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editorial
A

inda ressoa em nossos ouvidos o “aleluia” pascal que solenemente celebramos em
nossas comunidades: “Eis a luz de Cristo!”
Uma luz brilhou na escuridão, uma semente de esperança foi plantada no coração dos
cristãos, e nós fomos constituídos testemunhas do Ressuscitado, para irradiar esta luz de
Cristo no mundo. Estamos vivendo o Tempo
Pascal, que se estenderá até a solenidade de
Pentecostes.
Com certeza, a palavra que mais expressa
este tempo litúrgico é a palavra VIDA. A vida
vence a morte, a vida precisa ser promovida e
defendida. Esta edição do Jornal Boa Notícia
quer comunicar a vida dos cristãos de nossas
comunidades. Há muita vida que precisa ser
celebrada e comunicada. Há muita vida que
precisa ser cuidada com carinho.
Com todos os devotos de Santo Antônio,
padroeiro de nosso município de Bento Gonçalves, celebramos a vida que vem de Deus
pela intercessão deste santo. É tempo da 134ª
Festa de Santo Antônio. O lema da Festa é Santo Antônio, intercedei por nós. Uma intensa e
longa programação já está acontecendo: visitas com o Santo, trezena preparatória, programas culturais, momentos festivos e o grande
dia 13 de junho, que a todos nos congrega.
Os cristãos católicos também olham com
ternura para Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe,
especialmente no mês de maio, onde festejaremos nossa padroeira diocesana, Nossa Senhora de Caravaggio. Ela é nossa Mãe e nos
cuida como seus filhos.
Boa Notícia apresenta também a vida e as
programações das paróquias. É uma Igreja em
ação, com muitas pessoas envolvidas e programações: catequese, curso de Teologia e Bíblia,
estudos bíblicos, missões, Semana de Oração
pela Unidade dos Cristãos, Corpus Christi, Semana do Migrante... O importante é que nos
sintamos todos vinculados e participantes deste processo em nossas comunidades.
A fé e a vida cristã precisam ser comunicadas. Uma pesquisa realizada nos mostrou
como os modernos meios de comunicação podem ser um valioso instrumento de evangelização em nossa cidade.
Enfim, a Campanha da Fraternidade, que
nos convocou a refletirmos a situação da Saúde Pública, deve continuar como nossa preocupação. A palestra com o Pe. José Roque
Junges aprofundou este tema e nos convoca a
lutar para que tenhamos um sistema público
de saúde digno e para todos.
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Rebanho midiático e a

fé tecnológica
Seminarista Elton Marcelo Aristides*

www.a12.com/blog/jovensdemaria/seminario-para-jovens-comunicadores
A mídia está cada vez mais
presente na vida das pessoas.
Por diferentes razões ela faz
parte do cotidiano das mesmas. Não é diferente, quando
se observa a relação dos meios
de comunicação com a Igreja. Esta instituição milenar faz
uso dos meios mais eficazes de
difusão para evangelizar pelo
mundo. Basta ligar o televisor
e trocar de canal por alguns
instantes que o telespectador
se vê diante de inúmeras possibilidades de praticar a sua fé.
A Igreja Católica, durante
muitos anos, esteve atenta à
evolução tecnológica. Por meio
de documentos e instruções, ela sugeriu, instruiu e provocou os seus líderes e fiéis para
utilizarem a mídia de forma instrutiva e educadora.
Novas formas de professar a fé estão cada vez mais ligadas à mídia. Muitos fiéis já
não dispõem mais de tempo para ir até a sede da Igreja e, por isso, utilizam a televisão e
o rádio para acompanhar as atividades. Além disso, buscam também em mídias impressas as principais notícias e conteúdos, no que se refere à prática religiosa.

Quem é o telefiel?
Durante o mês de janeiro de 2011, realizei
uma pesquisa em Bento Gonçalves para apontar o perfil e os costumes dos chamados “telefiéis”. Este termo se refere às pessoas que, em
determinados momentos, acompanham alguma programação religiosa através da televisão.
Foram ouvidas 430 pessoas, com diferentes
faixas etárias e escolaridades, mas que acessavam ao conteúdo através do sinal do satélite
(parabólica).
Uma das hipóteses apontadas pela pesquisa
era sobre o elevado número de indivíduos que
praticavam a fé midiática, o que foi confirmado. 71% dos participantes, ou seja, 307 assistem aos programas religiosos. Outra suposição
é a de que os fiéis acompanham a programação
religiosa diariamente pela televisão e, por isso,
diminuem a participação na sede da Igreja. Dos

De joelho em frente à TV
O diagnóstico da pesquisa é de que o público,
aproximadamente 75%, assiste a estes programas religiosos motivados pela sua devoção. Querem expressar sua fé e sentir-se, mesmo que por alguns minutos,
unidos a milhares de outros seguidores católicos. Durante a realização da pesquisa, foi possível constatar a real devoção de algumas pessoas. Ajoelhadas
diante do aparelho de TV, elas rezam e se emocionam
ao assistir às missas e adorações ao Santíssimo Sacramento. Tocam na tela e fazem o sinal da cruz. Para
muitos, a TV torna-se instrumento ‘sagrado’.
A maior audiência é à noite. O período da manhã
e do meio-dia reúne 35% dos telefiéis. Por sua vez,
mais de 50% do rebanho midiático assiste aos programas à noite. A transmissão da missa pode ser considerada o carro-chefe das emissoras. Dentre os programas mencionados na pesquisa, ela recebeu 222
indicações. As emissoras Canção Nova, Rede Vida, TV
Aparecida e Século 21, foram apontadas, nesta ordem pelos telefiéis, como as emissoras que oferecem
a melhor programação religiosa.
Hoje, os interlocutores – padres e/ou religiosos
– ocupam cada vez mais espaço na televisão. Esses
indivíduos são responsáveis, em certos momentos,
pelo aumento da audiência nos programas. Seus dotes variam entre a música e a poesia. Utilizam a TV
como vitrine para a comercialização e promoção de
seus produtos. São livros, CDs, DVDs com palestras,
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307 telefiéis, 114 afirmaram assistir aos canais
religiosos todos os dias e ainda 76 disseram fazer isto mais de três vezes por semana.
Com esse resultado, é possível confirmar a hipótese de que as pessoas assistem regularmente
as emissoras católicas. No entanto, não se pode
afirmar que este é um motivo que resulta na
diminuição de fiéis nos templos. A maioria dos
indivíduos, mais de 80%, afirma participar das
atividades também na sede da Igreja, pois a TV
não complementa a sua fé. Outro dado apontado é em relação ao público. Foram ouvidas
305 mulheres. Destas, 76% declararam assistir
aos canais religiosos regularmente. No entanto,
a faixa etária apresenta uma variação. A maior
porcentagem de idade do público telespectador
é de 51 a 60 anos e, do total de participantes,
76% são aposentados.
entre outros artigos. Como ‘pastores’, arrebanham um
público que chega a milhões de indivíduos, quase incontáveis. Seus discursos cativam e mobilizam pessoas
até mesmo de outras crenças.

A Igreja na TV ou vice-versa?
Diante deste resultado, é preciso destacar que a
Igreja, enquanto inserida na mídia, não pode restringirse a um self service, ou seja, reduzindo-se a apenas um
canal onde a pessoa busque saciar suas necessidades
instantaneamente. Com a pesquisa, fica claro que o
templo virtual não substitui o físico. Não há semelhanças entre a experiência realizada em uma comunidade
reunida na igreja, com a experiência de uma pessoa
que, por exemplo, permanece sentada na poltrona da
sala, muitas vezes, sem companhia.
Atualmente, os telefiéis não somente reconhecem e
interagem com os produtos ofertados pelas emissoras
religiosas, mas também desenvolvem novas práticas.
Tudo isso, através das suas experiências telerreligiosas, gerando outros modos de fazer religião, a partir
de sua interação com o que assistem na televisão. É
preciso então unir as duas fontes. Inegavelmente, a
programação religiosa televisiva faz parte do cotidiano
de milhares de pessoas que estão impossibilitadas de
participarem das atividades nas Igrejas, mas, jamais,
devem substituir a experiências dos indivíduos que lá
se reúnem para ouvir a Palavra de Deus e receber a
Eucaristia.
*Jornalista - Pastoral da Comunicação

Maria,

mãe de Jesus e nossa mãe,
rogai por nós!
Pe. Jairo Luiz Gusberti

Nossa Senhora é mãe de Jesus e nossa mãe. Ela é peregrina para estar ao lado de todos
os que pela fé buscam o sentido da vida e um mundo mais justo e fraterno. O seu olhar
de mãe nos capacita a sermos discípulos missionários de seu Filho Jesus Cristo.
Maria é Mãe de Jesus. Escolhida por Deus para ser a “serva do Senhor”, Maria respondeu o seu sim ao
convite do anjo Gabriel para ser mãe
do Salvador (cf. Lc 1, 26-38). Ela, sem
entender tudo aquilo que iria acontecer pela ação do Espírito Santo, soube confiar mais em Deus do que nas
seguranças humanas. Desta forma, o
seu “sim” se tornou fecundo ao nascer para nós o Salvador. Junto a São
José, seu esposo, enfrentou dificuldades para salvar a vida de Jesus Cristo.
Desde o seu nascimento, Ele sofreu
perseguições e rejeições daqueles que
fizeram do poder e do ter, o sentido de
suas vidas.
Nada pode impedir que a vida vença. São Paulo nos certifica que o amor
de Deus por nós é fiel e permanente.
Quem nos separará do amor de Cristo?
A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nada pode nos separar do amor
de Cristo (cf. Rm 8, 35-39). O amor de
Deus faz morada nos nossos corações
e em nossas comunidades.
Maria, sendo Mãe de Jesus, poderia
ter tido a atitude de centralidade, ou
seja, de se exibir diante das pessoas de
seu círculo de amizades, por ser a mãe
do Filho de Deus. Mas, a sua postura
foi bem diferente. Ela foi Mãe, discípula e seguidora de seu Filho. A sua
atitude mostra que ela não foi o centro
das atenções. Por isso, ela se fez anunciadora do Filho: “Fazei tudo o que ele
vos disser” (cf. Jo 2, 5).

Maria é nossa Mãe. Aos pés
da Cruz, Maria permanece fiel, consciente e comprometida com a dor do
Filho e com a humanidade. Jesus confia
a mãe ao discípulo e o discípulo João a
sua mãe (cf. Jo 19, 25-27). Deste modo
somos herdeiros e filhos no Filho. “Pois
todos vós, que fostes batizados em
Cristo, vos vestistes de Cristo” (Gl 3,
27). Jesus entrega Maria ao discípulo
João. Esta atitude quer ser a adoção
de toda a humanidade à proteção de
Maria como Mãe e intercessora. Esta
realidade para ser eficaz comporta o
sim que a pessoa humana deve dar ao
projeto de Deus.
Ao longo da história da humanidade vemos Maria ocupando lugar na
vida dos cristãos, não como uma deusa, mas como Mãe do Filho e mãe de
todos os seres humanos. O “sim” de
Maria é exemplo para todos, bem como
a vida de Jesus. Neste tempo, em que
os compromissos humanos parecem
ter data de vencimento e os valores
cristãos sinônimo de desprezo, a pessoa de Jesus Cristo e de sua Mãe, nos
interpelam a revermos os modismos
do mercado que tentam determinar o
nosso ser e o nosso agir. Nada pode re-

alizar melhor a pessoa humana, do que
quando esta se fizer contemplativa na
ação, em uma comunidade de fé. Longe de Deus e dos irmãos e em comunidade a vida se torna sem sentido. Não
é sem sentido que Jesus, conhecendo
a pessoa humana por dentro cria um
grupo de pessoas: uma comunidade
de vida e de fé.

Maria é peregrina com os
peregrinos. Tantos são os títulos

que o Povo de Deus, ao longo da história, homenageia Maria: Aparecida,
Caravaggio, Fátima, Lourdes, Guadalupe. Em cada um destes títulos se
manifesta uma história de vida, uma
mensagem de esperança, um chamado à conversão, à paz e à justiça. Maria
acompanha também, como peregrina,
os passos da humanidade. São muitos
os santuários, igrejas e grutas em que
as pessoas acorrem a fim de encontrar alento e acolhida de suas preces
e sofrimentos para agradecer e louvar,
pelas graças vindas de Deus, por meio
da intercessão de Maria. A peregrinação aos santuários revela um desejo de
crescimento e vida nova. Revela que estamos retornando à casa do Pai e não

Com Maria nos fazemos discípulos missionários de Jesus Cristo.

descansaremos enquanto não estivermos plenamente ancorados Nele. Isso
comporta seguir Jesus e agir de modo
semelhante a Ele, realizando a construção de uma sociedade mais justa e
fraterna. Maria caminha com toda a
humanidade. É no olhar de Maria que
entregamos e nosso olhar humano,
cheio de fraquezas e de esperanças.

Maria, Mãe das mães.

Contemplando a maternidade de
Maria, as mães, encontram nela o modelo para a sua missão.
Em meio a tantos momentos belos
e difíceis, Maria soube acreditar, lutar
e ser fiel à missão de ser a Mãe do Salvador. Não faltaram fadigas na vida
de Maria, mas nem a Providência Divina para levar ao pleno cumprimento
o projeto de Deus. Maria revela em si
mesma e no seu Magnificat a imagem
de Deus que é Pai, poderoso, misericordioso, fiel e justo (cf. Lc 1, 46-56).
O mês de maio lembra o Dia das
Mães. A maternidade é uma experiência que somente as mulheres têm a
honra de vivenciar e de testemunhar.
Faz recordar e celebrar, com gratidão a
mãe que nos gerou, nos educou e nos
encaminhou para a vida.
A maternidade não apenas se reduz
a uma comemoração, mas se estende
por toda uma vida. Mãe é sempre mãe,
não importando circunstâncias, fragilidades, acertos ou erros. Em MariaMãe, as mães encontram exemplo e
intercessão.

Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe,
ajuda-nos a sermos sempre mais discípulos de teu Filho e a anunciá-Lo, não
somente em palavras, mas também, em
ações. Como Mãe que és, ajuda-nos a
fazermos sempre a vontade de Deus.
Mãe querida, que o teu “sim”, cheio de
confiança, mesmo nas incertezas, motive o nosso sim a Deus e aos irmãos.
Leva-nos sempre a Cristo! Cuida e abençoa todas as mães! Que a tua presença
na nossa vida e de nossas comunidades
nos ajude a cruzar o limiar da esperança, quando no entardecer da vida
repousaremos em Deus. Maria, Mãe de
Jesus e nossa Mãe, rogai por nós!

Contemplando toda a vida de
Maria, a vemos discípula do seu
Filho, com os discípulos e povo
das primeiras comunidades cristãs. É no seguimento de Cristo que
marcamos a história. Nele, somos
filhos de Deus e irmãos uns dos
outros. É fazendo a experiência de
necessitados de Deus e dos irmãos
que formamos comunidade, vivemos a espiritualidade de comunhão e de missão. Assim, vemos
em Maria a primeira vocacionada
que responde o “sim” a Deus, se
torna discípula e missionária.
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PARÓQUIAS SÃO ROQUE
E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Festa de

São Roque

A Paróquia São Roque já deu início às comemorações de seu
padroeiro. A mateada na praça da paróquia iniciou a intensa programação, contando com uma boa participação até o entardecer
do dia. No mês de abril, aconteceu o grande bingo, foi uma noite
de salão lotado, com alegria e muita emoção todos prestigiaram o
encontro. O próximo evento será o Festival de Corais, no dia 16 de
junho, a partir 17h. Em seguida, iniciam as visitas do Padroeiro São
Roque às Comunidades.

Caminho
de iniciação

à vida cristã

Dentro das etapas do Caminho de Iniciação à Vida Cristã, nos meses de maio e junho
serão realizados os Sacramentos da Penitência, Eucaristia e Crisma. Lembramos que o
Sacramento não finaliza os encontros de catequese, mas acontece em meio ao processo
para que o catequizando possa compreender melhor o Sacramento realizado.
l Na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, a Celebração da Primeira Eucaristia será dia
10 de junho, às 8h30min.
l Na Paróquia São Roque, as celebrações da Confissão e da Primeira Eucaristia acontecem nos seguintes dias e horários:

Comunidade		

Confissões				

Primeira Eucaristia

São Roque		

22/05, às 19h em São Roque		

27/05, às 9h

N. S. de Caravággio

18/05, às 20h na comunidade		

26/05, às 17h

N. S. Aparecida		

22/05, às 19h em São Roque		

Não possui esta Etapa

São João			

18/05, às 18h na comunidade		

19/05, às 18h30min

Cristo Redentor		

17/05, às 19h na comunidade		

19/05, às 16h30min

Mateada reuniu centenas de pessoas na praça de São Roque

Sagrada Família		

24/05, às 18h na comunidade		

26/05, às 16h30min

Visitas do Padroeiro

São Valentim		

16/05, às 19h na comunidade		

19/05, às 17h

N. Sra. das Dores		

16/05, às 19h em São Valentim		

09/06, às 15h

N. Sra. da Saúde		

22/05, às 19h em São Roque		

Não possui esta Etapa

Santa Bárbara		

22/05, às 19h em São Roque		

09/06, às 18h

N. Sra. do Rosário

08/07, às 10h

São Luiz			

10/05, às 17h30min, na comunidade

17/06, às 10h30min

N. S. Monte Bérico

22/05, às 19h na comunidade		

16/06, às 18h

Data
29 de junho - Sexta-feira
30 de junho - Sábado
01 de julho - Domingo
06 de julho - Sexta-feira
07 de julho - Sábado
08 de julho - Domingo
08 de julho - Domingo
12 de julho - Quinta-feira
14 de julho - Sábado
15 de julho - Domingo
20 de julho - Sexta-feira
21 de julho - Sábado
22 de julho - Domingo
26 de julho - Quinta-feira
27 de julho - Sexta-feira
28 de julho - Sábado
28 de julho - Sábado
29 de julho - Domingo
04 de agosto - Sábado

Horário
19h
18h
10h
19h
16h
10h
14h30min
18h30min
18h
10h
19h
18h30min
10h
19h
19h
15h
18h
10h
19h30min

Comunidade
Santa Eulália
São Gotardo
São Valentin
Veríssimo de Mattos
São Luiz
N.Sra. do Rosário
Capitel São Jorge
N. Sra. Aparecida
Santa Bárbara
Passo Velho
N.Sra. Monte Bérico
São João
Tuiuty
N.Sra. Caravággio
Sto.Antônio - Pradel
N.Sra. da Saúde
Panorâmico
Sagrado Família
Cristo Redentor

Festa de Santo Isidoro
Inspirados no lema Santo Isidoro, dai-nos vida com saúde,
a comunidade de Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos mais
uma vez recordará o testemunho de fé e seguimento de Jesus
Cristo, deste Santo muito popular entre os agricultores. A programação religiosa e social é a seguinte:
l Tríduo preparatório nos dias 22 e 29 de abril, às 08h30min
e dia 04 de maio, às 19h, na Igreja Matriz;
l No dia 06/05/12, dia da festa, a programação inicia às
10h15min com missa festiva. Às 12h, almoço.
Os casais festeiros: Homero e Maristela G. Benvenutti, Jorge
e Marisete R. Masera, Lenoir e Janete M. P. Buffon, Nadir e Ana
F. Spagnol, Rubens e Rejane F. Enderle contam com sua honrosa
presença.

*As Confissões serão para os catequizandos da 2ª e da 4ª Etapas.

A Celebração da Crisma acontece dia 02 de junho
de 2012.
u Na Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos,
será às 15h.
u Na Paróquia São Roque será:
l Na Igreja Matriz, às 17h, para os crismandos das comunidades São Roque, São João, N. Sra. Aparecida, São
Valentim e N. Sra. da Saúde.
l Na Comunidade Cristo Redentor - Ouro Verde, às
19h30min, para os crismandos das comunidades Cristo
Redentor e Sagrada Família.

Festas nas Comunidades
MAIO
Dia 06
Dia 13
Dia 13
Dia 19
Dia 20
Dia 20

Festa em honra Santo Isidoro		
Festa em honra a Padroeira		
Festa em honra a Padroeira		
Jantar festivo em honra a Padroeira		
Festa em honra ao Padroeiro		
Festa em honra a N. Sra. do Caravaggio

Paróquia Faria Lemos
Comunidade Veríssimo de Mattos
Comunidade Santa Eulália
Comunidade N. Sra. Caravággio
Comunidade Vale Aurora
Tuiuty

JUNHO
Dia 03
Dia 10
Dia 10
Dia 17
Dia 17
Dia 24
Dia 24

Festa em honra a Padroeira		
Festa em honra ao Padroeiro		
Festa em honra ao Padroeiro		
Festa em honra ao Padroeiro		
Festa em honra ao Padroeiro		
Festa em honra ao Padroeiro		
Festa em honra ao Padroeiro		

Comunidade Santa Lúcia
Comunidade Santo Antônio - Paulina
Comunidade Santo Antônio - Pradel
Comunidade Santo Antônio - Alcântara
Comunidade São Luiz - São Roque
Comunidade São João
Comunidade São Luiz - Faria Lemos
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PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO
Paróquia: Comunidades,
Serviços, Pastorais e Movimentos
Nossa Paróquia é formada por uma Rede
de Comunidades, grupos, movimentos, pastorais e serviços interligados entre si, como
engrenagens que dependem uma da outra.
Enquanto comunidade, revela o rosto de uma
Paróquia coordenada, articulada e animada.
A Paróquia não é uma simples entidade
e menos ainda uma associação. Não! A Pa-

róquia é um organismo vivo, sempre em movimento, no qual e pelo qual, cada membro
e cada grupo é responsável. Somos Povo de
Deus, seguidores de Jesus Cristo. A abertura e
sensibilidade ao sopro do Espírito de Deus dão
a este ‘organismo’, solidez, audácia, leveza,
dinamismo, que são traços da busca de fidelidade ao projeto de Jesus.

Centenário da Família Paulina

Comunidade vive
tempo de pré-missão
O Projeto Comunidade e Acolhida terá especial atenção
na comunidade Nossa Senhora de Caravággio - Vila Nova II,
com a realização das Santas Missões Populares no mês de outubro. Atualmente a comunidade vive o tempo da pré-missão
com a reorganização do grupo das zeladoras de capelinhas,
equipe administrativa e demais serviços. Reuniões, celebrações e momentos de formação estão acontecendo sistematicamente com as lideranças.
O objetivo das Missões é, entre outros, reanimar a Fé e
participação, através da visita e bênção às famílias e atividades específicas durante a Semana Missionária, de 20 a 27 de
outubro deste ano.

Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio

As Irmãs Pastorinhas, em comunhão com a Família Paulina,
estão celebrando o Centenário do nascimento da Família Paulina.
O bem-aventurado Padre Tiago Alberione, sacerdote italiano,
de profunda vida de oração, chamado e iluminado por Deus,
fundou quatro congregações religiosas, cinco Institutos Seculares e os Cooperadores Paulinos – com missão e carismas distintos para servir o povo de Deus. Essas fundações formam a
Família Paulina.
l Congregações: Padres e Irmãos Paulinos, Irmãs Paulinas,
Irmãs Discípulas do Divino Mestre e Irmãs Pastorinhas.
l Institutos: São Gabriel Arcanjo, Nossa Senhora da Anunciação, Rainha dos Apóstolos,Jesus Sacerdote e Santa Família.
Este é um tempo especial em preparação ao centenário de
fundação desta família. Tempo de Ação de Graças, pelas maravilhas que nestes 100 anos Deus operou no mundo.
Em Bento Gonçalves, na Missa das 8h30min, com a presença
da lamparina peregrina e dos cooperadores da paróquia, louvaram a Deus pelas 10 chamas (10 fundações) que irradiam o
Evangelho na sociedade de hoje.

Bênção na Igreja São José
A comunidade-Igreja São José Operário,
Bairro Fenavinho, viveu momentos inesquecíveis no domingo, 15 de abril, com a bênção das reformas internas da Igreja e dos vários elementos do espaço celebrativo. Foram
abençoados o novo altar, a Cruz do Ressuscitado, a mesa da Palavra, a cadeira de quem

preside, os novos bancos, o piso da Igreja e
outros elementos.
Tudo foi confeccionado de tal forma que
cada elemento conduz a uma verdadeira celebração da Fé e da Vida do povo. Ao meiodia aconteceu um almoço de confraternização no Salão da comunidade.

Festas de Padroeiros
06.05
12.05
13.05
18.05
20.05
27.05
03.06
17.06
30.06
01.07
01.07
08.07

10h30
20h
19h30
20h
12h
10h30
10h30
10h30
19h
11h
12h
10h30

Jesus Bom Pastor		
Jantar Festivo N.Sa. de Fátima		
Procissão e Missa N.Sa. Fátima		
Missa Festiva Santa Paulina		
Almoço Festa Santa Paulina		
Missa Festa Nossa Senhora Caravággio		
Missa Festa Santíssima Trindade		
Missa Festa Santo Antoninho		
Missa Festa São Paulo Apóstolo		
Missa Festa São Pedro		
Almoço Festa São Paulo		
Missa Festa Santa Maria Goretti		
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Cruzeiro
Cohab 2
Cohab 2
Vista Alegre
Salão Santo Antônio
Vila Nova II
Zemith
Santo Antoninho
Tancredo
Salgado
Salão Igreja Bairro Conceição
Goretti

134ª Festa de

Santo Antônio
Paróquia Santo Antônio homenageia festeiros
Festeiros jubilares e festeiros da última edição da Festa de Santo Antônio foram
homenageados em celebração que contou com a presença do Bispo Diocesano
A Paróquia Santo Antônio e a comissão de
festeiros da 134ª Festa de
Santo Antônio, homenageou, na noite de 09 de
março, os festeiros jubilares e os ex-festeiros da
edição de 2011. As homenagens aconteceram
durante uma celebração
especial no Santuário de
Santo Antônio localizado no centro da cidade
e contou com a presença
do Bispo Diocesano Dom
Alessandro Rufinoni. Na
oportunidade foram homenageados os festeiros
jubilares, aqueles que
completaram 25 e 50
anos de trabalho voluntário para a paróquia.
Jubilares
Completaram 25 anos
os festeiros: Leonora Roman Filipon, Balduino e
Alcidia Menegotto, os
irmãos Magda Colao e
Marcelo Colao e Marines

e Vilso Carraro.
Para Magda Colao,
o que mais lhe marcou
como festeira foi a fé do
povo em torno do Santo
Padroeiro. “...Bem, uma
coisa que me impressionou muito foi a fé do
povo bentogonçalvense
e eu aprendi que, com
essa fé, destas pessoas,
isto é um instrumento que realmente pode
transformar uma casa,
uma cidade, uma nação.”
Leonora Roman Filipon afirma que a festa
envolve toda a comunidade.“...As lembranças
são muito lindas, porque
trabalhar para a festa
de Santo Antônio é uma
benção é uma graça..”
Completaram
50
anos, os festeiros Angelina Menegotto, Silo
Salton, Vanius Michelin
e Laura Torriani. Para Angelina Michelon a festa

é tão tradicional que ela
se mantem ao longo do
tempo.“...bom, desde o
ano anterior, quando eu
fui convidada para ser
festeira, o Padre Mânica
era o Vigário e a Madre
Inácia uma pastorinha,
então a gente já começou a trabalhar, é o que
eu mais lembro, eram
todos os meses, almoço,
e era trabalho, trabalho
e trabalho e a comissão
toda ótima, trabalhamos
muito..”
Troféu Tonito
Há exatos 25 anos a

Comissão de Cultura,
coordenada por Vitoria Boscardin instituiu
o Troféu Tonito, uma
homenagem a Santo
Antônio, que passou a
ser entregue todos os
anos aos casais festeiros
como reconhecimento.
Seguindo a tradição, o
troféu Tonito, uma criação do bentogonçalvense José Carlos Paese, foi
entregue aos casais de
festeiros da última edição da festa.
Receberam o troféu
Davi e Marli Carraro De
Toni, Hermes e Juraci Di-

Alcidia Menegotto recebe homenagem

Festeiros Jubilares são homenageados

non Buffon, Nilso e Elena Senger Liviera, Rene e
Sirlei Balestro e Valeri e
Maria da Glória Coghetto Pértile.
Para o Padre Izidoro
Bigolin, Vigário Geral da
Diocese, a celebração
tem por objetivo reconhecer o trabalho volun-

tário das pessoas e homenagear aqueles que,
de modo especial, contribuíram para a festa.
Logo após a celebração,
foi realizado um jantar
no Salão Paroquial, que
contou com a presença
de
aproximadamente
600 pessoas.

Bispo Dom Alessandro recebe homenagem

Quem são os casais de festeiros da 134ª Festa de Santo Antônio

A comissão de festeiros da 134ª Festa de Santo Antônio é formada com representantes de várias comunidades que integram a Paróquia Santo Antônio.

Paulo e Luciana Petroli
Gasparetto representam a comunidade do
bairro Jardim Glória. Para
eles ser festeiro de Santo
Antônio é “ uma honra e
um privilégio por poder colaborar com a comunidade
na festa , mais importante
da cidade, divulgando o
nome de nosso padroeiro
e unindo o povo de Bento
Gonçalves”.

Antônio Luiz Soliman
e Ieda Maria Sonaglio
Soliman representam a
Paróquia Santo Antônio do
Centro. Para eles ser festeiros “significa a oportunidade de retribuir um pouco,
do muito que a Paróquia
fez para a nossa família e
amigos, pois ela sempre
esteve presente nos momentos mais importantes
de nossas vidas”.

O casal Claimar Munhol
e Ivete Tristacci Munhol
afirmam que ser festeiro
de Santo Antônio é “uma
oportunidade de agradecer as graças alcançadas e
para crescer como cristãos...” Eles representam
a comunidade de Santo
Antoninho.

O casal Paulo Bruschi e
Sonia Salete Piasseta
representa a comunidade
N.Sra. do Rosário, do bairro Progresso. Eles revelam
que ficaram honrados com
o convite. “É uma honra
termos sido convidados,
confiamos que Santo
Antônio interceda por nós
e pelo nosso trabalho na
festa e que renove nossa
fé e esperança”.
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O casal Miguel Eitelven e Marlene Civardi
Eitelven que coordenam
a festa representam a
comunidade de N. Sra. do
Carmo, do bairro Borgo.
“Para nós é uma Graça que
vem ao encontro da nossa
devoção e fé no grande
evangelizador e intercessor dos nossos desejos
cristãos”.

Vanius e Dicléia Paese
de Antoni representam
a comunidade do Centro.
Para eles ser festeiro “ é
fazer um gesto de doação
pela comunidade que
nos acolheu com amor e
carinho”.

Santo Antônio
Santo Antônio, intercedei por nós!
Pe. Adelar Baruffi

O sentido da intercessão dos santos
e da Virgem Maria
Como os católicos compreendem o sentido
da intercessão dos santos e da Virgem Maria?
Quem nos concede as graças de que necessitamos: Deus ou os santos?

Deus amor é fonte de
todas as graças
Deus, e unicamente Ele, é a fonte de todas as bênçãos e graças. Deus Pai Criador nos
acompanha com seu amor providente todos os
dias de nossa vida, nos momentos felizes e também nas nossas dificuldades. De muitos modos,
Deus manifesta sua graça, o seu amor, por nós.
Quem procura ler sua vida com os olhos da fé,
verá que a mão protetora de Deus sempre esteve e está presente, orientando, fortalecendo,
preservando, cuidando, libertando e curando.

Como as graças de Deus
chegam até nós?
A Igreja foi constituída por Jesus Cristo
como mediadora e dispensadora deste olhar
amoroso de Deus pela humanidade. Por isso, os
sacramentos da Igreja nos comunicam o amor
de Deus nos diversos momentos de nossa vida:
no nascer, na escolha da vocação, na maturidade, no amor matrimonial, no perdão dos pecados, nos momentos de sofrimento e doença,
enfim, no cotidiano da vida. Deus sempre está
presente com sua graça!
A ação de Deus em nossa vida, porém, não
se limita aos sacramentos. Todos os cristãos batizados formam uma grande família. Estamos,
pela mesma fé que professamos, unidos em
Cristo. Somos um em Cristo e, por Ele, com o
Pai e o Espírito Santo. Esta comunhão que formamos é tão grande, que nem a morte tem o
poder de dissolver. Por isso, todo o bem que um
cristão realiza, faz a Igreja e a humanidade inteira ser melhor. Ou não é verdade que a vida de
Madre Teresa de Calcutá, Dom Hélder Câmara,
Papa João Paulo II e tantos outros, fizeram bem

ao mundo
inteiro?
Por isso,
podemos
e devemos
ajudar e
rezar, interceder, pedir a Deus pelos outros, pelos que
mais sofrem e precisam da graça de Deus. Isto
enquanto ainda estamos vivos, neste mundo.

E os santos e a Virgem Maria,
podem ser intercessores e
nos ajudar?
Esta comunhão que une todos os batizados
em Jesus Cristo, vivos e já falecidos, chamamos
de comunhão dos santos. Quando lemos a história dos santos vemos que eles fizeram o bem
a tantas pessoas em sua missão neste mundo.
Eles já intercediam, ajudavam, pediam a Deus
pelos outros quando ainda viviam. A Igreja acredita que ao partirem deste mundo, porque são
santos, são acolhidos por Deus para estarem
para sempre junto dele. Mas eles não são Deus
e não substituem a Deus. Estão junto de Deus e
continuam a amar como fizeram quando estavam neste mundo. Por isso, podem interceder
pelas necessidades dos fiéis que a eles recorrem.
Não são eles, os santos e a Virgem Maria, que
nos dão as graças, mas sempre Deus. Eles nunca
tomam o lugar único e insubstituível de Jesus
Cristo, “que está à direita de Deus e intercede
por nós” (Rm 8,34). Eles acolhem nossa súplica,
nossas preces, e as apresentam a Deus. Por isso,
é bom pedir a intercessão, a ajuda, dos santos
e de Nossa Senhora, para que estes as apresentem a Deus.
Santa Teresinha, antes de morrer disse: “Passarei meu céu fazendo bem na terra”. E São Domingos: “Não choreis! Ser-vos-ei mais útil após
a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente
do que durante a minha vida”.

Programação
Religiosa
27.05 19h
02.06 12h
		
		

Procissão Luminosa
Caminhada do Pão
(Pinto Bandeira /
Bento Gonçalves)

Cultural
02.06 19h
		
03.06 19h
		
07.06 19h
		
09.06 19h
		
10.06 16h30
		

Apresentação do Coral
Vale dos Vinhedos
Apresentação Coral
Hospital Tacchini
1º Concerto de Hinos de
Santo Antônio
Recital da Orquestra
do SESI
Retreta da Banda
Fanfarra dei Bersaglieri

Dia Festivo
13 DE JUNHO
06h
Alvorada Festiva - Repicar de Sinos
07h
Missa no Santuário
08h30 Missa no Santuário
10h
Missa no Santuário
15h
Missa Solene Campal
Procissão de Santo Antônio
18h
Missa de Ação de Graças

Social
25.05
01.06
13.06

20h
Jantar do Codeguin
Bingo da Festa de Santo Antônio
Almoço Festivo
Apresentação do Grupo Acústico
Irmãos Farina
03.08 20h
Jantar da Entrega
		
de Prêmios

Visitas de Santo Antônio
25.04
26.04
03.05
04.05
05.05
06.05
09.05
11.05
12.05
14.05
15.05
18.05
19.05
20.05
21.05
23.05
26.05
27.05
28.05
29.05
30.05

20h
20h
14h30
20h
17h30
19h
09h
11h
15h
19h30
16h30
18h
20h
19h30
08h
14h
18h
20h
16h30
18h
20h
09h
10h30
18h
19h30
18h30
17h30
19h
09h
10h30
19h30
19h30
19h30

São Cristóvão/Vila Nova I
Nossa Senhora de Caravágio/Vila Nova II
APAE/Bento Gonçalves
Nossa Senhora da Saúde/Vinhedos
Santa Maria Goretti/Goretti
São Paulo Apóstolo/Tancredo Neves
Nossa Senhora do Rosário/Progresso II
Santíssima Trindade/Zemith
Lar do Ancião
Comunidade São Miguel
Sagrado Coração de Jesus/Paim
Santa Lúcia/Progresso
Nossa Senhora Aparecida/Conceição
São Pedro/ Distrito (Linha Palmeiro)
Hospital Tacchini (Recepção)
Visita setores e pacientes Hospital
Missa Capela do Hospital
Santa Paulina/ Vista Alegre
Nossa Senhora de Lourdes/Gruta Salgado
Imaculada Conceição/Barracão
Nossa Senhora de Fátima/Cohab 2
Nossa Senhora das Graças/Eucaliptos
São José Operário/Fenavinho
Igreja Matriz Cristo Rei/Paróquia Cristo Rei
São Pedro / Distrito - Linha Palmeiro
Igreja Matriz São Roque/Paróquia São Roque
Nossa Senhora Medianeira/Medianeira
Santa Catarina/Licorsul
Jesus Bom Pastor/Cruzeiro
Comunidade Santo Antoninho
Espírito Santo/Burati
Nossa Senhora do Carmo/Borgo
São Pedro do Salgado/Salgado

Programação

134ª Festa de

Trezena da Festa
Local: Santuário de Santo Antônio - Diariamente às 18horas
- Transmitida pela Rádio Difusora AM 890 – Bento Gonçalves
31.05

01.06

02.06

03.06

04.06

05.06

06.06

07.06

08.06

09.06

10.06

11.06

12.06

Maria e Santo Antônio, intercedei por nós!
Bênção para as gestantes, mães e zeladoras das capelinhas
Animação: Donatus e Equipe da comunidade centro
Pe. Izidoro Bigolin
Santo Antonio, pregate per i devoti (Messa in italiano)
Benedizione per gli organizzatori di tutte le feste di Santo Antonio
Animação: Sono invitati partecipanti dei cori (Coord. Geraldo Farina)
Pe. Adelar Baruffi
Santo Antônio, intercedei pelos servidores do povo
Bênção para aos servidores comunitários, públicos e lideranças
Animação; Comunidade Santa Lúcia
D. Paulo Moretto
Santo Antônio intercedei pelos jovens
Bênção aos jovens
Animação: Roni e Pastoral da juventude
Pe. Vitor Citolin
Santo Antônio intercedei pelos anunciadores da Palavra
Bênção para os que anunciam a Palavra de Deus e catequese
Animação: Neiva Rizzardo e Equipe. Liturgia: Catequese
Pe. Jairo Luís Gusberti
Santo Antônio, intercedei pelos que cuidam do meio ambiente
Bênção para Associações, grupos e movimentos ecológicos
Animação: Neiva Rizzardo e Equipe
Pe. Paulo César Nodari
Santo Antônio intercedei pelos motoristas
Bênção para motoristas de veículos, caminhões, motos
Animação: Comunidade Santa Catarina/ Licorsul
Pe. Gerson Bartelle
Santo Antônio intercedei pela vida plena do povo
Bênção para os coordenadores e agentes das Pastorais Sociais
Animação: Grupo Canto Coral da Matriz
Liturgia: Ministros da Palavra e da Comunhão
Pe. Eleandro Teles
Santo Antônio intercedei pelos educadores e estudantes
Bênção para escolas, colégios, professores e estudantes
Animação: Comunidade Nossa Senhora do Carmo/Borgo
Pe. Gilmar Marchesini
Santo Antônio, intercedei pela saúde do povo
Bênção para doentes, cuidadores e profissionais da saúde
Animação: Coral Maturidade Ativa. Liturgia: Equipe Centro
Pe. Júlio Giordani
Santo Antônio, intercedei pelas vocações
Bênção para líderes vocacionais e vocacionados à vida sacerdotal
Animação e Liturgia: Curso Propedêutico
Pe. Jocimar Romio
Santo Antônio, intercedei pelos missionários
Bênção para os missionários e missionárias leigos e leigas
Animação: João Aristides e Grupo
Pe. Pedro Carissimi
Santo Antônio, intercedei pelos namorados e famílias
Bênção para famílias e movimentos que atuam com famílias
Animação e Liturgia: Movimento Cursilho e de Casais Encontristas
Pe. Renato Antônio Ariotti
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PARÓQUIA CRISTO REI
Festa de

Cristo Rei
A festa de Cristo Rei de
2012 está sendo planejada.
Os festeiros estão se reunindo
todas as quintas feiras à noite.
O lema que motivará a festa
deste ano é: “Cristo Rei, ensina-nos a valorizar a saúde”.
Foram definidos também os
principais eventos da festa:
a) Abertura - 28 de julho às 19 horas - Missa e após jantar dançante, na comunidade
São Pedro, 15 da Graciema.
b) Chá de Cristo Rei - 23
de setembro – às 15 horas no Clube Ipiranga.
c) Bingo da Cristo Rei – 19
de outubro – às 20 horas - no
Ginásio de esportes da Associação de moradores da Comunidade Santa Helena.
d) Festa Solene de Cristo

Foto: Merlo

Programação das

Primeiras Eucaristias

Festeiros de Cristo Rei 2012

Rei – 25 de novembro – às
9h30min missa na Igreja Matriz e, às 12h, almoço festivo no ginásio de esportes do
bairro Imigrante, Comunidade
Nossa Senhora Aparecida.

Os festeiros convidam a todos para participar desta programação, expressão de fé em
Cristo Rei e de compromisso
cristão.

Missões na comunidade N. Sra. das Neves

Programação

De 21 a 26 de maio, ocorrerão as Santas
Missões, na Comunidade Nossa Senhora das
Neves, 6 da Leopoldina. Os missionários da Co-

munidade Santa Helena serão os responsáveis
pela realização das missões naquela Comunidade.

21/05 – Segunda-feira - 19h30min – Celebração de Abertura das Missões, na comunidade, com os missionários.
22/05 – Terça-feira - Celebração na família, através da folha que cada
família vai receber.
23/05 – Quarta-feira - 19h30min – Encontro nos grupos de famílias
“Família, Espaço Sagrado”.
25/05 – Sexta-feira - 19h30min – Procissão Luminosa, saindo de cada
grupo e Celebração na Comunidade.
26/05 – Sábado - Na parte da tarde, Visita e Bênção das Casas e Famílias pelos Missionários.
26/05 – Sábado - 19h30min - Missa de Encerramento das Missões na
Comunidade. Após, confraternização. Levar prato de doce ou salgado.

Dízimo

Nos meses de maio e junho, será realizada a
arrecadação do Dízimo anual. Este gesto revela
a nossa gratidão a Deus por tudo o que somos
e temos, bem como, o nosso compromisso com
a comunidade cristã. Tudo recebemos de Deus!
Não se trata de direitos e deveres, mas gesto de
gratidão. As zeladoras de capelinha realizarão a
missão de arrecadar o Dízimo.
Algumas comunidades estão organizadas
com o Dízimo mensal. Se você quiser participar dessa experiência, converse com a zeladora

de sua capelinha, que ela encaminhará para a
equipe responsável de sua comunidade.
Os recursos econômicos provenientes do
Dízimo são usados nas diversas atividades paroquiais, tais como: cursos de formação, conservação de prédios, pagamento de pessoal,
material para formação humana e cristã, para
a evangelização e ajuda às comunidades em
construção.
A obra de Evangelização é de Deus e nós
somos os seus colaboradores.

Festas nas Comunidades
Comunidade
Padroeiro
Nª Srª de Fátima - Bairro Fátima
Nª Senhora Mãe das Mães
		
Nª Srª de Lourdes - Ceará da Graciema Nª Srª de Lourdes
Santa Rita
Santa Rita
Almas - 6 da Leopoldina
Nª Srª de Caravággio
Santo Antônio - Pomarosa II
Santo Antônio
Nª Srª de Caravággio - Tamandaré
Nª Srª de Caravággio
Sagrado Coração de Jesus - Municipal
Sagrado Coração de Jesus
São Luiz - Jardim Glória
São Luiz
São José - Garibaldina
São José
Imaculado Coração de Maria - Verona
Imaculado Coração de Maria
(na Comunidade Santa Marta)

Data		Hora
05/05		19h30min
(Almoço 06/05)
06/05 		10h45min
20/05		10h45min
27/05		11h
01/06		19h30min
03/06		10h45min
10/06		11h
17/06		10h45min
17/06		10h30min
24/06		10h30min

Comunidade
Santa Rita
Imaculado Coração de Maria
Matriz
N.Sra.Lourdes
Santa Marta
N.Sra.Graças
N.Sra.Pompéia
Santa Helena
São José - Garibaldina
Santo Expedito
Sagrado Coração de Jesus
N.Sra.Aparecida
N.Sra.Neves
Santo Antão
N.Sra.Fátima
São Bento
N.Sra.Caravaggio
São Luiz
Almas
N.Sra.Glória

Data
03.06
07.06
09.06
09.06
10.06
10.06
16.06
17.06
17.06
22.06
23.06
23.06
23.06
24.06
24.06
01.07
07.07
07.07
07.07
14.07

Hora
19h30min
15h
18h
19h30min
10h
19h30min
19h30min
08h
10h30min
19h30min
16h30min
18h
19h30min
08h30min
09h30min
09h30min
16h30min
18h
19h30min
19h30min

Obs.: Para as comunidades que terão a celebração em julho, ver
com a equipe do batismo, para não coincidir com a celebração do
batismo.

Visita dos Padres aos
Conselhos Comunitários
Para melhor acompanhar a caminhada cristã das comunidades, os padres estarão presentes na reunião dos Conselhos Comunitários nas datas abaixo. É importante que o coordenador
do Conselho convide todos os membros do Conselho. Esta é
uma oportunidade de esclarecer dúvidas e buscar orientações
para que a comunidade igreja se organize e viva sempre mais e
melhor o seguimento de Jesus Cristo.
Dia
28/04
02/05
03/05
04/05
05/05
08/05
08/05
11/05
13/05
15/05
15/05
16/05
16/05
18/05
18/05
19/05
20/05
22/05
25/05
25/05
29/05
29/05
30/05
06/06
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Comunidade			
Neves				
N. Sra. de Fátima		
Imaculado Coração de Maria
Santo Antônio 			
Almas				
N. Sra. de Caravaggio		
São Bento			
São Luiz			
N. Sra. das Graças		
N. Sra. Aparecida		
São Carlos			
Matriz				
Santa Helena			
N. Sra. da Glória		
Sagrado Coração de Jesus
N. Sra. da Pompéia		
São Pedro			
São José – Garibaldina		
S. José – Sertorina		
Santo Expedito			
Santa Marta			
Santo Antão			
Santa Rita			
N. Sra. de Lourdes		

Hora
após a missa
19h30min
após a missa
após a missa
após a missa
19h30min
19h30min
19h30min
após a missa
19h30min
19h30min
19h30min
19h30min
após a missa
19h30min
após a missa
após a missa
19h30min
19h30min
após a missa
19h30min
19h30min
19h30min
19h30min

PASTORAIS SOCIAIS

Saúde Pública e Fraternidade
Com o objetivo de aprofundar o tema da
Campanha da Fraternidade 2012, no dia
29 de março, esteve em Bento Gonçalves
o Pe. Roque Jungues.
Na oportunidade, falou sobre a Saúde
Pública e a Fraternidade, momento em
que defendeu o Sistema Único de Saúde
(SUS) e aprofundou o papel da Igreja
como protagonista de trabalhos na área
de saúde. Transcrevemos os principais
pontos/ideias da palestra do Pe. Roque:

A

Campanha da Fraternidade é sempre uma ocasião
para a Igreja chamar atenção
da sociedade sobre determinados problemas sociais, no
caso deste ano, os desafios
da saúde pública. Mas é igualmente um momento para a
Igreja refletir sobre suas ações
da pastoral da saúde até que
ponto elas estão integradas
com as políticas públicas de
saúde ou correm paralelas.

Hoje o Estado Brasileiro tem
o protagonismo nas políticas
sociais e se quisermos verdadeiramente trabalhar para a
melhoria da situação do povo,
precisamos colocar nossas iniciativas na interface com as
ações das políticas públicas.
O SUS é o sistema que integra
e configura as políticas públicas de saúde que vão desde as
atividades curativas e reparadoras, passando pelas ações
preventivas e de
promoção da saúde até as intervenções de vigilância
sobre o ambiente,
produtos e processos que sejam
saudáveis e não
ponham em perigo o bem estar da
população. Tudo
isso é SUS.
Sabemos que
a mídia apenas
noticia as mazelas e ineficiências
do SUS que são
reais, mas nunca apresenta os
êxitos e os resultados
positivos
que excedem em

muito os lados negativos, por
exemplo, temos o maior sistema público de transplantes do
mundo. Essa repetição de más
notícias leva a que povo crie
um imaginário social negativo
sobre o SUS como algo que
não funciona. Isso interessa
ao setor privado da saúde que
torce para que o sistema público não dê certo. Precisamos
lutar contra esse imaginário
social, porque o SUS é o único
convênio dos pobres que são
a maioria da população. Por
isso, como Igreja, precisamos
lutar para que o sistema funcione sempre melhor e vá superando as suas ineficiências.
Lembrar sempre que a saúde
é um bem público de uso que
é direito de todos e um dever
do Estado que nunca pode ser
comercializado e transformarse num bem de troca que gera
lucro. A saúde é um bem sagrado, um direito que é a base
de todos os outros direitos.
Quando a maioria dos países do Primeiro Mundo iniciava um processo de desmonte
do Estado de bem-estar social,
seguindo a cartilha neoliberal,

o Brasil apostou na Constituição de 1988 num sistema
público de saúde fundado na
universalidade e na equidade
do acesso aos recursos necessários a uma saúde integral.
Essa opção nacional foi fruto
de uma pactuação construída, durante anos, com muita
eficiência política e social pelo
movimento sanitarista brasileiro. A 8ª. Conferência Nacional de Saúde que aconteceu
durante a redação da nova
constituição pode ser considerada como o evento mais
significativo no processo de
construção da plataforma e
das estratégias do movimento
pela democratização da saúde
no Brasil. Essa movimentação
social e articulação política desembocaram na Constituição
de 1988, definindo a saúde
como um direito de todos e
um dever do Estado.
O texto constitucional brasileiro é o mais completo e
explícito, comparado com o
de outros países capitalistas,
pois caracteriza muito bem o
Sistema Único de Saúde, a responsabilidade do Estado e as
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relações com o setor privado.
Examinando o texto constitucional, a questão do direito
universal à saúde, assim como
o acesso igualitário às ações
de saúde estão assegurados
tanto nas disposições gerais
do capítulo sobre a seguridade social no artigo 194, quanto na seção específica da saúde no artigo 196.
Os princípios que sustentam o Sistema Único de Saúde
são: a universalidade do acesso
para responder às necessidades em saúde, a integralidade
das práticas e dos processos
de atendimento, a descentralização e municipalização dos
serviços, a relevância pública
das ações e dos serviços e a
participação da comunidade através do controle social.
Esse último ponto aponta para
o caminho de inserção e ação
de setores da Igreja na área da
saúde através da participação
nos conselhos municipais de
saúde onde deveriam ser discutidos o orçamento e as políticas de saúde do município.
José Roque Junges S. J.
(UNISINOS)

IGREJA EM AÇÃO
Dia Mundial das
Comunicações
No próximo dia 20 de maio será celebrado o 46º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Papa Bento XVI propôs como tema
“Silêncio e Palavra: Caminho de Evangelização”.

CORPUS CHRISTI | 7 DE JUNHO
Missa e Procissão

“Desejamos que esta data seja comemorada com todo o Povo de Deus, para que a
Igreja no Brasil se comprometa cada vez mais
a comunicar Cristo a todos com a cultura da
comunicação gerada pelas novas tecnologias”, diz a assessora da Comissão para a Comunicação da CNBB, Ir. Élide Fogolari.

09h

Paróquia Cristo Rei
Paróquia São Roque
Paróquia N. Sra. do Rosário - Faria Lemos

15h

Paróquia Santo Antônio

1º DE MAIO

Pentecostes e coleta para
a Igreja de Moçambique

Por que comemoramos
o Dia do Trabalho?

A festa de Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa. É
uma celebração importante para as comunidades cristãs católicas. Recorda a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos
e Maria Santíssima reunidos no Cenáculo. Assim, surgiram as
comunidades cristãs. Celebrando essa festa, acreditamos na
ação do Espírito Santo em nós, traduzindo-se em compromissos, em vista de um mundo melhor.
Neste sentido, acontece a coleta de recursos financeiros
para a Igreja de Moçambique. Projeto de ajuda a essa igreja
da África, assumido pelas Dioceses do Rio Grande do Sul.
Compartilhe esta ação missionária e cristã!

No Brasil, 1º de maio é feriado desde 1925. Em muitos outros
países também se comemora o Dia do Trabalho em 1º de maio.
Mas por que essa data? Qual sua relação com o trabalho?
Tudo tem início com uma greve deflagrada em Chicago no
dia 1º de maio de 1886. Indústrias da Europa e dos Estados
Unidos no final do século 18 e durante o século 19 pagavam
baixos salários e provocavam a deterioração da saúde física e
mental dos trabalhadores com jornadas de trabalho que chegavam a 17 horas diárias. Não havia férias, descanso semanal e
aposentadoria.
Greves explodiam por todo o mundo industrializado. Em
Chicago os trabalhadores eram liderados por duas importantes
organizações que dirigiam as manifestações em todo o país: a
AFL - Federação Americana de Trabalho e a Knights of Labor Cavaleiros do Trabalho.
No dia 3, permanecendo a greve iniciada havia dois dias, a
policia disparou contra um grupo de operários diante da fábrica
McCormick Harvester, matando 6 e ferindo 50. Centenas foram
presos. Dia 4, ao final de uma manifestação, um grupo de policiais atacou os manifestantes, espancando-os e pisoteando-os.
Centenas de pessoas morreram.
Foram levados a julgamento os líderes do movimento, August Spies, Sam Fieldem, Oscar Neeb, Adolph Fischer, Michel
Shwab, Louis Lingg e Georg Engel. A sentença foi lida dia 9 de
outubro - Engel, Fischer, Lingg, Spies foram condenados à morte na forca; Fieldem e Schwab, à prisão perpétua, e Neeb, a 15
anos de prisão.
Quase seis anos depois dessa “batalha” em Chicago, no Congresso da Segunda Internacional em Bruxelas, de 16 a 23 de
setembro de 1891, foi aprovada resolução que tornava o 1º de
maio um dia comemorativo de trabalhadores no mundo todo,
durante o qual eles deveriam manifestar suas reivindicações.

A Semana de Oração pela
Unidade dos Cristãos é realizada anualmente entre os domingos da Ascensão e Pentecostes, neste ano entre os dias
20 e 27 de maio.

nhor Jesus Cristo” (cf. 1Cor
15, 51 -58) e pretende contribuir para que irmãos de diferentes Igrejas se juntem em
momentos únicos de partilha,
comunhão e integração.

A Semana tem como tema:
“Todos seremos transformados pela vitória de nosso Se-

A Semana é uma das atividades do Conselho Nacional

das Igrejas Cristãs – CONIC –
fundado em 1982, hoje conta
com cinco Igrejas membro,
sendo que em Bento Gonçalves fazem parte a Igreja Católica e a Igreja Evangélica de
Confissão Luterana no Brasil
- IECLB.
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REGIÃO PASTORAL

Mês da Bíblia

Estudo do Evangelho de Marcos
O Evangelho de Marcos é o livro de estudo no mês de setembro. É também o evangelho que é proclamado, neste ano,
nas celebrações de cada domingo. O objetivo de São Marcos é
claro: escrever um caminho formativo para quem quer seguir e
ser discípulo de Jesus.
As paróquias da Região Pastoral programaram dois momentos para estudo deste Evangelho: dias 4 e 11 de Julho, no horário
das 19h30 às 21h30min, no Salão da Paróquia Santo Antônio.
O estudo é destinado a todos, mas de modo especial, para catequistas, equipes de liturgia, ministros da Palavra e lideranças
comunitárias.

Curso de Teologia e Bíblia
Pe. Adelar Baruffi
O Curso de Teologia e Bíblia
de Bento Gonçalves iniciou as
atividades deste ano com duas
turmas, somando 215 alunos.
Este curso é uma iniciativa
das oito paróquias da Região
Pastoral de Bento Gonçalves
e está no seu segundo ano de
funcionamento. Seu objetivo é
oportunizar formação bíblica,
teológica e pastoral às lideranças e agentes de pastoral
das comunidades locais, bem
como às pessoas interessadas
em conhecer e aprofundar os
conteúdos da fé cristã.

A proposta do curso está
situada no projeto “caminhos
de formação dos discípulos
missionários”, do atual Plano
Diocesano de Pastoral. Vem
responder à necessidade de
capacitar as lideranças e agentes de pastoral das comunidades locais, através de um
amplo estudo exegético e teológico da Sagrada Escritura e
de um maior aprofundamento
do conjunto da fé cristã, a partir da reflexão teológica sobre
os principais conteúdos da fé.
Na pluralidade cultural e
religiosa de nossa sociedade,
os leigos cristãos católicos

sentem a necessidade de conhecerem sua fé e saber “dar
as razões de sua esperança”
(1Pd 3,15), e assim poderem
ser “sal da terra e luz do mundo” (Mt 5, 13-14).
O curso mantém parceria
com a Faculdade de Teologia
da PUCRS, que fornece certificado de extensão universitária
aos alunos. A duração do curso é de dois anos, perfazendo
um total de 190 horas/aula.
As aulas são às terças-feiras
à noite, das 19h30min às
21h30min, no Edifício Santo
Antônio, ao lado do Santuário
Santo Antônio.

Pastoral da Juventude
Pe. Vitor Cittolin

A Evangelização da juventude é uma das prioridades pastorais de nossa Diocese e região. Somos convidados a estarmos
atentos e nos organizarmos nas possibilidades e ações de levar
os jovens a fazerem a experiência de fé de encontro com Cristo
na Igreja. Neste ano, em Novembro, a nossa cidade estará acolhendo, por um dia, a cruz da Jornada Mundial da Juventude
que vai ocorrer no próximo ano no Rio de Janeiro.
No momento, a Pastoral da Juventude da região esta realizando a Gincana de Integração de Jovens das paróquias de
Santa Tereza, Santa Bárbara e São Francisco de Assis de Monte
Belo. Essa gincana ocorre em três etapas nos seguintes dias e
locais: 21 de Abril, em Monte Belo do Sul; 6 de Maio, em Santa
Bárbara; e no dia 9 de junho em Santa Tereza.
O jovem é o primeiro convidado a evangelizar o jovem.

Missão das Equipes Administrativas
Com o objetivo de compreender a missão pastoral e conhecer a organização administrativa e financeira das comunidades,
acontece no dia 5 de maio, importante encontro de formação
para as Equipes das oito paróquias da região pastoral. A assessoria estará a cargo da Equipe de Administração da Cúria Diocesana, tendo por local o salão da Paróquia Santa Bárbara (São
Valentim do Sul).

Encontros Mensais
O Jornal Boa Notícia gostaria de relembrar a você, prezado
leitor, que os encontros para grupos de famílias, realizados
durante a quaresma, continuam acontecendo. São encontros
mensais, de maio a outubro, que ajudarão a fortalecer os laços de amizade e de fraternidade, rezando em torno da Palavra de Deus e refletindo sobre a vida e a saúde pública.
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Vindima

O Estado do Rio Grande do Sul celebra em junho duas datas significativas: dia 3 Dia Estadual do Vinho e dia 20 - Dia da Etnia Italiana. Nossa homenagem a todos os
descendentes italianos e aqueles que se dedicam ao cultivo dos parreirais e aqueles
que apreciam “um bom copo de vinho” com o Salmo da Víndima, do sempre lembrado e
saudoso padre e poeta Oscar Bertholdo:

Salmo da

SENHOR, FAZE DE MIM
UM OPERÁRIO DA TUA VINDIMA ATÉ O FIM

Quando a época da poda chegar,
Que eu saiba todo mal cortar.
Quando o cansaço for pesada herança,
Que eu tenha a alma cheia de seiva da esperança.
Quando poucos crerem na força do sorriso,
Que eu tenha a alegria de vislumbrar na fé o paraíso.
Quando me pedirem um cacho de uva madura,
Que eu saiba dar de mim sem amargura.
Quando a tentação é ter sem ser,
Que eu saiba ser gente que saiba o que é viver.
Quando a vida for amarga demais,
Que eu saiba ter paciência como os parreirais.
Quando a união for um sonho distante,
Que eu seja alguém que perdoe a cada instante.
Quando a solidão ferir-me como espinho,
Que eu ofereça a alegria de um bom copo de vinho.
Quando a ganância me jogar no fundo do abismo,
Que eu esmague com coragem a ousadia do egoísmo.
Quando terminar o tempo da vindima,
Que eu nunca negue ao próximo toda a estima.
Quando a noite descer sobre mim o véu,
Que eu saiba erguer os olhos para o céu.
Como os grãos amadurecidos à sombra do bem:
A vida é uma vindima também.
(Pe. Oscar Bertholdo)

