Boa Notícia
JORNAL DAS PARÓQUIAS SANTO ANTÔNIO, CRISTO REI, SÃO ROQUE E FARIA LEMOS | BENTO GONÇALVES | ANO 18 | Nº 86 | ABRIL 2013

editorial
“Eis a luz de
Cristo!” Este foi
o anúncio solene
com o qual iniciamos a celebração da Vigília Pascal, na noite santa da Páscoa. Jesus Cristo não
é um personagem da história, do passado, Ele
vive. O Ressuscitado é a Luz que nos ilumina.
Ele caminha conosco nas estradas de nossa vida.
Como os discípulos de Emaús, nós dizemos:
“Fica conosco, Senhor.” (Lc 24,29).
É na alegria e esperança deste tempo pascal
que chegamos até vocês com nosso Jornal Boa
Notícia. Neste Ano da Fé, continuamos a refletir
sobre os conteúdos centrais de nossa fé. Apresentamos uma reflexão sobre nossa fé em Deus
Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida!
A 135ª Festa de Santo Antônio, padroeiro do
município de Bento Gonçalves, está próxima e
terá seu foco no Ano da Fé. “Com Santo Antônio, renovamos nossa fé”, é o lema da Festa.
Os festeiros, com a imagem do padroeiro, visitarão todas as comunidades da Paróquia Santo Antônio, as paróquias da cidade e algumas
entidades. A trezena preparatória será ocasião
propícia para renovarmos nossa fé batismal.
Cada dia haverá uma pregação sobre um artigo
do Creio. No dia da festa, 13 de junho, faremos
uma pública e solene profissão de nossa fé. Que
o exemplo de vida de Santo Antônio seja inspirador para vivermos com alegria nossa fé nos
tempos de hoje.
Quanta esperança trouxe para a Igreja a eleição de nosso Papa Francisco! Seu jeito simples
e bondoso cativou a todos. Num artigo, procuramos apresentar alguns traços da vida de
São Francisco de Assis, no qual Papa Francisco
se inspirou para escolher seu nome. Verdadeiramente, Francisco não é somente um nome, é
um projeto de vida!
A Igreja é comunhão e missão. Por isso, partilhamos com os leitores as principais programações pastorais de nossas paróquias e de nossa
Região Pastoral. A 36ª Romaria da Terra, que
aconteceu em nosso município, no dia 12 de
fevereiro, foi um grande evento eclesial, que repercutiu em nossas comunidades e nossa Diocese. A Campanha da Fraternidade e a preparação
para a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de
Janeiro, em julho, nos convocam à conversão,
a sermos acolhedores dos jovens e mantermos
por toda a vida a jovialidade da fé.
Que a Mãe de Caravaggio, interceda a Deus
por todos os leitores, especialmente pelas queridas mães, cujo dia celebraremos no próximo
12 de maio.
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Creio no

Ano da Fé

Espírito Santo
Pe. Adelar Baruffi

Continuando a reflexão
sobre os artigos do creio,
no Ano da Fé, apresentamos nesta edição,
nossa fé em Deus Espírito Santo. “Espírito Santo” é o nome
da terceira pessoa da
Santíssima Trindade,
que adoramos e glorificamos com o Pai e o
Filho. “O Filho e o Espírito são as duas mãos do Pai
que nos tocam” (Santo Irineu).
A palavra “Espírito” é tradução do
hebraico “ruah”, que significa sopro, ar,
vento. Jesus fala dele como o “Paráclito”, o “Consolador”, o “Advogado”.

O Espírito Santo é
amor e comunhão
O Espírito Santo é o laço de amor entre o Pai e
o Filho. É o amor que os envolve. O amor total e
perfeito que o Pai dá ao Filho. O amor total e pleno
que o Filho recebe do Pai. Por ser o amor de Deus,
o Espírito Santo é o que produz comunhão. É Deus
que se doa e une, é Deus Amor. O Pai e o Filho estão um diante do outro, um definindo a personalidade do outro, um dizendo quem é o outro. O Pai
aponta para o Filho e diz: “Tu és o meu Filho” (Mc
1,11). O Filho aponta para o Pai e diz: “Abbà” (Mc
14,36). Mas o Espírito Santo não diz “meu Filho”
ou “meu Pai”. O Espírito é o ambiente, o espaço,
o clima de amor, que favorece o amor entre o Pai
e o Filho.

Os símbolos do
Espírito Santo
É difícil, humanamente, fazermos uma ideia do
Espírito Santo, por isso, como a Bíblia nos apresenta, precisamos de símbolos para falar dele. Os símbolos mais usados são: ÁGUA: O novo nascimento
se dá na água do batismo no Espírito Santo. ÓLEO:
Reis, sacerdotes e profetas eram ungidos com óleo.
Cristo é o ungido do Pai pelo Espírito Santo. Os cristãos são ungidos com óleo, no Espírito Santo, no
batismo e crisma, para uma vida nova. LÍNGUAS
DE FOGO: Como aos primeiros apóstolos, o Espírito Santo enche-nos de poder e entusiasmo para
o anúncio do Evangelho. VENTO: O Espírito Santo
que renova todas as coisas. NUVEM: Espírito Santo
que guia o povo no deserto. A nuvem no monte da
transfiguração. DEDO: Poder, força de Deus, que
escreve a Lei, que expulsa os demônios. IMPOSIÇÃO DAS MÃOS: Designa a invocação do Espírito
Santo na liturgia e nas bênçãos. POMBA: O Espírito Santo que desce sobre Jesus no Batismo.

O Espírito Santo e Cristo
O Espírito Santo é o lugar onde se torna possível o encontro com Cristo. “Ninguém poderá dizer ‘Jesus é o Senhor!’ a não ser sob a ação do
Espírito Santo” (1Cor 12,3). Jesus é o Cristo porque é o ungido do Espírito Santo (cf. Lc 4, 18). Foi
concebido no seio de Maria por obra do Espírito
Santo (Lc 1,35). Foi batizado no Espírito Santo (Lc
3,22). Venceu as tentações na força do Espírito (Lc
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4,1). Sabia-se possuído pelo
Espírito para evangelizar os
pobres (Lc 4,18) e expulsar
os demônios (Mt 12,28).
“Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder.
E Jesus andou por toda a
parte fazendo o bem...”
(At 10, 38). Alegrou-se
no Espírito pela evangelização dos pequenos (Lc
10,21). Ressuscitado na força
do Espírito (Rm 1,4), enviou o
Espírito de junto do Pai para continuar sua obra, tornar sempre atual
a sua mensagem, defender sua causa, consolador e advogado de seus discípulos (Lc 24,49; Jo
14,16-17; 16, 5-15). Envia o Espírito sobre os discípulos para fazer deles homens novos e capazes de
cumprir sua missão: “Recebam o Espírito Santo” (Jo
20,22). Pelo batismo, todos os fiéis se tornam “cristãos”, isto é, participam da unção de Jesus Cristo,
do Espírito Santo.

O Espírito Santo na Igreja
O Espírito Santo perpassa toda a vida da Igreja,
como nos diz Santo Irineu: “Onde está o Espírito, aí
está a Igreja; onde está a Igreja, aí está o Espírito de
Deus e toda a graça”. Na Igreja, o Espírito Santo é
o que constrói a comunhão de todos os batizados
em Cristo. Faz da Igreja um sinal do amor trinitário
de Deus. Como nos diz o Vaticano II, a Igreja é “um
povo reunido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo” (LG 4). São Paulo escreve: “Pois todos
fomos batizados num só Espírito para sermos um
só corpo” (Cor 12,13). Dispõe a Igreja a acolher a
diversidade de dons que Deus concede a seus membros. Ele envia a Igreja em missão. Em Pentecostes,
a Igreja inicia sua missão evangelizadora. A eficácia
dos apóstolos se dá somente a partir da vinda do
Espírito (At 2, 1-41). Paulo e Barnabé são “enviados
pelo Espírito Santo” (At 12,4) para evangelizar. É Ele
que dá à Igreja a capacidade de agir como fermento
na sociedade.

O Espírito Santo
na vida do cristão
A missão do Espírito é a de transformar os discípulos em testemunhas de Cristo. O Espírito é o treinador dos mártires, dizia Tertuliano àqueles que seriam martirizados na arena. O Espírito é aquele que
continua esculpindo a imagem de Cristo em cada
batizado. Nos torna participantes da vida divina (cf.
2Pd 1,4). Isto é possível “através da santificação do
Espírito” (1Pd 1,2). O Espírito Santo nos concede o
dom da fé. Crer só é possível pela graça e pelo auxílio do Espírito Santo. O Espírito nutre, aprofunda,
interioriza e personaliza cada vez mais a fé. Então,
Ele suscita e anima a fé. No Espírito, nos tornamos
“filhos no Filho”. O germe de vida dado pelo Espírito, acolhido na fé e nutrido pelos sacramentos, é a
vida filial. “Todos os que são guiados pelo Espírito
de Deus são filhos de Deus (...). O próprio Espírito assegura ao nosso espírito que somos filhos de
Deus” (Rm 8,14-16).
De tudo o que vimos, constatamos que o Espírito
é verdadeiramente o coração da vida cristã. Não se
trata de sermos “devotos” do Espírito Santo, mas de
viver n´Ele e com Ele: “nele vivemos, nos movemos
e existimos” (At 17,28).

“Francisco,

reconstrói a minha igreja”
Pe. Almir José Risson

Após a surpreendente renúncia do Papa Bento XVI, desde o dia 13 de março temos um
novo Papa: Francisco. Nesta edição do Boa Notícia, resgatamos um pouco da história de
São Francisco de Assis e as perspectivas de uma nova “primavera na igreja”.
Quem foi
São Francisco de Assis?

Nasceu em Assis no ano de 1181. Sua
conversão deu-se num processo progressivo, que começa em 1205 e termina em
1208. Ele inaugurou um período novo na
história da Igreja.
Francisco, pela sua vida, pela sua palavra, pelos seus gestos, apareceu como
uma resposta ao desafio da riqueza. Era
filho de um rico comerciante de tecidos.
São Francisco podia viver a nobreza que
a riqueza do pai o fazia.
Tudo começou com uma grave doença. A vida de Francisco sofreu dos olhos
ao estômago.
Houve vários episódios na vida de
Francisco para a conversão:
l O episódio de um leproso encontrado no caminho. Sentiu uma forte repugnância, mas voltou para trás e deu um
beijo no leproso.
l O outro episódio foi a doação do
seu manto a um miserável cavaleiro encontrado no caminho.
l Num terceiro episódio, um dia encontrou a igreja de São Damião deterio-

rando-se. Foi à casa do pai, juntou numa
trouxa tecidos, vendeu e deu o dinheiro
ao padre para restaurar a igreja. Quando
o pai descobriu o desaparecimento das
telas, o prendeu em sua própria casa. A
mãe teve misericórdia, compaixão e facilitou a fuga. Ele foi buscar refúgio com
o Bispo daquele local e houve a famosa cena do encontro com o pai, quando
Francisco se desnudou e entregou sua
roupa ao pai, proclamando que não seria mais seu filho. O Bispo o cobriu com o
manto e Francisco afastou-se de Assis.
l O quarto episódio foi o crucifixo de
São Damião. Certa vez veio uma voz do
crucifixo que lhe dizia: “Francisco, vai, reforma a minha casa que, como vês, virou
em ruína”. Francisco entendeu que se
tratava de restaurar a igrejinha e começou a trabalhar como pedreiro. Depois
disso, foi trabalhar como pedreiro na
Igreja de São Pedro e, por fim, na Porciúncula: capelinha muito pobre, perdida
no bosque, perto de dois leprosários.
l O quinto episódio é a revelação definitiva. Certa vez, na Porciúncula, o padre leu o evangelho de Mt 10, sobre o

Algumas palavras que o Papa Francisco falou na reflexão
da missa de início do seu Pontificado, dia de São José
Reconstruir é agir em favor, é dar sequência à obra da criação
“Caminhemos à luz do Senhor” (Is 2,
5). Trata-se da primeira coisa que Deus
disse a Abraão: caminha na minha presença e sê irrepreensível. Caminhar: a
nossa vida é um caminho e, quando nos
detemos, está errado. Caminhar sempre,
na presença do Senhor, à luz do Senhor,
procurando viver com aquela irrepreensibilidade que Deus pedia a Abraão, na sua
promessa. Edificar. Edificar a Igreja. Falase de pedras: as pedras têm consistência;
mas pedras vivas, pedras ungidas pelo
Espírito Santo. Edificar a Igreja, a esposa de Cristo, sobre aquela pedra angular
que é o próprio Senhor. Aqui temos outro movimento da nossa vida: edificar.
Quando não se caminha, ficamos
parados. Quando não se edifica sobre
as pedras, o que acontece? Acontece o
mesmo que às crianças na praia quando
fazem castelos de areia: tudo se desmorona, não tem consistência.
Mas a realidade não é tão fácil, porque às vezes, quando se caminha, constrói ou confessa, sentem-se abalos, há
movimentos que não são os movimentos
próprios do caminho, mas movimentos
que nos puxam para trás.
Deus não deseja uma casa construída
pelo homem, mas quer a fidelidade à sua
Palavra, ao seu desígnio; e é o próprio
Deus que constrói a casa, mas de pedras
vivas marcadas pelo seu Espírito. E José
é “guardião”, porque sabe ouvir a Deus,
deixa-se guiar pela sua vontade.

Entretanto, a vocação de guardião
não diz respeito apenas a nós, cristãos,
mas tem uma dimensão antecedente,
que é simplesmente humana e diz respeito a todos: é a de guardar a criação
inteira, a beleza da criação, como se diz
no livro de Génesis e nos mostrou São
Francisco de Assis: é ter respeito por
toda a criatura de Deus e pelo ambiente onde vivemos. É guardar as pessoas,
cuidar carinhosamente de todas elas,
especialmente das crianças, dos idosos,
daqueles que são mais frágeis e que muitas vezes estão na periferia do nosso coração. É cuidar uns dos outros na família:
os esposos guardam-se reciprocamente,
depois, como pais, cuidam dos filhos,
e, com o passar do tempo, os próprios
filhos tornam-se guardiões dos pais. É
viver com sinceridade as amizades, que
são um mútuo guardar-se na intimidade,
no respeito e no bem. Fundamentalmente tudo está confiado à guarda do homem, e é uma responsabilidade que nos
diz respeito a todos. Sede guardiões dos
dons de Deus!
Guardar Jesus com Maria, guardar a
criação inteira, guardar toda a pessoa,
especialmente a mais pobre, guardarmonos a nós mesmos: eis um serviço que
o Bispo de Roma está chamado a cumprir, mas para o qual todos nós estamos
chamados, fazendo resplandecer a estrela da esperança: guardemos com amor
aquilo que Deus nos deu!

envio missionário. Francisco soltou grito:
“eis o que quero, é isso que procuro, é
isso que desejo fazer do fundo do coração”. Descalçou o sapato, jogou fora o
seu bordão, conservou uma única túnica, que amarrou com uma corda. Foi a
última etapa da conversão.
Francisco queria uma pobreza absoluta. Não aceitou o dinheiro. Rejeitou a
economia monetária. Era fiel a cultura
rural anterior. O dinheiro era pouco usado. Eles trocavam o produto entre si,
como as primeiras comunidades.
Francisco percebeu que a economia
monetária permitia e promovia a acumulação de riquezas. Queria que a igreja
desse um sinal de renúncia ao poder do
dinheiro. Quis lembrar a mensagem de
Jesus, tantas vezes esquecida. O exemplo
da igreja seria um sinal para a sociedade inteira. Desapareceria a imensa desigualdade entre pobres e ricos. Assim,
tornou-se o precursor das lutas sociais
do Ocidente.
Foi Apóstolo da paz no meio das rivalidades internas na Itália, pois as vítimas
eram sempre os pobres.

Foi um peregrino, pelo menos até
que a doença o impedisse de viajar. Descobriu a beleza do canto dos pássaros.
Celebrou a terra e os seus esplendores de
modo positivo. Numa palavra, mostrou o
mundo mais alegre e agradável.
Francisco associou a pobreza com o
evangelho e com as primeiras comunidades cristãs. Ele não queria ser pobre
de modo individual. Ele queria ser pobre como os outros pobres e ser tratado
como um pobre. Seu ideal de vida era a
fraternidade. Para ele, os irmãos formavam uma família.

O novo Papa, Jorge Mario Bergoglio
Francisco - Latino-americano

A eleição de um Cardeal latino-americano, pela primeira vez na história, deve
ser vista por nós como um sinal de esperança para toda igreja.
1. Foi muito positivo que o papa não
saísse do mundinho de cardeais e monsenhores do Estado do Vaticano, tão desprestigiado por uma longa crise.
2. Com dita eleição, os cardeais europeus reconhecem a crise da Igreja Católica na Europa... Há anos se vive um êxodo
permanente de fiéis. As igrejas nacionais
envelheceram e têm pouco peso social. A
crise vocacional é quase total. A média de
idade dos sacerdotes, de religiosos, está
pelos 70 anos ou mais.
3. Reconhecimento dos cardeais que
votaram por ele, ao “Continente da Esperança”, que ainda congrega a maior parte
de crentes católicos do planeta. Porém,
também uma igreja latino-americana em
crise, devido ao distanciamento constante de milhões de católicos para igrejas
evangélicas e “cristãs” de última geração.
Além de uma crescente indiferença reli-
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giosa dos setores sociais. É outra forma de
reconquista?
4. Será um papa que, por vir de uma
região do mundo que tem convivido secularmente com a miséria, com a pobreza,
com a fome e a exploração, terá a capacidade de compreender o que acontece nas
outras partes do mundo em miséria e pobreza, como a África e a Ásia, para debater e criticar o neoliberalismo selvagem e
debater com os governos conservadores,
impulsionadores do neoliberalismo selvagem. Em que os ricos tornam-se super
ricos e os pobres, super pobres,
5. A partir dessa perspectiva, Francisco
pode colocar-se como árbitro exigente entre as diferentes tendências. Porém, não se
pode esquecer a sábia sentença: “O papa
reina; porém não governa”. A Cúria Vaticana é poderosa, burocrática e amanhada
em um triplo sentido da palavra: amanhada ao poder vertical; amanhada ao dinheiro e amanhada à burocracia. A reforma a
fundo da Cúria Vaticana é intransferível.
Paulo VI não pode fazê-la. João Paulo II e
Bento XVI não quiseram “ver” o alto grau
de degradação e passaram ao longe.
6. Francisco I terá que levar em seus
ombros o papel negativo de uma parte de
bispos argentinos e dos núncios, na época
da ditadura militar (1976-1982). A Igreja,
como instituição, apoiou a ditadura. Houve bispos pro-militares que aprovaram e
aplaudiram os métodos desumanos e violadores dos Direitos Humanos. O bispo
Enrique Angelelli, Bispo dela Rioja, para
citar um caso, foi uma das pessoas mártires da ditadura.
7. Com Francisco I poderemos saber
em que consistirá a Nova Evangelização!

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO
Missa na Comunidade Terapêutica
Domingo de Ramos, dia 24
de março, foi um dia especial
para a direção, internos, monitores, funcionários e familiares da Comunidade Terapêutica de Bento Gonçalves com
um momento intenso de espiritualidade: a celebração da

Missa. A animação da celebração, leituras e cantos esteve a
cargo dos próprios internos,
do Pe. Izidoro Bigolin e Ir. Terezinha.
A relação da Paróquia Santo Antônio com a Comunidade, através da PACTORE, é de

longa data. É uma parceria
que hoje se concretiza com
reuniões semanais, às segundas feiras, na PACTORE, às
19h30min, no Edifício Santo
Antônio e às quartas-feiras,
às 19h30min, no Salão Paroquial.

Pe. Izidoro Bigolin celebra missa na Comunidade Terapêutica

Encontro de animação e
espiritualidade para lideranças
Aconteceu, no dia 19 de
março, o Encontro de Animação e Espiritualidade para todas as lideranças da Paróquia
Santo Antônio, tendo como
assessor José Fernando Petry,
leigo da Diocese de Montenegro. Vivendo o Ano da Fé,
somos convidados a aprofundar, renovar e confirmar nossa
adesão a Jesus Cristo. Ao iniciarmos as atividades do ano
de 2013, queremos, como os
discípulos de Emaús, “aquecer
o coração” com a Palavra de
Deus. Os frutos da evangelização dependem de nossa
alegria em testemunhar nossa
fé no serviço que prestamos
aos irmãos e irmãs em nossa

comunidade. Como o profeta
Isaías, queremos responder a
Deus: “Eis-me aqui. Envia-me”
(Is 6,8).
Agradecemos à equipe

organizadora e às lideranças
que se fizeram presentes. Que
Deus os abençoe e recompense pela dedicação na construção do Reino de Deus.

Catequese na Paróquia
Santo Antônio
Neste ano de 2013, dando continuidade ao Caminho
de Iniciação à Vida Cristã, que
começou em outubro do ano
passado, contamos com a
colaboração de pessoas que,
com doação e generosidade,
tornam possível a educação
na fé, fazendo com que a catequese seja formadora de discípulos e discípulas de Jesus.
São muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos, somando um total de 1076 catequizandos, distribuídos nas
25 comunidades da paróquia.
Destes, 228 participarão neste
ano da Primeira Comunhão
Eucarística, entre os meses de
maio a julho, e 246 jovens que
celebrarão o sacramento da
Confirmação, entre os meses
de julho e agosto.
Para acompanhar este caminho de educação na fé contamos com 96 catequistas,
pessoas dedicadas e generosas.
Além dos encontros semanais de catequese, nas diferentes etapas, realizamos celebrações para a entrega dos
símbolos que acompanham a
Iniciação à Vida Cristã.
Dedicamos um precioso

tempo para a formação periódica dos catequistas, nucleando as comunidades para
facilitar a participação e o
melhor envolvimento e participação de todas. Realizamos
reuniões mensais com as coordenadoras de catequese para
formação e organização dos
diferentes passos e encaminhamentos.
Em todas as comunidades, acontecem os encontros
de formação com os pais dos
catequizandos, possibilitando
maior compreensão do processo catequético. Um dos
pontos de reflexão está sendo
o Ano da Fé e Iniciação à Vida
Cristã. Buscamos favorecer um
caminho de aprofundamento da própria fé e vivência da
mesma para a vida cotidiana e
na vida de comunidade.
“Desejamos que este Ano
da Fé suscite nos que creem,
o anseio de confessar a fé
plenamente e com renovada
convicção, com confiança e
esperança. Será uma ocasião
propícia também para intensificar a celebração da fé na
liturgia, particularmente na
Eucaristia”(Bento XVI, A Porta da Fé, 9).

Festas nas Comunidades

Missas no horário do meio-dia
As missas celebradas às quartas-feiras do tempo da Quaresma, ao meio-dia, no Santuário Santo
Antônio, tiveram boa acolhida e participação de
fiéis. Por isso, comunicamos que continuaremos a
celebrar neste horário. Esta missa quer facilitar a
participação das pessoas que já estão no centro
da cidade e podem aproveitar o intervalo para
o almoço e celebrar a fé e a vida. A missa tem
duração de meia hora. Seja bem-vindo e comunique esta novidade a outras pessoas. Celebraremos todas as quartas-feiras, às 12h, não mais às
11h45min, como no tempo da Quaresma.

05.05		

Comunidade Jesus Bom Pastor / Cruzeiro

11.05

20h

Jantar Festivo N.Sa. de Fátima / Cohab 2

12.05

20h

Missa Festiva N.Sa. de Fátima / Cohab 2

17.05

20h

Missa festiva Santa Paulina / Vista Alegre

19.05

10h30

Missa festiva Espírito Santo / Buratti

12h

Almoço Festivo Santa Paulina /

		

Salão Santo Antônio

26.05

10h30

Festa Nossa Senhora Caravággio / Vila Nova II

01.06

10h30

Festa Santíssima Trindade / Zemith

23.06

10h30

Festa Santo Antônio / Santo Antoninho

BOA NOTÍCIA | ABRIL 2013 | PÁGINA 4

PARÓQUIA CRISTO REI
Festa de Cristo Rei 2013
Os festeiros da Festa de
Cristo Rei 2013 já iniciaram a
programação das atividades
religiosas e sociais. Os diversos eventos têm por objetivo
fortalecer a fé e o espírito comunitário. Além de incentivar
os jovens, dar continuidade à
ajuda na construção das novas igrejas nos bairros e reformar o Centro de Evangelização Cristo Rei. O lema da
festa é: “Cristo Rei ajudai-nos
a caminhar na fé e iluminai os
jovens”. Os festeiros deste ano
são: Osmar e Nilva Casagrande, Valcir e Diva Buratti, Rui e
Margarete Feil, Valter e Ana
Ferrari e Jandir e Vilma Crestani.

Festeiros de Cristo Rei 2013

Eventos:

Pastoral Assistencial
A Pastoral Assistencial da Paróquia Cristo Rei tem por objetivo
atender pessoas carentes. Em 2012, foram prestados os seguintes
atendimentos:
l Doação de fraldas: 75 pacotes;
l Ranchos de emergências: 139;
l Cestas básicas de famílias cadastradas: 480;
l Compra de medicamentos, doações de roupas, calçados e colchões.
A Pastoral Assistencial recebe fraldas, calçados, colchões, lençóis, roupas infantis e adultas em boas condições e alimentos não
perecíveis. As doações podem ser entregues na Igreja Cristo Rei, na
Secretaria da Paróquia ou junto à Pastoral Assistencial.
A coordenadora da Pastoral Assistencial é Elenice Gasperin e a
vice-coordenadora é Nádia Frá, contando ainda com 11 voluntárias.
O atendimento acontece todas as quartas-feiras, no prédio do Centro de Evangelização da Paróquia Cristo Rei, das 13h às 17h30min.

• Abertura da festa de Cristo Rei – Dia 27/07, Missa às
18h, na Igreja Matriz Cristo Rei. Às 20h jantar dançante na
Comunidade N. Sra. das Graças – 8 da Graciema;
• Chá de Cristo Rei – Dia 15 de setembro, às 15h, no
Clube Ipiranga;
• Bingo beneficente – Dia 18/10, às 20h, no Ginásio de
Esportes do Bairro Santa Helena.
• Solenidade de Cristo Rei – Dia 24/11 - Missa Solene, às
09h30min, na Igreja Matriz Cristo Rei e, após, procissão até
a comunidade das Almas e almoço, às 12h.
Equipe da Pastoral Assistencial

Missões na Comunidade Nossa
Senhora da Glória - 40 da Leopoldina
Programação
21/04 - Domingo - 09h30min - Celebração de abertura das Missões, na comunidade, com os missionários;
23/04 - Terça-feira - 19h30min - Encontro nos grupos de família:
“Família, Espaço Sagrado”;
24/04 - Quarta-feira - Celebração na Família, através da folha
que cada família vai receber;
25/04 - Quinta-feira - 19h30min, Palestra e animação da fé com
a Irmã Olinda;
26/04 - Sexta-feira - 19h30min, Procissão Luminosa e Celebralção Penitencial na Comunidade com os missionários;
27/04 - Sábado - Na parte da tarde, visita e bênção das casas e
famílias pelos missionários;
27/04 - Sábado - 19h30min, Missa de encerramento das Missões, no salão da Comunidade. Após confraternização. Sugere-se
levar um prato de doces ou salgados.

Retiro das
Lideranças
A exemplo de anos anteriores, o Retiro das Lideranças das comunidades que
compõem a Paróquia Cristo Rei está sendo aguardado com expectativa.
Quando? Dia 11 de maio
de 2013
Onde? Salão da Gruta da
Garibaldina
Horário? Das 15h às 19h
Às 19h30min - Missa votiva
a Nossa Senhora de Lourdes
Assessores: Neura De Boni
Santos (Psicóloga) e Padre
Lucas Mazzochini
Tema: Relacionamento familiar

CONFISSÕES E PRIMEIRA COMUNHÃO
COMUNIDADES			
Matriz 				
São José - Sertorina		
Nossa Senhora de Fátima		
Nossa Senhora das Graças		
Santa Marta			
Santa Helena			
Nossa Senhora da Glória		
Nossa Senhora das Neves		
Nossa Senhora Aparecida		
Santo Antão			
Santo Expedito			
Imaculado Cor. de Maria		
São Bento			
Nossa Sra. de Caravággio		
São Luiz				
Santa Rita			
Nossa Senhora de Lourdes		
Sagrado Coração de Jesus		
São José - Garibaldina		

Festas nas Comunidades
Nª Srª de Lourdes
Nª Srª de Lourdes
Ceará da Graciema				
Santa Rita		
Santa Rita		
						
Almas			
Nª Srª de Caravággio
6 da Leopoldina				
Nª Srª de Caravággio Nª Srª de Caravággio
Tamandaré					
Santo Antônio		
Santo Antônio		
Pomarosa II					
Sagrado Cor. de Jesus Sagrado Cor. de Jesus
Municipal					
São Luiz		
São Luiz		
Jardim Glória					
São José		
São José		
Garibaldina 					
Imac. Cor. de Maria
Imaculado Cor. Maria
Bairro Verona		
(Comun. Santa Marta)
São Pedro		
São Pedro		
15 de Graciema					

Domingo
(10h45min)
Domingo
(10h45min)
Domingo
(11h)
Domingo
(10h45min)
Sexta-Feira
(19h30min)
Domingo
(11h)
Domingo
(10h45min)
Domingo
(10h30min)
Domingo
(10h30min)
Domingo
(10h45min)

05/05
19/05
26/05
02/06
07/06
09/06
16/06
16/06
23/06
30/06
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CONFISSÕES 1ªCOMUNHÃO
21.05		
01.06
05.05		
02.06
04.06		
09.06
12.05		
09.06
28.05		
09.06
07.06		
16.06
17.05		
21.06
25.05		
22.06
20.06		
22.06
05.06		
23.06
24.05		
28.06
06.06		
29.06
21.06		
30.06
04.07		
06.07
28.06		
06.07
27.06		
07.07
08.06		
13.07
11.07		
13.07
11.07		
21.07

Pastoral
do Dízimo
Para uma maior organização e formação
sobre a Pastoral do Dízimo, haverá dois encontros com as zeladoras de Capelinha no
Centro de Evangelização Cristo Rei. É fundamental que todas as zeladoras e zeladores
participem para esclarecer suas dúvidas e falar a mesma linguagem. Serão distribuídos
os materiais para a entrega do Dízimo 2013.
1º Momento, no dia 04 de maio, às
13h30min, para as zeladoras das comunidades: Matriz, São Carlos, Santo Antônio,
Santa Rita, São Bento, Sagrado Coração de
Jesus, Imaculado Coração de Maria e Santo
Expedito.
2º Momento, no dia 18 de maio, às
13h30min, para as zeladoras das comunidades do interior e Santa Marta, Santa Helena,
Aparecida, São Luiz e N. Sra. de Fátima.

A

135ª Festa de Santo Antônio tem como lema:
“Com Santo Antônio, renovamos nossa fé”. A festa
do padroeiro de Bento Gonçalves insere-se no Ano
da Fé, que estamos vivendo. Quando o Papa Emérito Bento XVI proclamou este Ano, pediu a toda a
Igreja que fosse uma oportunidade para “descobrir
novamente os conteúdos da fé professada, celebrada, vivida e rezada, e refletir sobre o próprio ato com
que se crê” (Porta da Fé, 9). Recordava-nos que nossa
fé precisa ser compreendida, aprofundada e confirmada. Nossa vida de fé é um “caminho que dura a
vida inteira” (n.1). É um caminho que inicia no dia do
nosso Batismo e conclui-se com nossa morte.
Como nossa vida, também nossa fé é dinâmica.
Ela deve crescer. Ela precisa se renovar e tornar-se
forte e madura. Ela não pode ser superficial ou reduzir-se a alguns momentos do ano ou até da vida.

Muitas vezes ela precisa ser purificada. Os fatos da
vida, às vezes, chegam até a pô-la em crise. Aí é preciso recomeçar. Retornar ao poço, como a Samaritana, “para ouvir Jesus, que convida a crer nele e a beber na sua fonte, donde jorra água viva (cf. Jo 4,14)”
(n.3). Então, queremos renovar nossa fé. E o que significa renovar? Tornar a ser nova! Dar novo vigor. Fazer brilhar sua beleza, verdade e bondade. Encontrar
sua ligação profunda com nossa vida, como pessoas
amadas por Deus, filhos e filhas seus. Solidificar nosso vínculo com uma comunidade de fé, nossa Igreja,
a casa da Palavra e da Eucaristia. Professar publicamente a alegria de sermos cristãos, sem medo. Inten-

sificar nosso testemunho de caridade. Somos “sal da
terra” e “luz do mundo” (Mt 5, 13.14). Movidos pela
fé, ir ao encontro dos necessitados e ver neles o rosto
do Senhor Crucificado e Ressuscitado.
Por isso, queremos manter o nosso olhar fixo em
Jesus Cristo, “autor e consumador da fé” (Hb 12,2).
As celebrações da Trezena preparatória da Festa será
ocasião para aprofundarmos os artigos do Creio, síntese da nossa fé católica. No dia festivo, 13 de junho,
faremos uma solene profissão pública de nossa fé,
confirmando nosso batismo e compromissos cristãos. Na visita dos festeiros com a imagem do padroeiro será apresentado este santo como modelo
de fé. Quanto podemos aprender com o exemplo de
vida de Santo Antônio! Ele nos inspira com seu testemunho e suas palavras a vivermos com radicalidade
nossa vida cristã.

Conheça os festeiros de Santo Antônio

ADILSON E JACQUELINA LAZZARI RIZZI
Comunidade São Bento - Bairro São Bento
Para nós foi uma bênção ter recebido o convite para
participar como festeiros desta importante festa religiosa. A festa nos possibilita um contato direto com
a comunidade de Bento Gonçalves e percebemos o
quão estimado Santo Antônio é em nossa cidade.

IVANIR MINOSSO E MARIA SALETE LOVERA DA
SILVA | Comunidade São José Operário - Bairro
Fenavinho
Ficamos honrados e felizes com o convite. Ser festeiro de Santo Antônio é uma honra e podemos ajudar
na divulgação de nosso padroeiro como intercessor,
construindo a unidade de nossas comunidades.

OLIMPIO DAMIAN E MARIA INÊS OSMARIN
DAMIAN | Comunidade Nossa Senhora de
Fátima - Bairro Borgo

DOMINGOS E ANITA RIGON DE TONI
Comunidade Nossa Senhora do Carmo
Bairro Borgo

Para nós é uma honra sermos festeiros de uma festa
como essa. Nós aceitamos em agradecimento a muitas graças no qual Santo Antônio intercedeu junto
a Deus por nós, entre elas, de conhecer o Santuário
em Pádua.

Estamos honrados em poder contribuir na organização dos festejos de nosso padroeiro Santo Antônio.
É uma festa que acontece graças à integração dos casais festeiros, as equipes paroquiais e a comunidade
que contribui para a renovação de nossa fé.

DEONILDO E VALDETE MARIA TRES PAULETTO
Comunidade Santa Lucia - Bairro Progresso

NELJO E SERLEI MARIA FLAMIA FRARE
Comunidade Nossa Senhora da Saúde
Vale dos Vinhedos

Para nós, sermos festeiros significa um ato de doação e renovação de nossa fé, nos proporcionando a
oportunidade de fazermos novas amizades.
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É uma honra ser festeiro, pois temos a oportunidade
de conviver com pessoas de outras comunidades, de
conhecer a realidade delas e transmitir e multiplicar
a devoção ao nosso padroeiro.

Trezena
1º dia | 31 de maio | Sexta-feira
TEMA: Com Santo Antônio e Maria, renovamos nossa fé
Equipe de celebração: Equipe de liturgia da matriz
Animação: Donatus e equipe
Preside a celebração Pe. Izidoro Bigolin
2º dia | 01 de junho | Sábado
12h: Caminhada do Pão (Pinto Bandeira a Bento Gonçalves)
18h: Tema: Com Santo Antônio, creio em Deus Pai
Pregador: Pe. Luiz Mascarello
Animação e Liturgia: Paróquia Nossa Senhora do Rosário/Pinto
Bandeira

Dia Festivo
06h		

Alvorada Festiva com repicar dos sinos

07h		

Missa no Santuário

08h30min

Missa no Santuário

10h		

Missa no Santuário

12h		

Almoço Festivo no Salão Paroquial

15h		

Missa Campal com Solene Profissão de Fé

16h		

Procissão com a Imagem de Santo Antônio

17h		

Show com o cantor Pe. Ezequiel Dal Pozzo e Banda

18h		

Missa de Ação de Graças e

		

Acolhida aos Novos Festeiros

Programação e visitas do
Padroeiro às comunidades
13.04

20h		

Jantar do Filó Italiano

21.04

15h		

Celebração da Unção dos Idosos e Doentes

			

e Bênção da Saúde

25.04

19h30min

São Cristóvão / Vila Nova I

26.04

20h		

Nossa Senhora do Caravaggio / Vila Nova II

27.04

18h		

Nossa Senhora Medianeira / Medianeira

20h		

Nossa Senhora Aparecida / Conceição

28.04

15h		

Chá da Festa de Santo Antônio

01.05

20h		

Nossa Senhora da Saúde / Vinhedos

03.05

20h		

Paróquia São Marcos (Centenário da Paróquia)

04.05

17h30min

Santa Maria Goretti / Goretti

19h		

São Paulo Apóstolo / Tancredo Neves

09h		

Nossa Senhora do Rosário / Progresso II

10h30min

Santa Catarina / Licorsul

15h		

Santíssima Trindade / Zemith

08.05

15h		

Lar do Ancião

10.05

20h		

Bingo da Festa de Santo Antônio

11.05

16h30min

Sagrado Coração de Jesus / Paim

18h		

Santa Lúcia / Progresso

09h		

Jesus Bom Pastor / Cruzeiro

10h30min

São Miguel

05.05

12.05

4º dia | 03 de junho | Segunda-feira
TEMA: Com Santo Antônio, creio em Jesus Cristo, que anunciou o
Reino de Deus
Pregador: Pe. Odair Risso
Animação e Liturgia: Paróquia São Marcos (Farroupilha)
5º dia | 04 de junho | Terça-feira
TEMA: Com Santo Antônio, creio em Jesus Cristo, que foi crucificado, morto e sepultado
Pregador: Pe. Gilnei Antônio Fronza
Animação: Grupo de Jatir Dequigiovani
Liturgia: Comunidade N. Sra. do Carmo - Borgo
6º dia | 05 de junho | Quarta-feira
TEMA: Com Santo Antônio, creio em Jesus Cristo, que ressuscitou e
subiu aos céus
Pregador: Pe. Adilson Zilio
Liturgia e animação: Comunidade Santa Catarina - Licorsul
7º dia | 06 de junho | Quinta-feira
TEMA: Com Santo Antônio, creio em Jesus Cristo, Rei do Universo,
que virá para julgar os vivos e os mortos
Pregador: Pe. Júlio Giordani
Animação: Coral Maturidade Ativa
Liturgia: Comunidade Santa Maria Goretti
8º dia | 07 de junho | Sexta-feira
TEMA: Com Santo Antônio, creio no Espírito Santo
Pregador: Pe. Eleandro Teles
Animação e Liturgia: Catequese paroquial
9º dia | 08 de junho | Sábado (Santa Messa in italiano)
TEMA: Con Santo Antonio, credo nella Santa Chiesa Cattolica
Pregador: Dom Alessandro Ruffinoni
Animação e Liturgia: Coral Geraldo Farina
19h: Apresentação de cantorias e coros
10º dia | 09 de junho | Domingo
16h30min: Apresentação da Banda Fanfarra dei Bersaglieri
TEMA: Com Santo Antônio, creio na comunhão dos santos
Pregador: Pe. Marciano Petrykoski
Animação e Liturgia: Grupos de Jovens da paróquia

14 a 17/05		

Hospital Tachini

17.05

19h30min

Santa Paulina / Vista Alegre

18.05

16h		

Nossa Senhora de Lourdes / Gruta do Salgado

18h		

Nossa Senhora Imaculada Conceição / Barracão

20h		

Nossa Senhora de Fátima / Cohab

09h		

Nossa Senhora das Graças / Eucaliptos

10h30min

São José Operário / Fenavinho

19.05

3º dia | 02 de junho | Domingo
TEMA: Com Santo Antônio, creio em Jesus Cristo, Filho de Deus
- Missa das Etnias
Pregador: Pe. Gilmar Paulo Marchesini
Animação e Liturgia: Geraldo Farina

19h		

Procissão da Luz / Procissão Luminosa (Pentecostes)

20.05

19h		

Espírito Santo / Buratti

24.05

20h		

Jantar do Codeguin

25.05

18h		

Igreja Matriz São Roque

20h		

Nossa Senhora do Carmo / Borgo

26.05

18h		

Igreja Cristo Rei

28.05

15h		

APAE de Bento Gonçalves

29.05

19h30min

São Pedro do Salgado

30.05

19h30min

Santo Antônio / Santo Antoninho

11º dia | 10 de junho | Segunda-feira
TEMA: Com Santo Antônio, creio na remissão dos pecados
Pregador: Pe. Almir José Risson
Animação: Neiva Rizzardo e equipe
Liturgia: Pastorais Sociais
12º dia | 11 de junho | Terça-feira
TEMA: Com Santo Antônio, creio na ressurreição da carne
Pregador: Pe. Adelar Baruffi
Animação: João Aristides e equipe
Liturgia: Curso de Teologia e Bíblia
19h: Apresentação do Coral Tacchini
13º dia | 12 de junho | Quarta-feira
TEMA: Com Santo Antônio, creio na vida eterna. Amém.
Pregador: Pe. Vítor Cittolin
Animação e Liturgia: Cursilho, Emaús e Pastoral Familiar
19h: Apresentação do Coral Bento Gonçalves
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PARÓQUIAS SÃO ROQUE
E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Festa do Padroeiro

Festeiros de São Roque na Mateada de Integração

Visitas de São Roque

Dando inicio às atividades da Festa de São
Roque, aconteceu no último dia 07 de abril, a
Mateada de Integração das comunidades. A
mesma reuniu mais de 500 pessoas num belo
momento de convívio. Foi um espaço em que

os artistas locais puderam mostrar seus talentos.
A próxima atividade será o BINGO, que
acontecerá no próximo dia 07 de junho às
19h30min, no Salão Paroquial.

Anotem a programação das visitas do padroeiro às comunidades
Dia 15 de junho		
Dia 16 de junho		
Dia 21 de junho		
Dia 22 de junho		
Dia 28 de junho		
Dia 29 de junho		
Dia 05 de julho		
Dia 06 de julho		
Dia 07 de julho		
Dia 12 de julho		
Dia 13 de julho		
Dia 14 de julho		
Dia 14 de julho		
Dia 19 de julho		
Dia 21 de julho		
Dia 26 de julho		
Dia 27 de julho		
Dia 28 de julho		
Dia 03 de agosto

Sábado		
Domingo
Sexta-feira
Sábado		
Sexta-feira
Sábado		
Sexta-feira
Sábado		
Domingo
Sexta-feira
Sábado		
Domingo
Domingo
Sexta-feira
Domingo
Sexta-feira
Sábado		
Domingo
Sábado		

Com. Cristo Redentor		
Com. Passo Velho		
Com. Veríssimo de Mattos
Com. N. S. da Saúde		
Com. Monte Bérico 		
Com. São Gotardo		
Com. São João			
Com. São Valentim		
Com. São Luiz 			
Com. Santa Eulália		
Com. Caminhos da Eulália
Com. N. S. do Rosário		
Capitel São Jorge 		
Com. Pradel			
Com. Sagrada Família		
Com. N. S. de Caravággio
Com. N. S. Aparecida		
Com. Tuiuty 			
Com. Panorâmico		

CELEBRAÇÕES DE PRIMEIRA
EUCARISTIA E CRISMA
As celebrações das Primeiras Eucaristias nas comunidades
acontecerão nas seguintes datas:
l Comunidade São Valentim: dia 05 de maio, às 10h
l Comunidade Santa Bárbara: dia 11 de maio, às 18h
l Comunidade Cristo Redentor: dia 18 de maio, às 16h30min
l Comunidade São João: dia 18 de maio, às 18h30min
l Comunidade N. Sra. da Saúde: dia 25 de maio, às 15h
l Comunidade Sagrada Família: dia 25 de maio, às 16h30min
l Comunidade N. Sra. Aparecida: dia 15 de maio, às 19h
l Comunidade Sede - São Roque: dia 26 de maio, às 9h
l Comunidade N. Sra. das Dores: dia 26 de maio, às 10h
l Comunidade N. Sra. de Caravággio: dia 26 de maio, às 17h

19h30min
10h
19h
18h
19h
18h
19h
18h
10h
19h
18h
10h
14h30min
19h
10h
20h
19h
10h
18h

4ª Sagra Trevisana di Faria Lemos
Revivendo costumes italianos, a comunidade de Faria Lemos, Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, realizou no dia
17 de março, sua 4ª Sagra Trevisana, uma festa para apreciar,
lembrar e vivenciar costumes e
tradições de nossos antepassados. O evento iniciou com missa
celebrada pelo Bispo Diocesano
de Caxias do Sul, Dom Alessandro Ruffinoni, em “talian”
e animada pelo Coral da Sede
com cantos em dialeto. Após a
missa, houve apresentação do
histórico das famílias colonizadoras de Faria Lemos, desde o
local de onde partiram da Itália,
até sua descedência nos dias
de hoje “L’Origene del popolo
di Faria Lemos”.
Na praça foram demonstrados os saberes, fazeres e brincadeiras dos antepassados; pães
no forno a lenha; processo de
elaboração da chimia, do menarosto, melado, açúcar de cana e
rapadura; jogos de roleta, pesca

e mora; mostra de equipamentos e instrumentos de trabalho
dos imigrantes; confecções de
cestas de vime, artesanato em
palha de trigo (dressa) e como
fazer capeletti. Tudo ocorrendo
em um ambiente muito alegre, animado pelo Coral Anima
d’Itália.
No salão paroquial, os visitantes foram recepcionados
pela Fanfara Bersaglieri di Faria
Lemos que, juntamente com o
Coral Anima d`Itália, proporcionaram alegria durante todo
o dia. Depois do almoço, animados pelo bom vinho da Rota
das Cantinas Históricas, houve apresentação de um teatro
lembrando a história da Fenavinho e pisa da uva na réplica da
cantiga histórica construída no
Salão Paroquial. Na praça, brincadeiras de antigamente pelas
crianças do distrito e o “bater
fasoi – homens com manguás
(bastoni) golpearam as vagens
para liberar o feijão.

Cantos Pastorais
No dia 20 de abril, sábado à tarde, das 14 às 17 horas, na
Igreja de São Roque, haverá um encontro com as Equipes de
Cantos/Animação das comunidades. O mesmo visa “animar os
que animam as celebrações”. O encontro será assessorado pelo
Pe. Osmar Coppi.

Festas nas Comunidades
MAIO
Dia 03
Dia 12
Dia 19
Dia 19
Dia 19

Festa em honra a Padroeira		
Festa em honra a Padroeira		
Festa em honra a Padroeira		
Festa em honra a N. Sra.Caravággio
Chá Associadas de Sant’Ana		

JUNHO
Dia 09 Festa em honra ao Padroeiro		
Dia 09 Festa em honra ao Padroeiro		
Dia 16 Festa em honra ao Padroeiro		
Dia 23 Festa em honra ao Padroeiro		
Dia 23 Festa em honra ao Padroeiro		
Dia 30 Festa em honra a Padroeira		

As celebrações do CRISMA serão no dia 01 de junho, nos seguintes horários e locais:
l Na Igreja N. Sra. do Rosário - Faria Lemos, às 15h.
l Na Igreja São Roque, às 17h, para as comunidades: São
Roque, N. Sra. de Caravággio, São João, N. Sra. Aparecida, São
Valentim, N. Sra. das Dores, São Luiz, N. Sra. da Saúde, São
Gotardo, N. Sra. de Fátima e Santa Bárbara.
l Na Igreja Cristo Redentor - Ouro Verde, às 19h30min, para as
comunidades Cristo Redentor e Sagrada Família.
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Comunidade N. Sra.das Dores-Tuiuty
Comunidade Veríssimo de Mattos
Comunidade N. Sra. do Caravággio
Comunidade Vale Aurora
Comunidade São Valentin

Comunidade Sto.Antônio - Linha Pradel
Comunidade Linha Alcântara
Comunidade Santo Antônio - Paulina
Comunidade São Luiz - São Roque
Comunidade São João
Comunidade Santa Lúcia

IGREJA EM AÇÃO
Compromissos da Região
Pastoral de Bento Gonçalves

Quanto
custa casar
na igreja?
Muitas vezes, ouvimos pessoas dizer: nós não casamos na
igreja porque custa muito. Será isto verdade? Partimos do
princípio que, para nós cristãos católicos, o matrimônio é um
sacramento. É uma aliança de amor e fidelidade entre um homem e uma mulher, batizados. Esta comunhão de vida, “na
alegria e na tristeza, na saúde e na doença”, é enriquecida
pela graça e bênção de Deus. Por isso, deve ser realizada numa
cerimônia religiosa, numa igreja, com a presença do padre ou
ministro leigo qualificado e de, ao menos, duas testemunhas.
O que desejamos esclarecer a todos os que se preparam
para o matrimônio e também para os casais que convivem sem
terem celebrado o matrimônio religioso é que existem alternativas com baixo custo para realizar a cerimônia de casamento
na igreja. Para casar na igreja, os noivos devem providenciar,
na sua paróquia, com antecedência, o curso de noivos, certidão de batismo e pagamento de taxa de uso da igreja.
Para quem contribui com o dízimo e participa da vida da
comunidade, o custo com o que é necessário para o casamento religioso fica por volta de R$ 150,00. É claro que se um casal tem possibilidades e deseja fazer uma cerimônia ao modo
tradicional, também poderá fazê-lo, sabendo que, para isto,
deverá investir mais. Desejamos, porém, que nenhum casal
deixe de receber a bênção de Deus para sua vida matrimonial
pelo fato de não ter condições econômicas. Há, também, casais que optam por uma cerimônia mais simples e econômica.
Como vimos, isto é perfeitamente viável e, até, recomendável.
Sim, é possível casar na igreja com baixo custo!
Informe-se na sua paróquia. Teremos a alegria de acolhê-los.

A Diocese de Caxias do Sul
é formada por 72 paróquias.
As paróquias são organizadas
em regiões pastorais. Atualmente são 6 regiões pastorais
e o viocariato de Nova Prata. O
vicariato mantém as mesmas
características de uma região
pastoral, é coordenado por
um vigário episcopal e tem
certa autonomia na sua organização pastoral, mas estando
sempre em comunhão com a
Diocese.

Reunião do Conselho Regional

péia de Pinto Bandeira, Nossa
Senhora do Rosário de Faria
Lemos, São Francisco de Assis
de Monte Belo do Sul, Santa

Região Bento Gonçalves
A região Pastoral de Bento Gonçalves é formada pelas
paróquias de Santo Antônio,
Cristo Rei, São Roque, Nossa
Senhora do Rosário de Pom-

Teresa e Santa Bárbara de São
Valentim do Sul. Pe. Adelar
Baruffi foi eleito recentemente
coordenador da Região.

Prioridades comuns na Região Pastoral
1. A formação para a iniciação e animação da vida cristã.
2. O cuidado coma vida plena.
3. A comunidade acolhedora e missionária.
4. A evangelização da Juventude.
5. A Pastoral Catequética.

Calendário da Região
11.04 Início do curso dos Ministérios Leigos (Centro de Evangelização Cristo Rei)
28.04 Retiro dos Catequistas. Local: Faria Lemos
21.05 19h30min Palestra Féx Ética: a sacralidade da vida
30.06 Encontro Regional dos ministros. Local: Santo Antônio
03.07 Encontro de Estudo: Evangelho de Lucas. Local: Santo Antônio.
10.07 Encontro de Estudo: Evangelho de Lucas (2ª etapa)
31.07 19h30min Conselho Regional de Pastoral. Local: Cristo Rei
		
(Obs.: continuidade da programação na próxima edição)

Mãe

Por Janete Nodari

comunicadora da vida
Merecedoras de um dia especial,
Comunicadoras da vida em todos os aspectos,
Colaboradoras com a obra da criação,
Para vocês, mães, mais carinho...
Para as mães que estão entre nós, mais amor.
Para aquelas que nos olham dos céus, uma oração.
Para as mães de tantos sonos interrompidos, paciência.
Para a mãe-renúncia, um apelo
Para a mãe-esquecida, uma lembrança
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Para as mães com os filhos nos braços, uma ajuda.
Para as mães com os filhos distantes, uma promessa.
Para as mães dos limites e vontades, um acerto.
Para as mães educadoras, uma virtude.
Para as mães de fé, uma bênção.
Para Maria, mãe de Jesus, um salmo.
Para todas as mães, um

Feliz Dia das Mães!

PASTORAIS SOCIAIS

Terra e Cidadania:

princípios do bem viver
Pe. Celso Luís Ciconetto
As mais de 20 romarias
da terra que acontecem Brasil afora, são manifestações
religiosas que contagiam milhares de pessoas. Elas se caracterizam por ser um espaço
privilegiado em que fé e vida
se mesclam profundamente e
onde o clamor do povo trabalhador da roça e da cidade se
faz ouvir.
A 36ª edição da Romaria da
Terra/RS, que aconteceu no
dia 12 de fevereiro reuniu, segundo a Brigada Militar, mais
de 12 mil pessoas no nosso
município de Bento Gonçalves. A procissão movimentou
18 dioceses do Rio Grande
do Sul. Este ano, os romeiros
pediram mais atenção para a
agricultura familiar. O lema
deste ano foi “Terra, Vida e
Cidadania, princípios do bem
viver”. O evento ocorre desde
1978, cada ano em uma cidade gaúcha diferente. A 1ª Romaria da Terra no Rio Grande
do Sul aconteceu em memória
do martírio de Sepé Tiarajú e
seus companheiros índios.
Depois da caminhada de
aproximadamente três quilômetros, os romeiros puderam
provar produtos da Serra Gaúcha. Voluntários distribuíram
12 mil pãezinhos, 450 quilos
de ameixa e três toneladas de
uva. Estes produtos simbolizaram a força da terra e do
agricultor. A EMATER organizou uma tenda, onde foram
distribuídas sementes nativas/
crioulas aos participantes.
Segundo Elton Weber, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no

Rio Grande do Sul, “É importante mostrarmos o que fazemos. Nós queremos que haja
uma sociedade com alimento
saudável para todos, justiça e
solidariedade. Isso é o que nós
entendemos que deva acontecer”.
O romeiro Everton Webber
Carlos, de Morrinhos do Sul,
contou que pela primeira vez
participou da Romaria da Terra: “fiquei emocionado pela
presença de muitas pessoas
de todos os recantos do nosso
Estado. Significativo foi a exposição de produtos ecológicos procedentes dos diversos
biomas”. O seu colega de município e de trabalho na agricultura ecológica, Irineu Carlos
Webber, destaca “que foi muito positivo os depoimentos
de agricultores, trabalhadores
urbanos e jovens que deram
testemunho do cuidado que
devemos ter com as nascentes
e o meio ambiente. Embora,
a mídia não dê espaço para
eventos como este, há outros
parceiros que valorizam o trabalho dos pequenos, entre
eles o Governo do Estado”.

Políticas
públicas
A Romaria foi um momento para debater as experiências concretas de agroecologia, economia solidária e
preservação do planeta como
lugar de convívio e de promoção da vida.
O governador Tarso Genro, acompanhado do ministro

do Desenvolvimento Agrário,
Pepe Vargas, participou da
36ª Romaria da Terra. Para o
governador Tarso Genro, a
Romaria da Terra é um lugar
de celebração, fraternidade,
luta e produção, um elemento
fundamental da cultura cívica
e religiosa do Estado. “Nosso
governo tem uma identidade
profunda com os trabalhadores da terra, que são a motiva-

ção básica de tudo aquilo que
queremos fazer para o povo
da agricultura familiar deste
Estado”.
O ministro Pepe Vargas
destacou que a Romaria da
Terra é sempre um momento
importante de reflexão. “Este
ano refletimos a agricultura
familiar, que produz mais de
70% dos alimentos consumidos pelo povo brasileiro, uma

agricultura onde temos as
principais experiências agroecológicas do país”. O ministro
disse ainda que a terra não é
só um meio de produção, mas
um modo de vida, a construção de uma cultura vinculada
à vida de quem trabalha e produz na terra, e que na Romaria
é possível discutir os desafios
do campo e as políticas públicas para a agricultura familiar.

Novas práticas
As romarias da terra são
o templo do encontro do divino com o humano, são grandes celebrações que manifestam e constroem a unidade
da igreja. As caminhadas da
terra romperam o ciclo vicioso das romarias tradicionais,
centradas no individualismo,
na busca do conforto ao coração, do transcendente e
que, por isso, aconteciam ao
redor do santo e do altar. As
romarias da terra introduziram ainda como elementos
centrais a Palavra e a vida do
povo. Por isso elas sempre
tiveram um cunho profético
de denúncia da realidade de
opressão vivida pelos trabalhadores do campo e das in-

justiças que contra eles se cometem. Elas buscam através
da fé e do elemento religioso
a transformação da sociedade, a construção do Reino de
Deus.
O objetivo da 36ª Romaria foi estimular as pessoas a
assumirem novas práticas de
vida que consolidem a preservação do meio ambiente e a
defesa da vida, como não usar
venenos e produzir alimentos
saudáveis; ressaltar a importância da agricultura familiar
e camponesa; produzir ecologicamente, adotar um consumo consciente e responsável;
reciclar, cuidar das fontes e
nascentes; construir cisternas
e recuperar a mata ciliar.

As romarias da terra não
se resumem à celebração,
normalmente elas são precedidas de um processo de
preparação das comunidades
que participam. Para isso,
sempre é elaborado material
que inclui a história do lugar
onde vai ocorrer a Romaria.
Neste ano foi elaborado,
junto com a carta final, um
subsídio que relata diversas
práticas que estão transformado à realidade do nosso estado: Escola de Jovens
Rurais, Sementes Crioulas,
Agricultura Ecológica, Cooperativa de Consumidores de
Produtos Ecológicos, Catadores de Lixo, Grupos de Prevenção e Saúde Caseira.

Agradecimentos
Para que a 36ª Romaria da Terra transcorre-se na “normalidade”, contou com
a colaboração de muitas pessoas e órgãos públicos. Muito Obrigado a cada
pessoa que colaborou pelo bom êxito da Romaria. E de modo especial fica o
agradecimento aos Sindicatos de Trabalhadores Rurais e Urbanos, a Prefeitura
Municipal de Bento Gonçalves, as Secretarias do Município, a ABCTG (Associação
Bentogonçalvense dos Centros de Tradições Gaúchas), a EMATER, as Associações
de Agricultores, a Brigada Militar, a Polícia Rodoviária Federal, ao Corpo de
Bombeiros, a Corsan... Enfim, OBRIGADO A TODOS!
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REGIÃO PASTORAL
Mais de 200 alunos no curso de Teologia e Bíblia
As aulas do Curso de Teologia e Bíblia de nossa Região
Pastoral iniciaram no dia 05 de
março. Neste ano, contamos
com três turmas. São mais de
duzentos alunos, que se encontram todas as terças-feiras
à noite para aprofundar os
conteúdos de nossa fé. Com a
ajuda de professores qualificados, procura-se conhecer a Sagrada Escritura e os principais
temas da fé e da vida cristã.
Além das aulas, o Curso
prevê para o ano palestras temáticas, abertas ao público.
A primeira foi realizada, com

sucesso, no dia 19 de março,
sobre o tema da Campanha da
Fraternidade deste ano, Fraternidade e Juventude, com a
assessoria da Ir. Suzimara Barbosa de Almeida.
A segunda palestra será no
dia 21 de maio, às 19h30min,
no Salão Paroquial Santo Antônio, com o tema Fé e ética:
a sacralidade da vida humana
do nascer ao morrer, com a
Prof. Márcia Helena Caprara
Lionço. Para o segundo semestre estão previstas outras
duas palestras e, também, um
retiro espiritual.

Encontro dos ministros
leigos da Região Patoral

Alunos do curso de Teologia e Bíblia

Seminário Familiar de Bento Gonçalves
O Seminário Familiar da Região Pastoral de
Bento Gonçalves, iniciou as atividades deste
ano, no seu terceiro ano de funcionamento,
com 14 vocacionados: Cristian Fabiani, da Paróquia Cristo Rei; Diogo Brandalise, Gabriel Bez,
Gustavo Bez e Vinícius Batistello da Luz, da Paróquia São Roque; Isaias de Oliveira de Miranda, João Paulo Elias da Silva, Johann de Matos,

Está sendo realizado, no Centro de Evangelização Cristo
Rei, o curso para novos ministros leigos da Eucaristia, Palavra, Visitação aos Doentes e da Esperança, de nossa Região
Pastoral de Bento Gonçalves. No dia 30 de junho, está previsto um grande encontro com todos os ministros da nossa
Região Pastoral, no Santuário Santo Antônio, às 08h30min.
Nesta celebração eucarística receberão o envio os novos
ministros, que estão realizando o curso preparatório.
Parabéns aos ministros e ministras pela sua dedicação
na missão que a Igreja vos confia!

Rômulo Sganzerla, Vicenzo Polacchini, Stefano
Petrolli e Vitor Eduardo da Silva Stradiotti, da
Paróquia Santo Antônio; Leandro Casagrande
e Leandro Mezaroba, da Paróquia São Francisco de Assis, de Monte Belo do Sul. Estes jovens
encontram-se a cada quinze dias, aos sábados
pela manhã, na Paróquia São Roque.
O padre formador responsável é Jocimar
Romio, de Caxias do Sul. Um grupo de leigos
amigos das paróquias da região e o Pe. Adelar
Baruffi também colaboram com o Seminário
Familiar, que acolhe jovens que manifestam o
desejo de serem padres e lhes oferece acompanhamento para discernir e cultivar a vocação. Neste ano, dois jovens que passaram pelo
Seminário Familiar ingressaram no Seminário
Aparecida, em Caxias do Sul: Deivis Finatto e
Tauan Marçango.
O Jornal Boa Notícia apoia e deseja perseverança a estes vocacionados.

Jornada Mundial da Juventude
Quando falamos em Jornada Mundial da Juventude (JMJ)
vemos algo grandioso em que
os jovens são os verdadeiros
protagonistas deste momento
na Igreja Católica. Mas, a JMJ
não é apenas um momento,
que acontece no Rio de Janeiro, neste ano de 2013. É
muito mais que isso! O objetivo da JMJ é proporcionar aos
participantes uma experiência
de encontro com Cristo Ressuscitado, através do testemunho e da troca de experiências
de fé dos jovens, de diferentes
lugares do mundo. É o encontro de uma geração que busca
algo diferente, busca ser diferente, transformando a vida e

a sociedade através da fé em
Jesus Cristo.
A JMJ não acontece só
na cidade do Rio de Janeiro,
mas também aqui em nossa
Diocese e na nossa cidade. O
momento central da Jornada
acontece no Rio, mas há uma
preparação em cada paróquia
para chegar neste momento.
É um processo que cada paróquia deve fazer neste ano que
é o ano da juventude. A este
trabalho de evangelização local chamamos Semana Missionária.
A Semana Missionária nos
ajuda a fazer uma experiência
de fé e de solidariedade, onde
os jovens da Diocese terão a

oportunidade de visitar casas,
instituições de caridade, promover encontros, momentos
de oração tendo sempre como
foco principal a evangelização
da Juventude: “Jovem evangelizando jovem.” Será um
momento de missões muito
forte, para a diocese e para os
jovens.
O projeto é ousado, mas é
puramente pastoral. Não podemos deixar a oportunidade
de evangelizar a juventude
brasileira passar despercebida. A JMJ, em todas as suas
edições, foi um marco para a
articulação, crescimento e organização da Pastoral Juvenil.
Nossa Diocese de Caxias do

Sul também estará acolhendo
jovens peregrinos estrangeiros! Já confirmaram presença uma delegação da Nigéria
com 15 peregrinos e uma delegação da Inglaterra com 22
jovens!
Podemos observar que a
JMJ não acontece só na cidade
do Rio de Janeiro, mas também aqui em nossa Diocese e
na nossa cidade. O momento
central da Jornada acontece
no Rio, mas há uma preparação em cada paróquia para
chegar neste momento. É um
processo que cada paróquia
deve fazer neste ano que é o
ano da juventude.
Cerca de 300 jovens da
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Diocese participarão da JMJ. O
custo para ir à JMJ Rio 2013
é de R$ 608,00 (neste valor
está incluso alimentação, hospedagem, seguro, transporte
dentro da JMJ) mais 325,00
(deslocamento de Caxias até o
Rio de Janeiro). A comitiva da
Diocese está sendo organizada
pela ComMissão Jovem. Para
maiores informações e acesse
o site: www.commissao.com.
br ou pelo email commissaojovem@gmail.com
Vamos juntos viver este
momento de fé, cultura e solidariedade, na nossa diocese
e na JMJ. Vamos juntos construir uma civilização nova: A
civilização do Amor.

Responsório de

Santo Antônio
Se milagres desejais,
recorrei a Santo Antônio
Vereis fugir o demônio
e as tentações infernais.

Recupera-se o perdido,
Rompe-se a dura prisão,
E no auge do furacão
Cede o mar embravecido.

Todos os males humanos
Se moderam e se retiram.
Digam-no aqueles que o viram,
Digam-nos os paduanos.

Pela sua intercessão
Foge a peste, o erro, a morte.
O fraco torna-se forte
E torna-se o enfermo são.
Amém.

Santo Antônio, rogai por nós!

