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NATAL

A ALEGRIA DO AMOR EM FAMÍLIA

equipe do jornal Boa Notícia agradece o apoio dos patrocinadores durante o ano
de 2016, em especial ao Hospital Tacchini, através do Plano de Saúde Tacchimed,
e ao Grupo L. Formolo - Capelas São José, nossos parceiros em todas as edições.
À Transportes Dumar, pela entrega do jornal nas paróquias, e aos apoiadores das
festas dos padroeiros das Paróquias de Bento Gonçalves.
Gratidão especial às zeladoras de capelinhas, que possibilitaram a chegada do jornal
Boa Notícia para todas as famílias.
Feliz Natal, um próspero ano novo e que, no Ano Mariano, com a Mãe Aparecida,
cheguem sempre boas notícias a todos.

Editorial
ertamente, 2016 não foi um ano qualquer. O Santo Padre,
Papa Francisco, instituiu o Ano da Misericórdia, de 8 de dezembro de 2015 a 20 de novembro de 2016. Foi um tempo
marcante na história da Igreja, e para quem pode vivenciar a Misericórdia, foi um ano especial na sua vida pessoal.
Com o tema “Misericordiosos como o Pai”, o Papa convidou
a Igreja, e assim, cada católico, a ter um rosto misericordioso tal
como Deus, nosso Pai, é misericordioso. Papa Francisco lembra
qual é a verdadeira face de Deus: não um juiz e nem um mágico, e
sim um pai que ama e que está sempre disposto a nos receber de
braços abertos, assim como na Parábola do Filho Pródigo. Reforçar essa imagem de Deus, que o próprio Jesus nos revelou e que
o Papa vem nos lembrar, mostra exatamente como devemos nos
portar como Igreja: sempre de braços abertos, sendo acolhedores
e fraternos.
Para nos esclarecer mais ainda sobre como ser e agir perante
os desafios da sociedade atual, o Papa pediu que fossem refletidas
e vividas as 14 obras de Misericórdia Corporais e Espirituais. Se
conseguíssemos fazer pelo menos uma destas ações uma vez por
mês, sempre, e não só neste Ano Santo, certamente tornaríamos
o mundo num lugar melhor para viver, uma antecipação do Reino
de Deus.
Como sinal visível da misericórdia de Deus, os Santuários e

Catedrais receberam a Porta Santa, de modo que quem peregrinou
até estas Igrejas, realizou o sacramento da confissão, participou
da Eucaristia e rezou nas intenções do Papa, recebeu a indulgência jubilar, que é o perdão das consequências do pecado. Na Região Pastoral, o Santuário Santo Antônio recebeu a Porta Santa e
milhares foram os peregrinos que visitaram.
Para quem não recebeu a indulgência, ainda há oportunidade:
o padre Elton Marcelo Aristides, ordenado no dia 13 de novembro,
terá indulgência plenária, com autorização e decreto da Penitenciária Apostólica do Vaticano. Em Bento Gonçalves, a missa solene
ocorre no dia 20 de novembro de 2016, às 10 horas, no Santuário
Santo Antônio, dia em que encerra o Ano Jubilar.
As reflexões sobre a Misericórdia de Deus nortearam diversas
atividades das paróquias da Regional de Bento Gonçalves, desde
as Santas Missões da Misericórdia, retiros, formações, festas religiosas, celebrações, jubileus e muitas outras ações. Foram oportunidades de sentir o verdadeiro perdão de Deus em nossos corações e em nossas Paróquias. Mas não é porque o Ano Jubilar
encerrou que as chances de viver a misericórdia acabaram. Pelo
contrário, se aprendemos alguma coisa neste ano especial foi que
sempre há tempo de voltar para Deus, de sentir a sua misericórdia
e de ser uma pessoa melhor. O Ano Jubilar foi só o começo.

Reprodução web

300 anos
de devoção
Pe. Vinicius Fedrizzi Caberlon
vinicius@caberlon.com.br

Tendo em vista a celebração dos
300 anos do encontro da imagem de
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil, a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
aprovou a proclamação do Ano Mariano Nacional, que teve a sua abertura
no dia 12 de outubro de 2016, festa
de Nossa Senhora Aparecida, e se
prolongará até o dia 11 de outubro de
2017.
De acordo com os nossos bispos,
a celebração dos 300 anos é “uma
grande Ação de Graças”, que já vem
sendo preparada desde 2014, quando
todas as dioceses do Brasil receberam
a visita da imagem peregrina de Nossa
Senhora. Uma dessas réplicas da imagem de Nossa Senhora está na Diocese de Caxias do Sul e, quando terminar
a sua peregrinação pelas paróquias
da Diocese, será doada à Paróquia de
Nova Prata, onde há um santuário dedicado à Nossa Senhora Aparecida.
O sentido do Ano Mariano Nacional é fazer memória, comemorar, louvar a Deus, celebrar e agradecer por

tudo o que Deus realizou em favor do
povo brasileiro ao longo destes 300 anos
de devoção mariana. Lembrando as palavras do Papa Francisco quando esteve
no Brasil e afirmou: “Deus ofereceu ao
Brasil a sua própria Mãe”. Neste sentido,
o Ano Mariano Nacional pretende ser um
momento forte de evangelização e missão, contando com a proteção de Maria,
observando seus gestos e palavras e, sobretudo, recorrendo com muita confiança a sua materna intercessão.
Recordemos brevemente a história
desta devoção. Na segunda metade do
mês de outubro de 1717, três pescadores, lançaram suas redes nas águas do
Rio Paraíba e colheram a Imagem de
Nossa Senhora da Conceição. Um destes
pescadores levou-a para casa e guardou-a consigo até 1732, quando seu filho
construiu um pequeno oratório e ali colocou a imagem da Virgem. A imagem
permaneceu no oratório até 1743, onde
os vizinhos se reuniam aos sábados para
rezar o terço. Aos poucos a devoção foi
aumentando e o povo começou a invocar
Maria, com o título de Nossa Senhora

Aparecida. Em 1745 foi inaugurada uma
primeira Capela para acolher todos os
que ali vinham rezar. Com o passar dos
anos a Capela foi se tornando pequena
e, em 1842, iniciou-se a construção de
um novo templo, que foi inaugurado somente em 1888. Em 1893, o Bispo de
São Paulo elevou este novo templo a categoria de “Santuário Episcopal de Nossa Senhora da Conceição Aparecida”.
Em 1904, o Papa São Pio X ordenou
que a imagem de Nossa Senhora Aparecida fosse solenemente coroada e, em
1908, o Santuário recebeu o título de Basílica menor. Em 1930, o Papa Pio XI declarou e proclamou Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil. Em 1963, o
Papa Paulo VI ofereceu a “Rosa de Ouro”
à Basílica de Aparecida. A construção da
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nova Basílica (atual Santuário de Aparecida) foi iniciada em 1952 e solenemente dedicada pelo Papa São João Paulo II,
em 1980. Depois disso, o Santuário de
Aparecida sediou, em 2007, a V Conferência do Episcopado Latino Americano
e Caribenho (CELAM), com a presença do
Papa Bento XVI e também recebeu a visita do Papa Francisco, em 2013, durante
a Jornada Mundial da Juventude.
Como vemos, trata-se de uma bela
história que merece ser recordada e celebrada. Que a devoção a Nossa Senhora
Aparecida nos conduza ao encontro de
Jesus Cristo, para sempre recordarmos
as palavras de Maria nas Bodas de Caná:
“Fazei tudo o que Ele vos disser” (Cf. Jo
2,5). Nossa Senhora Aparecida, rogai por
nós!
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A missão dos animadores
dos grupos de família
Arquivo Pessoal

Egydio Furlanetto
Como sente a missão de animar
o grupo de famílias?

Que frutos se espera desses momentos?

A missão que nos foi confiada é de Jesus Cristo: “Vão
e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos” (Mt 28,19). Portanto, é nossa missão de batizados
testemunhar Jesus Cristo. É Ele que sempre está nos encorajando: “Eis que eu estarei com vocês todos os dias,
até o fim dos tempos” (Mt 28,10). Isto nos dá inteira confiança de que temos alguém ao nosso lado, encorajando,
animando e ajudando-nos a superar desafios.
Conto com a força do Espírito Santo para “caminhar
junto” com as famílias. A família é a Igreja doméstica que
se compromete ser instrumento de salvação das almas.

Como humanos, gostaríamos que os frutos fossem
imediatos. Aos olhos de Deus, porém, é uma semente
lançada em terra boa que é a família, que tem seu tempo oportuno para germinar e dar frutos.
Ao acolher a mensagem do Evangelho, tenho certeza de que as famílias saberão valorizar a Palavra de
Deus, que é fonte de vida e libertação.
Vivendo intensamente o “Ano Santo da Misericórdia”, a família tem o dever de exercitar e colocar em prática as obras de misericórdia, que são pilares para uma
nova sociedade. É na família que se aprende o sentido
da vida.

É na família que
se aprende o
sentido da vida.

Merlene Minozzo

A alegria do
amor em família
Irmã Lídia Vilani
stamos nos aproximando do caminho do Advento, tempo
que nos prepara para a festa do nascimento de Cristo.
Como cristãos, somos convidados a fazermos deste tempo
um momento forte de renovação da nossa vida de fé. É preciso redescobrir o valor de se reunir em pequenos grupos de
famílias, como irmãos e irmãs, fortalecendo e revitalizando a
comunidade.
O tema dos encontros em preparação ao Natal é a “Família”.
Contemplando a família de Nazaré fortalecemos nossa família.
Não deixemos que nos roubem o Natal, vamos resgatar o presépio como símbolo maior neste período do ano.
Os grupos de família serão fortalecidos pela Palavra de
Deus, pela Eucaristia, que nos ajudam a manter viva a fé. Um
belo presente a Cristo neste Natal será ajudar na evangelização,
dando nossa contribuição para os projetos sociais, fazendo nosso gesto concreto de doação em benefício aos mais carentes e
necessitados, a caridade com os pobres.
Vamos fortalecer o gesto da acolhida, ouvir mais as pessoas, acolher o grupo de família em nossa casa, prestar mais atenção às necessidades dos outros. Reúna a família, os vizinhos e
amigos para rezar e se preparar para o Natal. Coloque na porta
da sua casa a estrela de Natal como sinal de preparação ao
Natal.
Deus Pai de Misericórdia! Olha teu povo reunido esperando
o Natal. Dá-nos a graça de acolher, com muita alegria, o Cristo
que vem nos visitar, para que possamos anunciar, com nossa
vida, a alegria de sua presença entre nós.
Desejamos a todos uma boa preparação ao Natal do Senhor
para que possamos dizer com alegria e coerência: Feliz Natal!

Merlene Maria Lazzari Minozzo reside no Bairro
Universitário, participando da Comunidade São Roque.
De família católica, teve uma formação religiosa intensa,
como tantos de nosso povo. Depois de aposentada, vem
empenhando cada vez mais seu tempo nos serviços comunitários da paróquia. É ministra da comunhão, levando sistematicamente o Sacramento aos enfermos. Auxilia
nos grupos do Apostolado da Oração e da Renovação Carismática. Visita doentes no Hospital Tacchini, em nome
da Pastoral dos Enfermos paroquial. Como zeladora de
capelinhas, além do cuidado com a devoção a Nossa Senhora, realiza outras atividades para manter os vínculos das pessoas com a comunidade paroquial.

Como funciona um grupo de famílias?
Na primeira terça-feira de cada mês, há cinco anos, nos reunimos para rezar o terço. Para o
Natal e a Páscoa, são recebidos os subsídios da Diocese e fazemos os encontros de preparação. Aí
refletimos, rezamos e vemos o que cada um pode fazer, pessoalmente ou em comunidade. Sempre
estabelecemos uma ação concreta.

Como você percebe as pessoas que participam?
São solidárias, com especial olhar aos mais fracos, alegres por poderem fazer algo e verem ali
o sentido humano e cristão de suas vidas. Os laços de amizade se ampliam e nós vamos sentindo
como o Evangelho dizia: A fé e a caridade nos fazem parentes.

E para você não são compromissos demais para seu tempo, quando teria
o direito de descansar mais?
Não. São trabalhos que dão realização e sentido. Sinto-me muito útil, o que é fonte de alegria.
Às vezes, pode haver mal entendidos, mas nada supera a experiência de amar e servir, mesmo com
minhas limitações. Agradeço a Deus e a Nossa Senhora.
Merlene é simplesmente uma das milhares lideranças católicas que levam a luz de um pequeno lampião. Não é a luz dos fogos de artifício, que encantam, mas desaparecem em três minutos.
É a luz do mutirão dos servidores cotidianos, é a força formigueira, um fio da enorme malha dos
serviços da Igreja.
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Notícias da Paróquia Santo Antônio

Santa”, como sinal visível da
misericórdia de Deus. O encerramento do Ano Santo ocorre
no dia 20 de novembro, às 10h,
com fechamento da Porta Santa no Santuário Santo Antônio.
A Porta remete à passagem da
Bíblia em que Jesus afirma “Eu
sou a porta, quem entrar por
mim será salvo” (Jo, 10, 9).
A Paróquia oportunizou
uma intensa reflexão sobre as
Quatorze Obras de Misericórdia, com as imagens colocadas
nas igrejas e, especialmente,
com o lema e a trezena da
Divulgação

e 8 de dezembro de
2015 a 20 de novembro de 2016, a Paróquia Santo Antônio viveu um
período especial à luz do perdão de Deus. O Ano Jubilar da
Misericórdia, proclamado pelo
Papa Francisco, refletiu em inúmeras atividades paroquiais,
com grandiosos frutos para
a vida paroquial e pessoal de
cada um que pôde viver este
momento especial.
O Santuário Santo Antônio foi um dos Santuários do
mundo que recebeu a “Porta

Santuário com a Porta Santa recebeu milhares de peregrinos
durante o ano buscando a indulgência jubilar

após passar pela Porta Santa,
ouvimos muitos querendo buscar uma vida nova. Isso que é
o que mais importa, quando a
pessoa faz esse encontro com
Jesus e tem esperança de vida
nova. Na celebração da missa,

todos participaram de modo
muito intenso. Foi um momento inesquecível. É preciso sempre acreditar no ser humano e
sermos misericordiosos como
nosso Pai é misericordioso”,
relata Padre Ricardo Fontana.

Assembleia Paroquial
No dia 26 de novembro, às 14h, ocorre a Assembleia Paroquial no salão do Santuário Santo Antônio, para todos os paroquianos. Será o momento de avaliar 2016 e projetar 2017. Encerramento às 18h com celebração eucarística no Santuário. Traga
seu prato de doce ou salgado para o lanche.

Fotos: Ivo Adamatti

Porta Santa também foi aberta no Presídio Estadual de Bento Gonçalves

138ª Festa de Santo Antônio. O
lema refletido foi ‘Misericordiosos como o Pai’, em comunhão
com o Ano da Misericórdia, e
a trezena de Santo Antônio foi
a oportunidade de realizar um
caminho espiritual da Misericórdia, de acordo com padre
Ricardo Fontana, pároco da Paróquia Santo Antônio.
Destaca-se também os
Jubileus solicitados pelo Papa
Francisco e realizados na Paróquia, como os Jubileus dos
Doentes, dos Idosos e dos Carcerários. “No Jubileu dos Carcerários, fizemos celebração,
passagem pela Porta Santa e
confissões no Presídio Estadual de Bento Gonçalves. Foi uma
das experiências mais marcantes do Ano Santo. Quando
me deparei com mais de 250
jovens no presídio, pude olhar
em cada rosto, saudar a cada
um pessoalmente. Isso me fez
acreditar ainda mais no amor e
na importância de levar a Boa
Nova de Jesus, enchendo-os
de esperança, ao saber que
todos nós somos pecadores
e que todos podem passar
pela Porta Santa e encontrar o
abraço do Pai. Nas confissões

Divulgação
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Ordenação presbiteral de Elton
Aristides marcada pela fé
ais de 1,2 mil pessoas
participaram da ordenação presbiteral de Elton
Marcelo Aristides, no dia 13 de
novembro, às 15h, na Comunidade Santa Catarina, do bairro
Licorsul.
A primeira missa solene
do Padre Elton Aristides será
dia 20 de novembro, às 10h,
no Santuário Santo Antônio.
Após a missa, haverá almoço
de confraternização no salão
paroquial. Após autorização e
decreto da Penitenciária Apos-

tólica do Vaticano, as quatro
primeiras missas que serão
presididas pelo padre Elton terão indulgência plenária, que é
o perdão do pecado cometido.
Elton sempre teve envolvimento nas atividades da
Comunidade Santa Catarina,
sendo coroinha, catequista,
membro da equipe de liturgia
e nas missões populares. Em
2005, iniciou os estudos na faculdade de Jornalismo na UCS.
Quatro anos depois, ingressou
no Seminário Maior São José,
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em Caxias, quando também
iniciou os estudos da Filosofia.
No ano passado formou-se em
Teologia pela PUC do Rio Grande do Sul.
Em novembro de 2015, ele
recebeu a missão de auxiliar a
Diocese como assessor de comunicação. Atualmente, também auxilia na Paróquia Santos
Apóstolos, em Caxias do Sul. Elton foi ordenado padre 22 anos
após a última ordenação em
Bento Gonçalves, na mesma
comunidade.

Notícias da Paróquia Cristo Rei

Divulgação

paroquiacristoreibento@gmail.com

 Visita a ABCTG: no dia
20 de setembro, os festeiros
se dirigiram a ABCTG com a
imagem de Cristo Rei, acompanhando a cavalgada, que
percorreu diversas comunidades da Paróquia. Neste dia foi
feita a celebração “crioula”, a
bênção da ABCTG e o almoço
festivo, seguido pelo “Gaitaço”.
Agradecemos a acolhida, o encontro com os tradicionalistas
e o entrosamento de todos.
 Bingo Beneficente: no
dia 21 de outubro, aconteceu
o bingo beneficente de Cristo
Rei, no ginásio da associação
Santa Helena. Agradecemos a
Associação e a todos os colaboradores.

Santas Missões da Misericórdia
Com o objetivo de celebrar
os 70 anos da festa de Cristo
Rei, no espírito do ano jubilar
da Misericórdia, em comunhão
com o tema da campanha da
fraternidade, “Casa Comum,
Responsabilidade de Todos” e
provocados pelo Papa Francisco, que pede uma “Igreja em
Saída”, a Paróquia Cristo Rei
realizou as Santas Missões da
Misericórdia em todas as 24
comunidades. Foram escolhi-

Ampliação e reforma do
Centro de Evangelização
Neste ano, a Paróquia Cristo Rei realizou a ampliação e reforma
do Centro de Evangelização Cristo Rei. O objetivo da ampliação foi
criar mais espaços para a Pastoral Assistencial, melhorando o atendimento aos pobres e famílias carentes das comunidades.
Foram construídas duas salas, com prateleiras e espaço necessário para acolher as doações de roupas, sapatos, comidas (não perecíveis), fraldas e outros, selecionadas conforme as necessidades
das pessoas, e as bolsas de ajuda previstas para as famílias.
Hoje, além dos atendimentos gerais, a Paróquia dá assistência direta a 165 famílias através da “sacola básica” e fraldas para
crianças, além de fraldas geriátricas para mais 50 adultos enfermos. A Pastoral Assistencial colabora todos os meses com a Associação de Recicladores Jardim Glória, o Asilo Luchese e a Pastoral
dos Migrantes, que ajuda os haitianos (Casa do Pão, na Paróquia
Santo Antônio).
A ampliação e a reforma foram realizadas com os recursos das
últimas festas de Cristo Rei e com recursos do dízimo. Pessoas interessadas em colaborar podem deixar as doações nas quartas-feiras, entre 13h30min às 16h30min, no Centro de Evangelização;
na Igreja Matriz ou na secretaria paroquial. As doações podem ser
entregues no horário de expediente e nas celebrações.

dos 103 coordenadores nas
comunidades.
O processo de preparação
envolveu todas as comunidades, as equipes de coordenação, a formação, o envio, as
celebrações animadas pelos
Ministros da Palavra, as confraternizações e as diversas
atividades nas comunidades.
Os mais de 450 “missionários
da misericórdia”, juntamente com as 380 zeladoras, os

Agradecimento
Ao final de mais
um ano, em nome
da Paróquia de
Cristo Rei, queremos
agradecer a todos os
que estiveram conosco
nessa caminhada de fé,
participação, serviços
e vida missionária.
Pedimos misericórdia
pelas nossas falhas e
contamos novamente
com todos para
continuarmos juntos na
missão evangelizadora
da Igreja.
Desejamos um Feliz
Natal e Ano Novo, com
muitas bênçãos, alegrias
e a ternura de Deus na
vida de todos.

catequizandos e os diversos
voluntários, visitaram mais de
oito mil famílias, abençoando
as casas, os idosos, os doentes, os jovens, as crianças e
recordando a misericórdia de
Deus e as obras de misericórdia que devemos testemunhar.
A estimativa é que os missionários, juntamente com as zeladoras, jovens e catequizandos encontraram-se com mais
de 20 mil pessoas. Na visita,

fizeram também a motivação
para o gesto concreto da conscientização sobre a reciclagem
de “lixo” nas casas através de
um folder informativo e entregaram o imã comemorativo da
70ª Festa de Cristo Rei. Agradecemos a todos os que participaram deste “mutirão missionário”, um momento especial
da Graça de Deus que vai nos
ajudar a construir sempre mais
a “Paróquia Missionária”.

Celebração Penitencial e Confissões
em preparação ao Natal
l
l

Dia 8 de dezembro, às 19h30min, na Igreja Matriz
Dia 9 de dezembro, às 15h30min, na Igreja Matriz

Missa de final de ano
l

31 de dezembro, às 20h, na Igreja Matriz

Missa Dia Mundial da Paz
l

1º de janeiro de 2017, às 8 e 18h, na Igreja Matriz

Celebrações de Bênção da
Garganta e das Velas - 2017
28/1
l 29/1
l 2/2
l 3/2

18h, Igreja Matriz
8h e 18h, Igreja Matriz
18h, Igreja Matriz
15h30min, Adoração, com a bênção do Santíssimo
Após missa e bênção da garganta, na Igreja Matriz
 Nas comunidades da Paróquia Cristo Rei, os Ministros da Palavra realizarão a Bênção da Garganta de acordo com o combineado
com cada comunidade.
l

Abertura da Campanha da Fraternidade
de 2017 e imposição das Cinzas

Festas nas Comunidades
Confraternização Zeladoras		

Santa Helena

3/12

Sábado, às 14h

Nª Sr.ª das Neves - 6 da Leopoldina

Santa Bárbara

4/12

Domingo, às 11h

Dia 1 de março de 2017, às 9h30min e às 18h, na Igreja Matriz
(com a presença dos Ministros da Palavra). Às 20h, em todas as
comunidades da Paróquia.
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Notícias das Paróquias São Roque e N.Sra. do Rosário

Padre Celso Luís Ciconetto
bola rola e o tempo passa, também no jogo da vida. Assim, o
Padre Celso chegou às nossas paróquias e nos serviu por doze
anos e meio. Foram anos centrais na sua vida pessoal e pastoral, tempo em que mesclou juventude, experiência e sabedoria.
Padre Celso traz em sua personalidade e em sua ação pastoral
as marcas de sua origem familiar e paroquial. É de uma família rural
muito simples e lutadora, de Santana, Paróquia de Antônio Prado. Tem uma irmã e um irmão.
O pai faleceu jovem e os adolescentes se uniram à mãe para superar a perda e acostumar-se a
uma vida de austeridade. Daí veio este jeito simples de viver, que pudemos verificar no cotidiano
de nossa casa paroquial.
A vida comunitária sempre foi muito intensa na paróquia de Antônio Prado. Tem uma rica
história religiosa e social. A ação pastoral sempre buscou unir fé e vida. Assim, todos os âmbitos da vida foram atingidos pela ação evangelizadora: hospital, saúde natural, cooperativismo,
sindicalismo, agricultura, modernizante primeiro e ecológica depois, organização de serviços comunitários, fixação do jovem no seu ambiente e tantas iniciativas de promoção humana e defesa
do meio ambiente. Isto tudo iluminado pela fé, especialmente no aprofundamento da Palavra
de Deus. E, de tantos padres que por lá passaram, especialmente um influenciou a formação
do jovem Celso. Foi o Pe. João Bosco Schio, com todo o seu carisma pessoal, pastoral e social.
A formação nos seminários deu instrumentos e capacitações ao Pe. Celso, mas suas origens
familiares, comunitárias e paroquiais nunca desapareceram. Configuraram seu jeito de ser e de
agir na vida e na pastoral.
Foi o que nós sentimos nesta convivência de março a agosto deste ano. A divina providência
nos oportunizou este tempo muito útil para o conhecimento da vida de nossas comunidades e
suas lideranças. Por sinal, Pe. Celso sempre foi muito respeitoso em nos apresentar as realidades. Nunca impôs sua visão. Fazia suas considerações e nos deixava livres em fazer as nossas.
Na administração, procurava critérios evangélicos, preocupando-se com as comunidades
menores.
Alegramo-nos ao verificar a gratidão das
comunidades em sua despedida, manifestada
em encontros pessoais e na confraternização
do dia 16 de agosto. Nós, padres diocesanos,
temos nossas famílias de origem e nossa família de missão, as paróquias. Somos pessoas
encantadas pela vocação e procuramos servir, na Igreja, para um mundo melhor, mesmo
com nossas permanentes limitações. Estimula-nos sentir a compreensão e a gratidão de
nosso povo. Mais uma vez, obrigado Padre Celso. Sabemos que a Paróquia Santo Antônio, de
Forqueta, é uma grande vinha, apropriada à sua presença pastoral, sobre a qual invocamos as
bênçãos de Deus.
Pe. Alvaro Luiz Pinzetta

Jubileu de Prata do
Pe. Ernesto Camerini
Pertencente à Paróquia São Roque, Pe. Ernesto Camerini
celebrará seu Jubileu de Prata no dia 8 de janeiro de 2017,
com missa às 10h30min. Josefino de Murialdo, seu carisma é
atuar na evangelização e cuidado com os jovens, missão muito
importante da Igreja na atualidade.

Festas nas Comunidades
NOVEMBRO
Dia 19 Jantar Festivo		
Comunidade Sto. Antônio/Linha Alcântara - N.Sra. da Saúde e
				Santa Lúcia
Dia 20 Festa da Padroeira
Comunidade Nossa Senhora da Saúde
Dia 20 Festa do Padroeiro
Comunidade São Martinho
DEZEMBRO
Dia 03 Festa da Padroeira
Dia 10 Festa da Padroeira
Dia 10 Festa da Padroeira

Comunidade Nossa Senhora Imaculada
Comunidade Santa Lúcia
Comunidade Sagrada Família/Lot. Zatt

JANEIRO 2017
Dia 22 Festa do Padroeiro

Comunidade São Paulo/Linha Paulina

Divulgação

Feijoada da Festa de São
Roque e São Gotardo - 2016
No último dia 28 de outubro, realizou-se em São Roque a tradicional Feijoada, encerrando as festividades da Festa de São Roque
e São Gotardo de 2016. Agradecemos à equipe de festeiros, à equipe do salão, os patrocinadores e doadores dos prêmios e a todos
os que prestigiaram este evento. Muito obrigado pela presença e
confiança.

Atendimento dos
Padres no Advento
Os padres das Paróquias São
Roque e N. Sra. do Rosário estarão
atendendo para confissões e direção
espiritual, todas as quartas-feiras do
Advento desse ano, a partir do dia 30
de novembro, às 17h, na Igreja Matriz
de São Roque. Caso haja necessidade,
permanecerão atendendo indefinidamente, para melhor atender os fiéis.

Curso de Liturgia
Encerramos a primeira etapa de adaptação litúrgica para
nossas comunidades. Agora, uma equipe de visitação e assessoria está sendo montada para início das novas atividades. Ela contará com dez membros, que auxiliarão
na adequação e na aquisição de
materiais. É mais um grande passo que nossas comunidades darão
para melhor louvar o Senhor e se
alimentar d’Ele.

Planejamento de 2017
 Conselho de Pastoral da Paróquia São Roque: contamos
com a presença de três a cinco representantes dos diversos serviços e pastorais de cada comunidade. Será no auditório da comunidade São Roque, no dia 24 de novembro de 2016, às 20h.
 Reunião com todas as equipes administrativas das comunidades da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Faria Lemos e da Paróquia São Roque, para organização do calendário
de Festas e de missas para o ano de 2017 e orientações, dia 09
de dezembro de 2016, às 19h30min. Solicitamos a presença das
equipes administrativas que atuarão em 2017.
 Conselho de Pastoral da Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos: contamos com a presença de três a cinco
representantes dos diversos serviços e pastorais de cada comunidade. Este Conselho será no dia 18 de dezembro de 2017,
após a missa das 8h30min, em Faria Lemos.
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O verdadeiro sentido do

“Me teceste no seio de minha mãe” (Sl 138/139)
Pe. Luis Carlos Conci
luiscarlosconci64@gmail.com
este tempo de Natal, queremos resgatar o presépio
como símbolo maior desse período do ano. Nele permite-nos descobrir a dimensão mais
gratuita do amor e nos deixar
introduzir perfeitamente no mistério de Cristo e poder ver tudo
com seu olhar.
Os registros conhecidos
dão conta de que os festejos tiveram início no século II e, até
o século V, eram realizados nos
dias 5 e 6 de janeiro. Naqueles
tempos faziam-se festas com tochas e luminárias, numa correlação de que esta seria uma data
que iluminou a humanidade.
Uma festa que existe há
20 séculos passa por grandes
transformações, mercê das influ-

ências culturais, dos costumes
de cada povo e, igualmente, da
ascendência cultural de uma nação sobre a outra. Deste modo,
o Natal como conhecemos em
nossos dias, é uma reunião de
muitas tradições, num conjunto de símbolos cada vez mais
explorados de modo comercial,
cuja expressão tem levado os
cristãos a colocar num plano
menor o seu sentido religioso.
No roteiro preparando o
Natal de 2016, vamos iluminar
nossa reflexão contemplando a
família de Nazaré e escutando
algumas frases do Papa Francisco em sua exortação apostólica
“Amoris Laetitis”, sobre o amor
na família.
Nas portas das casas, va-

mos colocar a estrela do Natal,
indicando que nossa família
reza e celebra o Advento de Cristo.
No 1º ENCONTRO queremos rezar pelas famílias. Pelo
bem da família que estão cheias
de alegrias, dramas e sonhos.
Cada família tem diante de si o
ícone da Família de Nazaré, com
o seu dia a dia feito de fadigas
e até de pesadelos, experiência
que ainda hoje se repete tragicamente em muitas famílias de
refugiados descartados e indefesos. Com os Magos, as famílias são convidadas a contemplar o Menino com sua Mãe, a
prostrar-se e adorá-lo (Mt 2,11).
Como Maria, são exortadas a viver, com coragem e serenidade,

os desafios familiares tristes e
entusiasmantes, e a guardar e
meditar no coração as maravilhas de Deus. No tesouro do coração de Maria, estão também
os acontecimentos de cada
uma das nossas famílias, que
Ela guarda. Por isso, pode ajudar-nos a interpretá-los de modo
a reconhecer a mensagem de
Deus na história familiar.
No 2º ENCONTRO contemplamos os pastores de Belém e
todas as pessoas que acolhem,
na simplicidade e na pobreza, o
amor de Cristo.
No 3º ENCONTRO vamos
rezar contemplando a caminhada dos reis magos que foram
até Jesus, guiados pela estrela.
Os reis magos ofereceram pre-

sentes a Jesus. Também oferecemos a fé que é nossa luz! O
OURO das nossas vidas e as
nossas famílias, queridas por
vós! O INCENSO de nossas flores
e os nossos louvores ao rei da
paz! A MIRRA da caridade, que
em toda a idade se chama amor.
No 4º ENCONTRO vamos
colocar a imagem de Jesus no
presépio e, diante de Cristo que
se fez carne para salvar todos
os seres humanos, vamos rezar
pela humanidade!
Desejamos o Natal mais feliz e alegre de todos os natais. E
que as bênçãos natalinas lhes
tragam esperança, a alegria do
amor em família e a bênção de
Deus a cada dia do Ano Novo.
Amém!

Campanha da Evangelização
Na preparação para a celebração de Natal, o tempo de Advento
é marcado pela espera da chegada do Messias. No Brasil, este tempo litúrgico ganha motivação com a reflexão e o aprofundamento do
compromisso dos fiéis e das comunidades com a missão de Igreja
proposta pela Campanha para a Evangelização (CE), promovida pela
CNBB. Na edição deste ano, o lema escolhido é “Ele está no meio
de nós”. A abertura da CE é realizada na festa de Cristo Rei, este ano,
dia 20 de novembro.
A conclusão acontece no terceiro domingo do Advento, 11 de dezembro, quando a coleta para a ação evangelizadora no Brasil deve
ser realizada em todas as comunidades católicas.

Noite feliz! Noite feliz!
Oh, Senhor, Deus do amor!
Quão afável é teu coração!
Que quiseste nascer
nosso irmão!
E a nós todos salvar!
E a nós todos salvar!

MISSAS DE NATAL
PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

PARÓQUIA CRISTO REI

24 de dezembro (sábado)

24 de dezembro (sábado)

19h
19h
19h
19h
20h
20h30

16h30

Sagrado Coração de Jesus

24 de dezembro (sábado)

18h

Nossa Senhora Aparecida

18h30

Comunidade São Valentin

18h

Santa Helena

20h

Paróquia São Roque

20h

Matriz Cristo Rei

20h

20h

Nossa Senhora das Neves
(para as comunidades do
Vale dos Vinhedos)

Paróquia N. Sra. do Rosário/
Faria Lemos

22h

Comunidade N. Sra. do Rosário/
São Roque

Comunidade Santa Maria Goretti
Comunidade Santa Catarina/Licorsul
Comunidade Santa Lúcia/Progresso
Comunidade N. Sra. do Carmo/Borgo
Matriz
Comunidades São Miguel e São José
Operário/Fenavinho

PARÓQUIA SÃO ROQUE
E FARIA LEMOS

25 de dezembro (domingo)

25 de dezembro (domingo)

25 de dezembro (domingo)

Matriz
9h
10h
15h
19h
19h

8h

Matriz Cristo Rei

8h30

8h30

Santo Antão

Paróquia N. Sra. do Rosário/
Faria Lemos

9h30

Nossa Senhora de Fátima

9h

Paróquia São Roque

18h

Matriz Cristo Rei

10h

Comunidade N. Sra. das Dores/
Tuiuty

7h – 8h30min – 10h – 19h
Comunidade Divino Espírito Santo/Burati
Comunidade Santo Antoninho
Comunidade Santíssima Trindade/Zemith
Comunidade Santa Catarina/Licorsul
Comunidade São Cristóvão/Vila Nova I
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PARÓQUIAS DO INTERIOR
SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Monte Belo do Sul
24/12 21h
Igreja Matriz
25/12 9h
Igreja Matriz

Santa TereZa e
Santa Bárbara
24/12
24/12
25/12

19h
21h
9h

Santa Bárbara
Santa Tereza
Santa Tereza

N. SRA. DO ROSÁRIO
Pinto Bandeira
24/12 20h
25/12 9h

Igreja Matriz
Igreja Matriz

Aos pobres pastores, o anjo anuncia: “Nasceu para vós um Salvador...”
Uma estrela surgiu indicando o caminho... levando-os até o Menino.
Se aproxima uma grande festa cristã, o nascimento de Jesus, Filho de
Deus.
Ele é a luz que vem iluminar os povos no caminho na salvação.
Vivemos o Ano da Misericórdia, contemplando a bondade e compaixão
do Senhor. E agora estamos no tempo do Ano Mariano, sob a ternura e o
cuidado de nossa Mãe. Ela caminha conosco, intercede por todos, para
que sejamos protegidos pelo Pai. O ano está terminando e manifestamos nossa gratidão a Deus por tanto que nos deu.
Um novo ano chega, que seja de muitos e bons frutos.
Festejar o nascimento do Menino Deus significa:
l Alegrar-se com sua presença entre nós;
l Fortalecer a esperança no caminho da justiça e da paz;
l Crer na unidade da família e da comunidade;
l Ter certeza que Ele nos acompanha;
l Sentir que o Pai partilha sua divindade, amando a todos seus filhos.
Bendito seja o Senhor, que nos faz renascer a alegria e sonhar com um
mundo mais humano.
Desejamos um Feliz e Santo Natal, que a presença do Menino contagie
a vida de cada um de nós. Que o Novo Ano seja de esperanças e muitas
bênçãos, nos aproximando mais uns dos outros...
Feliz Natal e Ano Novo para todos.

