Nossa Senhora de Fátima.
Agradecemos, em nome dos casais festeiros e festeiros jovens, a os colaboradores e, de modo especial, todas as zeladoras, as coordenadoras das zeladoras, aos
casais festeiros e festeiros jovens de 2018 que estão
colaborando com a realização do chá deste ano.

SOLENIDADE
de Cristo Rei
Dia 24 de novembro - Domingo
 9h30 - Missa Solene dos 70 anos da criação
da Paróquia Cristo Rei e louvor pelas Santas
Missões do Jubileu. Convidamos todos os leigos
das comunidades para o envio aos seus serviços
pastorais e comunitários. A missa será animada
pelo Coral Cristo Rei.
 11h - Procissão motorizada até o Salão da
Associação 8 da Graciema.
 12h - Almoço festivo no salão da Associação 8 da
Graciema (comunidade Nossa Senhora das Graças).
 18h - Missa de Ação de Graças pelos festeiros
e todos os colaboradores. Apresentação da equipe
de festeiros para 74ª Festa e louvor pelos 70 anos
da criação da Paróquia de Cristo Rei. Convidamos
os festeiros e familiares de todas as festas de Cristo
Rei. A Missa será animada pelo Coral Cristo Rei.
 19h - Apresentação musical “Gaitaço de Cristo
Rei”, em frente à Igreja de Cristo Rei (Praça Pe. Rui
Lorenzi).

festas nas comunidades

paroquiacristoreibento@gmail.com

Nossa Senhora de Fátima		

N. S. de Fátima

6/10

Domingo, às 10h30

Seminário N. Sra. Aparecida		

Zeladoras de Capelinha

12/10

Saída às 7h

N. Sra.Aparecida - B. Imigrante		

N. Sra. Aparecida

13/10

Domingo, às 10h45

73ª Festa de Cristo Rei		
Bingo Beneficente		

Associação Santa Helena
(abertura do salão às 18h30)

19/10

Sexta-Feira, às 19h30

N. Sra. de Pompéia - Vinosul		

N. Sra. de Pompéia

20/10

Domingo, às 10h30

N. Sra. de Fátima - Bairro N. Sra. de Fátima

N. Sra. de Fátima

21/10

Domingo, às 11h

São Carlos		

São Carlos

9/11

Sábado, às 19h

Almas - Linha Leopoldina		

Todos os Santos

10/11

Domingo, às 10h45

Solenidade de Cristo Rei		

Cristo Rei

24/11

Domingo, às 9h30 e às 18h

N. Sra. das Neves		

Santa Bárbara

1/12

Domingo, às 10h45
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Notícias da Paróquia Santo Antônio

Mês Missionário
Extraordinário
Fomos convidados pelo Papa Francisco para viver em todo o mundo, o Mês
de Outubro, como o Mês Missionário.
A essência da Igreja é Evangelizar. Por
isso, todos batizados são convidados
a renovar a sua fé cristã e, ao mesmo
tempo, sentir-se motivados a anunciar
a Boa Nova de Jesus Cristo para todas
as pessoas. A alegria do Evangelho deve
motivar todos os cristãos a compartilhar
a vivência do amor de Deus, sentido em
seu coração.

Dedicação da Igreja
Jesus Bom Pastor
Quando a construção de uma igreja chega ao fim, a celebração que marca a vida dela tem o nome de “dedicação”, que pode
ser traduzida como consagração ou inauguração. Ela tem um rito
belíssimo e muito rico de significados.
A Igreja do Cruzeiro foi um sonho acalentado há muito tempo
pelos moradores e colaboradores desta comunidade, que, após
anos de uma história e construção, no dia 11 de agosto celebraram a Dedicação da Igreja Jesus Bom Pastor.
A missa foi presidida pelo pároco, Pe. Ricardo Fontana, e contou com a participação de inúmeros fiéis.
Fotos: Revelare

OBJETIVO
Despertar em medida maior a consciência da Missão de Batizados
e retomar a consciência da origem Trinitária da Missão.
Para vivenciar o Mês
Missionário, nossa Paróquia
desenvolveu vários projetos
que despertam nossa vocação
missionária e vão ao encontro
dos mais necessitados, lembrando-nos que devemos ser
uma “Igreja em Saída”.
Acompanhe as atividades
e participe:
1. Convidamos os pais e
padrinhos das crianças batizadas neste ano, para uma
grande Celebração Eucarística com bênção da saúde, no
dia 06 de outubro, às 10h no
Santuário.
2. Visita missionária nas
casas e almoço de confraternização para as pessoas assistidas pela Casa Pão dos Pobres, no dia 20 de outubro, às
12h no Salão Paroquial.
3. Durante o mês de outubro os jovens crismandos

visitarão as crianças do hospital para contar-lhes histórias
e fazer brincadeiras. Também
visitarão um lar de idosos
para conversar e servir-lhes
um lanche.
4. Os Cooperadores de
Jesus Bom Pastor visitarão a
Comunidade N. Sra. Aparecida, Conceição, no dia 12 de
outubro e os jovens do CLJ
visitarão a Comunidade N.
Sra. das Graças, Eucaliptos,
no dia 19 de outubro. Os missionários visitam às famílias e
abençoam as casas.

5. Vários grupos e movimentos de jovens da Região
Pastoral se encontram no dia
27 de outubro (Dia Nacional
da Juventude), às 13h30min
no Colégio Marista Aparecida.
6. Cada comunidade rezará o Terço Missionário
durante o mês de outubro e
também fará uma Vigília Missionária, no dia 19 ou 20 de
outubro, durante a Celebração Eucarística ou da Palavra
em sua Comunidade.

“Cada vez que entramos na igreja,
queremos encontrá-la tal como devemos
dispor nossas almas”

festas nas comunidades
Sagrado Coração de Jesus | Paim

14/09, 16h30
15/09, 12h

Missa Festiva em honra ao padroeiro
Almoço em honra ao padroeiro

São Miguel

29/09, 10h30

Missa Festiva e almoço em honra ao padroeiro

São Francisco de Assis | São Francisco

06/10, 10h30

Missa Festiva e almoço em honra ao padroeiro

N. Sra. do Rosário | Progresso II

06/10, 10h30

Missa Festiva e almoço em honra à padroeira

N. Sra. Aparecida | Conceição

12/10, 19h30

Missa Festiva em honra à padroeira

N. Sra. da Saúde | Vinhedos

08/11, 20h
09/11, 20h

Missa Festiva em honra à padroeira
Jantar em honra à padroeira

N. Sra. Medianeira

09/11, 17h

Missa Festiva em honra à padroeira

Santa Catarina | Licorsul

10/11, 10h30

Missa Festiva e almoço em honra à padroeira
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(São Cesário).

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

Novas Equipes
Administrativas
PAC Pequenos
Apóstolos
de Cristo

Gratidão e envio serão os temas dos encontros das atuais e futuras
equipes administrativas comunitárias. Iniciaremos com a Santa Missa e
logo após uma breve formação para as novas equipes. Em seguida, um jantar em agradecimento à dedicação carinhosa das equipes atuais e à disponibilidade das equipes novas. Estas, iniciarão sua gestão em Janeiro de 2020.

Paróquia São Roque
Quando: 28/10, 19h
Onde: Igreja Matriz São Roque
Quem: Equipes Administrativas Atuais e Novas

Traga seus filhos para participar
desse grupo especial. É destinado a crianças com a faixa etária entre 8 e 13 anos. Os
encontros acontecem todos os sábados,
das 14h às 15h30, com acompanhamento
de jovens do CLJ e de adultos referenciais. É
mais um serviço de Evangelização oferecido àqueles que
são o futuro de nossas comunidades.

Paróquia N. Sra. do Rosário
Quando: 29/10, 19h
Onde: Igreja Matriz N. Sra. Do Rosário
Quem: Equipes Administrativas Atuais e Novas

Canarinhos de São Roque
“Quem canta, reza duas vezes”, dizia Santo Agostinho. Queremos que
nossas crianças cantem muito para rezarem mais ainda! Traga seus filhos
que tenham entre 7 e 13 anos para participarem. Temos duas turmas com
encontros semanais, que acontecem no Auditório São Roque. A participação
é gratuita!

Canarinhos I: Sexta-feira, das 9h às 10h
Canarinhos II: Sexta-feira, das 18h30 às 19h30

SIGA-NOS PELO
INSTAGRAM E
FACEBOOK

Nossas paróquias agora têm mais
um meio de se comunicar com você!
Siga-nos para seguir
Jesus mais de perto!

Rádio Difusora 890
Segunda a sexta-feira, às 12h (meio-dia)

festas nas comunidades
15 de setembro

10h30

Missa festiva e almoço em honra a padroeira da comunidade Nossa Senhora das Dores - Tuiuty

22 de setembro

10h30

Missa festiva e almoço em Honra a Madre Paulina na comunidade São Paulo - Linha Paulina

29 de setembro

10h30

Missa festiva em Honra a São Miguel na comunidade Santo Antônio - Linha Pradel

6 de outubro

10h30

Missa festiva e almoço em Honra a padroeira na comunidade Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos

13 de outubro

10h45

Missa festiva e almoço em Honra a padroeira na comunidade Nossa Senhora Aparecida

20 de outubro

10h30

Missa festiva e almoço em Honra a padroeira da comunidade Santa Terezinha

20 de outubro

10h30

Missa festiva e almoço em Honra a padroeira na comunidade Nossa Senhora do Rosário - São Roque

10 de novembro

10h30

Missa festiva e almoço em Honra ao padroeiro da comunidade São Martinho

10 de n ovembro

10h30

Missa festiva e almoço em Honra ao padroeiro da comunidade Cristo Redentor

17 de novembro

10h30

Missa festiva e almoço em Honra a padroeira da comunidade Nossa Senhora das Graças - Passo Velho

24 de novembro

10h30

Missa festiva e almoço em Honra a padroeira da comunidade Nossa Senhora da Saúde
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Oração a

Cristo Rei
“Ó Trindade Santa, fonte do amor e da missão que recebemos
no batismo, alegria fecunda na vida de todos os povos e etnias.
Nós vos louvamos pelos 70 anos da Paróquia Cristo Rei, os 85
anos da Diocese de Caxias do Sul e por todas as comunidades
missionárias.
Neste ano, do Mês Missionário Extraordinário, animados por
Jesus Cristo, Rei do Universo, que confiou o mandato aos
discípulos, ‘Ide e evangelizai todos os povos’, fazei que tenhamos
o impulso e o ardor missionário, para sermos testemunhas da
‘alegria do Evangelho’, numa “Igreja em saída”, fazendo com que
todos os batizados sintam o amor e a misericórdia de Cristo Rei,
luz e vida para todos.
O Divino Espírito Santo acenda nos batizados, o desejo de superar
as indiferenças, construindo “Políticas Públicas”, em vista da
caridade sincera, da honestidade, da cidadania, da justiça, da paz
e do ‘bem viver’. Fortalecei as Santas Missões do Jubileu da nossa
Paróquia, abençoando as famílias e os missionários. Amém”.

“Cristo Rei, venha a nós o vosso Reino”.

