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A equipe do
Jornal Boa Notícia
deseja uma Feliz
Páscoa para todas
as famílias. O
ressuscitado nos
traga muita paz,
alegria e esperança.
Neste Ano Mariano,
Nossa Senhora
Aparecida ajude a
todos a caminhar
firmes na fé e na
participação nas
comunidades.

Editorial
om alegria de quem se prepara para acolher o Cristo vivo,
Ressuscitado, Luz das nações, apresentamos a primeira
edição do jornal Boa Notícia de 2017.
O tempo da quaresma e da Páscoa é especial para todos
os cristãos. A centralidade do Mistério Pascal é a razão da fé de
todos os cristãos. É o prenúncio da esperança que dinamiza a
ação, a vivência, o testemunho dos seguidores de Jesus Cristo. A
mística é fortalecida pela preparação realizada nos encontros de
família e nas comunidades. Somos convidados a repensar a nossa maneira de ser, superando o individualismo, o fechamento, as
indiferenças. Ao mesmo tempo, esse tempo litúrgico nos faz rever
projetos e optar cada vez mais pela luz do ressuscitado, em prol
da vida e da dignidade.
Neste ano a campanha da fraternidade tem como tema: “Biomas brasileiros e defesa da vida”. O lema que anima a campanha
é: “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2,15). A preocupação fundamental é ajudar os cristãos a compreender o valor dos biomas,
isto é, dos diferentes ‘conjuntos de vida’ e a defesa da vida dos
povos que habitam e vivem nesses lugares. A motivação vem do
Papa Francisco, que na Encíclica ‘Laudato Si’ (Encíclica sobre o
Cuidado da Casa Comum), convida a todos para a ‘conversão ecológica’. O Papa desafia a pensar de forma global ligado às questões das práticas locais: é “preciso dispor de espaços de debate,
onde todos aqueles que poderiam de algum modo ver-se, direta
ou indiretamente, afetados (agricultores, consumidores, autorida-

des, cientistas, produtores de sementes, populações vizinhas dos
campos tratados e outros) tenham possibilidade de expor as suas
problemáticas ou ter acesso a uma informação ampla e fidedigna
para adotar decisões pendentes ao bem comum presente e futuro” (LS 135).
A caminhada pastoral deste ano toma um sabor especial por
ocasião do Ano Mariano, celebrando os 300 anos da Aparição de
Nossa Senhora Aparecida e os 100 anos de Nossa Senhora de
Fátima. Maria é sinônimo de renovação na fé para milhões de cristãos, um sustento espiritual desde a origem da Igreja e, de modo
especial, nas terras brasileiras. É a estrela da Evangelização.
Juntos queremos celebrar a Páscoa do Pe. Francisco Andognini (Padre Chico), que depois de ter realizado a sua missão no
meio de nós, partiu para a casa do Pai. Ficam as suas palavras, os
exemplos, o testemunho e fé, pois combateu o bom combate até
o fim. Obrigado Pe. Chico por tudo.
Tendo presente todas essas motivações, somos convidados a
ter um espírito renovado, reavivando o dom de Deus dado a todos
nós, por meio daquele que nos ensina que o Reino de Deus está
no meio de nós. O Cristo crucificado-ressuscitado que transformou a humanidade nos desperte cada vez mais para o cuidado
com a defesa da vida. Maria, a mãe de Jesus, nos acompanhe
nos desafios atuais e na riqueza de ações práticas nos serviços
que podemos realizar em nossas famílias, nas comunidades, na
sociedade e na natureza. Uma boa leitura para todos.

Campanha da
Fraternidade 2017
A Igreja do Brasil realiza a Campanha
da Fraternidade de 2017, com o tema
“Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”. O lema, inspirado no livro
do Gênesis 2,15, é “Cultivar e guardar a
criação”. A Campanha da Fraternidade,
realizada no tempo da quaresma, é uma
provocação para criar uma nova mentalidade social, comunitária e ecológica. Por
isso, cada ano, a Igreja escolhe um tema
que convoca todos os cristãos a estudar,
debater e realizar ações práticas em vista das mudanças necessárias na realidade. A Igreja, faz tempo, é uma voz profética nas questões ecológicas, apontando
as causas, os desafios e as esperanças
necessárias.
O objetivo da CF 2017 é despertar
para o cuidado da criação, de modo especial, os biomas brasileiros, verdadeiros dons de Deus, promovendo novas
relações de fraternidade com a vida e as
diferentes culturas dos povos. Esse itinerário é inspirado no Evangelho, Boa Nova
para todos os povos.
A expressão bioma vem das palavras
bio (vida) e oma (grupo/conjunto). Portanto, bioma é um “conjunto de vida”.
Em outras palavras, Bioma significa a

vida que se manifesta através das semelhanças de paisagem, florestas, vegetação, água, animais, comidas, clima, com
elementos comuns da natureza. São os
seres vivos que pertencem a um determinado clima e são próprios para um determinado lugar, com os seus povos e diferentes modos de viver. No
Brasil, temos seis biomas
reconhecidos oficialmente:
a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a
Caatinga e o Pampa.
A diversidade da natureza é carregada de belezas.
Compreender os diferentes
biomas cria uma nova consciência de respeito com a
vida integral e com os diferentes povos que, ao longo
da história, se adaptaram e
construíram o seu jeito próprio de viver
e de se manifestar, em harmonia com
a natureza. A CF chama atenção para o
cuidado com os diferentes territórios, a
fim de salvar a cidadania, pertencendo a
casa comum, partilhando o planeta com
os dons e as responsabilidades de toda
humanidade. Somos cidadãos globais

com ações locais.
Os cristãos devem se perguntar, após
500 anos da chegada dos colonizadores:
O que resta das florestas? Como estão
as águas? Como vivem os povos originários das terras brasileiras? Como vivem
e são respeitados os diferentes povos e
seus territórios? Qual o destino que queremos para as
futuras gerações que vivem
no mundo rural e urbano?
Diante da contínua
depredação dos biomas
brasileiros, da mentalidade infinita do progresso,
da tecnologia que afasta
as pessoas dos problemas
socioambientais, da mentalidade do consumo e do
ter, somos convidados ao
cuidado com a criação,
num espírito de conversão interior e com
novas atitudes, capazes de superar o
passivismo diante da crise ecológica que
afeta o planeta Terra. Em comunhão com
a encíclica ‘Laudato Si’ (n.217), do Papa
Francisco, a Igreja pede uma conversão
ecológica, inspirada em Jesus Cristo, em
que a pessoa humana, integrante da
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obra divina, cuida de tudo com opções
claras em prol da vida nova, das novas
relações humanas, zelando com gestos
de amor a toda criação. A proposta ecológica do Papa é integral, entrelaçando
todas as dimensões humanas com a natureza, pois tudo o que Deus criou tem
uma mensagem que precisa ser respeitada. Cuidar da natureza é cuidar do homem para que ele não seja destruído por
si mesmo.
A Bíblia, desde as primeiras páginas,
apresenta um elemento fundamental da
fé, que o mundo é obra de Deus, criado
de forma interligada e harmoniosa, para
nele o homem realizar a sua vocação.
Tudo o que existe é um ato de amor entre Deus e o homem, criado à imagem e
semelhança, foi colocado como guardião
de toda criação, frutificando este amor
nas relações humanas (Gn 1, 26-28). A
Palavra de Deus insiste que, mesmo que
o homem tenha quebrado essa aliança
com toda a criação, ela pode ser restaurada pelo amor compassivo e misericordioso de Deus. A plenitude que resgata
a aliança se dá na encarnação de Jesus
Cristo que veio, não para condenar, mas
para salvar a humanidade (Jo 3,17).

Boa Notícia
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Entrevistas

Amor aos que
mais sofrem
na sociedade
Família Cantelli

Arquivo Pessoal

Inês Vincenzi Sonaglio

Coordenadora da PPI
da Paróquia São Roque

Produção Orgânica
A família Cantelli, de São Pedro, tem se dedicado à produção
de orgânicos desde 1998. Iniciou a comercialização no mesmo
ano, utilizando-se da feira ecológica para escoar a produção.
Hoje produz cerca de 50 variedades diferentes de hortifrutigranjeiros. Continua participando da feira ecológica duas vezes por
semana.
Quais são os diferenciais de um produto orgânico?
Para um produto ser considerado orgânico, ele não pode receber agrotóxico, e para confirmar isso precisa ter a certificação
(documento oficial expedido por uma certificadora credenciada,
podendo esta ser particular ou participativa).
Para obter essa certificação, todas as normas estipuladas
pelo Ministério da Agricultura devem ser seguidas, como tempo de conversão da propriedade de convencional para orgânica,
uso de insumos permitidos, barreiras de proteção, entre outros.
Quais as principais dificuldades na produção?
Primeiramente destacamos a falta de assistência técnica
especializada. Necessitamos também de mais insumos orgânicos disponíveis para o uso no controle de pragas e doenças das
culturas. Existe também o problema das propriedades vizinhas,
que são convencionais. O produtor orgânico necessita se proteger, mantendo uma barreira viva e uma distância segura exigida.
Quais as perspectivas da produção orgânica
para o futuro?
São muito promissoras, tendo como principal motivação a
conscientização da população no consumo de produtos livres
de agroquímicos. A produção de orgânicos é bem mais trabalhosa do que a convencional, determinando, desta forma, que
permaneça nas mãos da agricultura familiar. A produção depende muito do olhar constante do produtor sobre a cultura, o solo,
o clima e as variedades, fazendo com que o próprio dono do
negócio seja o trabalhador. Há um crescimento modesto, mas
constante, na produção e consumo de produtos orgânicos no
país e no mundo. A produção orgânica é uma grande aliada do
meio ambiente, contribuindo para que o mesmo se reestruture e
possa dar condições de continuidade a todas as formas de vida
existentes no planeta.

O que é a PPI? É a Pastoral da Pessoa Idosa. Seu lema baseia-se no versículo 12 do Salmo
90: “Ensinai-nos a bem contar os nossos anos
e dai ao nosso coração sabedoria”. Esta pastoral surgiu em 05 de novembro de 2004, por iniciativa da Dra. Zilda Arns Neumann e tem como
missão a promoção da pessoa idosa, dando-lhe
a oportunidade para melhorar sua qualidade de
vida, respeitando seus direitos por um processo
educativo integrado à família e à comunidade.
Esta missão tem como ponto central as visitas
que são feitas mensalmente pelos voluntários
às pessoas idosas com 60 anos ou mais, em
especial àquelas em condição de abandono e
fragilidade, conhecendo sua história, angústias,
necessidades, podendo assim, aos poucos, ajudar o idoso a ter mais conhecimento sobre seu
envelhecimento.
Como você começou e o que gostaria de
dizer sobre esta experiência? Bem... recebi
o convite para conhecer a PPI e me capacitar
como líder, junto a senhora Assunta. Aí, eu aceitei prontamente, pois senti que era um chamado
de Deus. Como é uma pastoral nova em nossa
Paróquia, fiquei um pouco apreensiva, pois não
conhecia todos os idosos do nosso bairro (São

João).
Quando
começamos
as
visitas fui ficando
tranquila e agradecida, aprendi
muito com as histórias contados pelos idosos.
A cada visita percebo o quanto é importante e
prazeroso este trabalho. Pude perceber a alegria
que eles sentem ao receber a nossa visita. Atualmente, somos duas líderes capacitadas da PPI
e mais duas voluntárias que visitam seis idosos.
O que as comunidades interessadas deveriam fazer para implantar a PPI? Há uma
preparação? As comunidades que percebem
a necessidade de olhar com mais atenção aos
seus idosos, assim como São João Paulo II dizia:
”Que cada comunidade acompanhe com uma
compreensão amorosa todos os que envelhecem”, podem buscar mais informações pelo telefone 3454 5323 ou 99943 3617, ou mesmo na
secretaria paroquial. Eu, pessoalmente, já entrei
em contato com várias comunidades para informar sobre a PPI e estou disponível para visitar e
conversar com as lideranças das comunidades.
Os líderes que atuam na PPI participam de um
curso de 21 horas de formação.

Ivanir Fronza

Voluntária iniciante na PPI
Por que você aceitou esta missão na PPI? Porque eu gosto e me
sinto feliz em ajudar os mais necessitados e também para retribuir as graças e bênçãos que Deus me concedeu ao longo da minha vida.
O que espera da PPI para a comunidade São Roque? Espero que
os idosos sejam acolhidos e amparados pela comunidade, pois muitos são
abandonados pela família no momento da velhice, outros não possuem
mais suas famílias e nem quem olhe por eles, especialmente na doença.

REGIÃO DE PASTORAL
14ª Escola fé, política
e trabalho
Estão abertas as inscrições até o dia
10 de março. O curso, que acontece de
março a dezembro, nos terceiros sábados
(8h30min às 19h) e domingos (8h30min às
13h), no centro de Pastoral (Caxias do Sul),
tem 150 horas-aula. O objetivo é conscientizar sobre os desafios dos tempos atuais
e provocar práticas alternativas e solidárias
a partir das orientações da doutrina social
da Igreja. O investimento por etapa, de R$
80,00, é partilhado entre o participante e a
entidade que representa.
Informações: nas secretarias paroquiais ou centro de pastoral, 3211-5032;
e-mail: fepoliticaetrabalho@gmail.com

Romaria da Terra

Escola de Teologia e Bíblia

A 40ª Romaria da Terra acontece
no dia 28 de fevereiro, na cidade de
Pontão (Assentamento Nossa Senhora Aparecida, área 9, Fazenda Annoni, RS 324, Km 174), Arquidiocese de
Passo Fundo. Este evento se realiza
na terça-feira de Carnaval, por ocasião do aniversário da morte de Sepé
Tiarajú. O lema é “Terra de Deus, terra
de irmãos”. As inscrições estão abertas até o dia 23 de fevereiro, nas secretarias paroquiais. Os interessados
devem apresentar carteira de identidade. O custo da viagem é R$ 30,00,
ida e volta.

O curso de extensão, articulado para a região de Bento Gonçalves, tem as
inscrições abertas até o dia 10 de março, na secretaria paroquial de Santo Antônio. As aulas acontecem todas as terças-feiras, das 19h30 às 21h30min, no
auditório do Edifício Santo Antônio. Os temas diversos de formação abrangem
Teologia, Bíblia, Pastoral, Moral, Bioética, História, Eclesiologia, Espiritualidade
e outros de forma interdisciplinar. Mais informações na secretaria paroquial de
Santo Antônio: 3452.1634.
A palestra de abertura do Curso
acontece no dia 14 de março, das
19h30 às 21h30min, na sala do cinema do shopping Bento. O tema é
a Campanha da Fraternidade 2017.
A assessoria é do Frei Luiz Carlos
Susin. As comunidades também são
convidadas.
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Notícias das Paróquias São Roque e N.Sra. do Rosário - Faria Lemos

Padre Valdir Thums,
bem-vindo!
Pe. Valdir nasceu aos três
de maio de 1965, em Carlos
Barbosa, na comunidade Santa Clara, à esquerda da rodovia que vai a São Vendelino. A
igreja foi construída justamente onde estava a casa paterna
do Pe. Valdir. Pode-se dizer
que onde nasceu um padre,
aí nasceu a igreja. O pai José
Thums, falecido aos 67 anos,
era descendente de austríacos. A mãe Laura, falecida aos
79 anos, era da família Dalcin,
tendo dois primos padres, Fidelis e Fermino. Foram onze
os filhos do casal.
Pe. Valdir trabalhou cinco anos na Tramontina, antes de ingressar no seminário.
Foi ordenado aos dezenove de dezembro
de 1993, em Carlos Barbosa, por Dom Paulo Moretto. Começou o ministério em Bento
Gonçalves, na Paróquia Santo Antônio, onde
permaneceu de 1994 a 1997. Em 1998, assumiu a reitoria do Seminário Aparecida, permanecendo por dois anos. O ano de 2000
passou na Paróquia Sagrado Coração de

Jesus, de Farroupilha. Foi
o primeiro pároco da Paróquia Jesus Bom Pastor em
2001, permanecendo por
oito anos. Em 2009, atuou
na Paróquia Santa Fé, Caxias do Sul, passando daí
ao Santuário de Caravaggio, onde serviu por dois
anos. Em 2012 voltou à
cidade de Farroupilha, por
mais dois anos na Paróquia Jesus Ressuscitado.
Nos últimos três anos,
trabalhou na equipe sacerdotal Santos Apóstolos em
Caxias do Sul.
Agora, está conosco, animando e
servindo. Agradecemos ao bispo D. Alessandro que o enviou. Além das qualidades de pessoa calma, pronta a escutar e
dialogar, o Pe. Valdir manifesta especial
dedicação à dimensão missionária nas
paróquias, o que está de acordo com
seu lema sacerdotal, tirado do Evangelho de Marcos 16,16: “Ide pelo mundo
inteiro e pregai o Evangelho”.

8ª Sagra Trevisana de Faria Lemos
A Sagra Trevisana é um dia de encontro e
alegria, buscando resgatar e restituir a tradição, cultura, costumes, modo de vida e festas
de nossos antepassados. Para os imigrantes
italianos, a Sagra era o grande dia onde as
famílias celebravam a vida, a fé, as conquistas e repartiam as alegrias e dificuldades do
cotidiano, tudo em comunidade.
Revivendo estes costumes italianos, a
comunidade de Faria Lemos - Paróquia de
Nossa Senhora do Rosário, realiza no dia 12
de março, sua 8ª Sagra Trevisana “...uno encontro dele fameie...”. O evento inicia às 9h30 na Igreja Matriz com Missa em dialeto
trevisano (Talian), animada pelo Coro Caminhos de Faria Lemos, posteriormente apresentação da Fanfara Bersaglieri de Faria Lemos e Coro Caminhos de Faria Lemos.
Na praça, acontecem apresentações de saberes e fazeres dos imigrantes - confecção
de cestos com vime, artesanato em palha de trigo, pão de forno à lenha, pisa de uva,
brincadeiras de antigamente com os alunos da Escola, Coral Folclórico Italiano e outras
atrações. Às 12h30 acontece o almoço típico com cantorias e, às 15h30, café da tarde.
Reservas pelo telefone (54) 99055997 ou (54) 34391110 com Milena.

Quarta-feira de Cinzas - dia 01 de março
Missas com a imposição das cinzas
18h30min, na igreja São Roque
l 19h, na igreja Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos
l

Festas nas Comunidades
18 de fevereiro

Festa em honra São Brás, Comunidade Santo Antônio - Alcântara

12 de março

Sagra Trevisana, em Faria Lemos

18 de março

Festa em honra padroeiro da Comunidade São José - Linha Ferri

02 de abril

Festa em honra padroeiro da Comunidade São Gotardo

09 de abril

Festa em honra padroeira da Comunidade Santa Eulália

09 de abril

Festa em honra padroeiro da Comunidade São Valentim

09 de abril

Festa em honra padroeiro da Comunidade São Valentim 96

23 de abril

Festa em honra Santo Expedito, na Comunidade Santa Lúcia

23 de abril

120 anos da Comunidade São Luiz - SR - 4ª Secção do Rio das Antas

30 de abril

Festa em honra ao padroeiro do Capitel São Jorge

Missões em
Faria Lemos
O Papa Francisco fala de “Igreja
em saída”. Os bispos da América Latina falam da Missão Continental. A
CNBB propõe a urgência missionária.
As diretrizes diocesanas de Caxias do
Sul propõem uma Igreja Acolhedora,
Formadora e Missionária. E a paróquia Nossa Senhora do Rosário planejou um tempo de missão. É uma
necessidade dos tempos presentes e
necessidade permanente que brota
da essência do evangelho. Também
não seria estritamente necessário
chamar de fora da comunidade uma
equipe missionária. Bastaria que
as lideranças todas, assumissem
com vigor este desafio de anunciar
o Evangelho. Porém, a humildade e
a história recomendam que faz bem
acolhermos irmãos e irmãs para
nossas comunidades em nome do

Senhor. Ainda mais, quando estes
missionários são os frades capuchinhos, herdeiros da multissecular
missão franciscana.
De 16 de setembro a 01 de outubro, eles estarão em missão nas
comunidades de Nossa Senhora do
Rosário. Serão incluídas, também,
as comunidades rurais de São Roque: N. Sra. do Rosário, São Luiz,
N. Sra. das Graças - Passo Velho, N.
Sra. de Fátima - Veríssimo de Mattos, São Gotardo e KM 2. Vamos
aproveitar a oportunidade de Deus.
Os resultados serão um verniz superficial? Uma aparência bonita,
mas superficial? Ou serão uma renovação e um aprofundamento da
vida cristã, pessoal, familiar e comunitária? Rezemos para que seja uma
boa safra do Evangelho. Amém!

Coroinhas a caminho
Já estão agendadas as datas para os encontros de formação
de novos coroinhas e acólitos das nossas duas paróquias. Se você
quiser inscrever seus filhos, netos, colegas ou amigos, basta que
tenha entre 7 e 15 anos de idade.
Paróquia São Roque - Horário: 14h às 15h
Datas: 8 e 22 de abril, 6 e 20 de maio, 10 e 24 de junho, 8 e
22 de julho
Para inscrição: 98151 1893 (Josaine); 99149 9591 (Cleonice)
Paróquia N. S. do Rosário - Horário: 9h45 às 10h45
Datas: 9 e 23 de abril, 7 e 21 de maio, 11 e 25 de junho, 9 e 23 de julho
Para inscrição: 99602 1970 (Fabiane)

Curso de Teologia para Leigos terá
transporte aos participantes de Faria Lemos
Esse ano o curso tem novidades. Inscreva-se e participe dessas formações que fazem uma grande diferença na nossa vida de fé e na vida prática,
por consequência. Inclusive, neste ano, aos participantes da Paróquia N. Sra.
do Rosário, haverá transporte partindo da Igreja. Inscrições e mais informações com Simone Framia, pelo número: 3439 1188.

Missionários da Liturgia iniciam atividades
A partir de abril, todas as nossas comunidades receberão
visita especial de uma equipe preparada para dar sugestões e
orientações da vida litúrgica comunitária. A equipe é composta
por 14 membros, que farão as visitas em grupos de três pessoas.
Em breve, cada comunidade receberá a data em que será visitada. Estão convocados todos os membros das equipes, como
cantores, leitores, comentaristas, salmistas, coroinhas, ministros
extraordinários, entre outros. É de se alegrar, desde já, que essa
caminhada esteja dando bons frutos.

Mateada de Integração

Iniciando as festividades alusivas a Festa de São Roque e São Gotardo
- 2017, dia 2 de abril, domingo, a partir das 14h, na praça em frente à Igreja
São Roque, acontece a Mateada de Integração das comunidades com diversas apresentações e brincadeiras. Traga a cuia e a bomba e venha com sua
família participar!

Informativo do Facebook

Você conhece nossa página virtual no Facebook?
Acesse a rede social e nos curta lá! É fácil. Basta pesquisar
@paroquiasaoroquedebento e curtir. Convide seus amigos
e nos ajude a evangelizar mais pessoas. Contamos com você!
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Notícias da Paróquia Santo Antônio
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recebe novo vigário
O bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro
Ruffinoni, nomeou como vigário
paroquial padre José Maria Cavalcante, que será apresentado
na missa das 18h, no Santuário
Santo Antônio, no dia 19 de fevereiro. Padre José Maria é natural
do Rio de Janeiro e realiza sua
experiência missionária na Diocese.
O novo vigário foi ordenado
presbítero no dia 12 de dezembro de 1992. Atuou como administrador paroquial da Paróquia
Sant’Ana, em Japuíba, de 1992
a 1999. Foi transferido para a
Paróquia Nossa Senhora das
Graças, em Nova Friburgo, atuando de 1999 a 2000 como administrador paroquial, e de 2000
a 2015, como pároco. Neste período, também foi diretor e presi-

dente do Centro Social e do Colégio Nossa Senhora das Graças.
Atuou como vigário episcopal do
Vicariato Sede de 2001 a 2003.
“Tenho sempre como lema
em minha vida sacerdotal aquela célebre frase de Santa Teresa
Dávila: ‘nada te perturbe, nada
te espante, tudo passa, Deus
não muda. A paciência tudo alcança; quem a Deus tem nada
lhe falta, só Deus basta’. Gosto
desta frase porque busco aplicá-la em todos os dias em minha
vida e em todas as ações que
faço”, revela padre José Maria.
Sobre a sua futura atuação
na Paróquia Santo Antônio, o sacerdote conta: “Tento colocar em
prática um aconselhamento que
um dia o frei carmelita Batistine
me observou. Um padre deve ter
muitas virtudes. Mas entre elas

quatro tem que se destacar: amar
a igreja de Jesus, amar a Eucaristia, amar Nossa Senhora, e ter
tempo para o povo. E completou o
frei: se você tiver as quatro virtudes você será não mais um padre,
mas um grande sacerdote no seio
da Igreja de Cristo. Tento viver e alimentar meu sacerdócio com esses
aconselhamentos do frei”.
Padre José Maria assume
como vigário paroquial, assim
exercerá a função de acompanhar
várias frentes da Paróquia, como
pastorais, serviços, ministérios,
comunidades, hospital, escolas,
presídio, além de atuar nas celebrações, no atendimento de confissões, aconselhamento e formação.
A Paróquia Santo Antônio
dá as boas-vindas com muita
alegria ao novo vigário!

Nossa
gratidão

Missa de agradecimento aos
Padres Lucas e Marciano
A Paróquia Santo Antônio convida para a missa de agradecimento
aos vigários paroquiais Padre Lucas Antônio Mazzochini e Padre Marciano Petrykowski, no dia 25 de fevereiro, às 18h, no Santuário Santo Antônio, seguida de confraternização no Salão Paroquial, em que cada um
é convidado a partilhar um prato. Os padres assumem novas funções na
Diocese de Caxias do Sul neste ano.
Padre Lucas, que atua desde fevereiro de 2015 na Paróquia Santo
Antônio, irá atuar na coordenação do Serviço de Animação Vocacional
da Diocese de Caxias do Sul e auxiliará na formação dos seminaristas
no Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida em Caxias do Sul.
Padre Marciano Petrykowski, que atuou como vigário na Paróquia
Santo Antônio desde janeiro de 2013, atuará como vigário paroquial na
paróquia São Francisco de Paula e N. Sra. das Graças Rincão dos Kroeff.

Celebrações Penitenciais com
Confissões durante a Quaresma
08/03 19h30min
10/03 19h30min
			
16/03 19h30min
17/03 19h30min
			
21/03 19h30min
22/03 19h30min
23/03 19h30min
			
26/03 15h 		
28/03 19h30min
			
29/03 19h30min
30/03 19h30min
31/03 19h30min
			
04/04 19h30min
05/04 19h30min
06/04 19h30min
07/04 19h30min
08/04 15h		
11/04 19h30min

Padre Marciano e Padre Lucas,
Vocês partilharam com a Paróquia Santo Antônio suas vidas, seus dons, seus sonhos, a serviço da Igreja de Cristo. Somos profundamente gratos por cada dia conosco,
em que entregaram incansavelmente suas vidas para a construção do Reino. Nossas comunidades, grupos, pastorais, movimentos, e todas as ações de evangelização carregam
marcas especiais de cada um, com sinais de fé, esperança e caridade, sem esquecer-se
da sabedoria e amizade construídas.
Uma nova missão vos é dada, e queremos manifestar que nossa oração e amizade
permanecerão. Desejamos-lhes muita felicidade, paz e alegria, e pediremos sempre a
Santo Antônio que vos proteja e guie, conduzindo sempre vossos caminhos.
Com profunda gratidão, Paróquia Santo Antônio.

Programação paroquial de março

N.Sra. do Carmo/Borgo
São José Operário/ Fenavinho / N. Sra.
das Graças / Eucaliptos
N. Sra. da Saúde / Vinhedos
São Paulo Apóstolo /Tancredo Neves /
N. Sra. Aparecida / Conceição
N. Sra. Caravaggio /Vila Nova II
N. Sra. Medianeira /Santa Maria Goretti
Santa Paulina / Vista Alegre / Sagrado
Coração de Jesus / Paim
Santíssima Trindade / Zemith
Divino Espírito Santo / Burati /
N. Sra. Rosário / Progresso II
São Miguel / Santo Antoninho
São Pedro / Salgado
Jesus Bom Pastor / Cruzeiro /
Imaculada Conceição / Barracão
Santa Catarina / Licorsul
N. Sra. Fátima / Cohab
São Cristóvão / Vila Nova I
Santa Lúcia / Progresso
N. Sra. de Lourdes / Gruta do Salgado
Centro

01.03 Abertura do Início da Catequese com

participação dos catequizandos na Celebração de
Imposição das Cinzas, em todas as Comunidades

11.03 Encontro “Caminhos de Esperança”
para enlutados, das 9h às 11h
14.03 Início do Curso de Teologia e Bíblia, às
19h30min, com 1º Palestra sobre a Campanha
da Fraternidade 2017, na Sala 1, do Cinema do
Shopping Bento
15.03 Conselho Paroquial de Pastoral, no Auditório 1

17 e 18.03

José Maria Cavalcante, novo vigário da Paróquia Santo Antônio

Curso de Noivos, no Auditório 2

18.03 Encontro de Formação para os Ministros
da Palavra e Eucaristia, no Auditório 1

20.03 Encontro de Formação para as Equipes
de Liturgia e Canto (Tempo Pascal e Tríduo Pascal)
– Auditório 1
24.03 Jantar com Entrega do Troféu Tonito e
Lançamento Oficial da Festa de Santo Antônio, às
20h, no Salão Paroquial
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Notícias da Paróquia Cristo Rei

Trezena de Nossa Senhora de
Fátima e 100 anos de Aparição
“Eis aqui a serva do Senhor” (Lc 1,38)

Padre Camilo
Pauletti
A Paróquia de Cristo
Rei agradece ao Pe. Camilo pelos serviços pastorais
prestados no segundo
bimestre do ano de 2016.
Ao mesmo tempo, deseja
um bom trabalho evangelizador na Paróquia Santos
Apóstolos, juntamente
com o seu irmão, Pe
Nivaldo Pauletti. A nossa
gratidão em nome de toda
a Paróquia de Cristo Rei e
conte conosco.

Programação

paroquiacristoreibento@gmail.com

No ano de 2017 a Igreja
se prepara para comemorar
os 100 anos das aparições
de Nossa Senhora de Fátima,
co-padoreira da Paróquia de
Cristo Rei. As aparições começaram no dia 13 de maio de
1917, na Cova da Iria, em Portugal, e se estendeu ao longo
do ano. Os jovens pastorinhos,
Lúcia de Jesus, Francisco e
Jacinta Marto saíram de casa
para rezar o terço e brincar. No

1 de maio
2 de maio
3 de maio
4 de maio
5 de maio
6 de maio
7 de maio
8 de maio
9 de maio
10 de maio
11 de maio
12 de maio
13 de maio

entanto, durante as brincadeiras apareceu-lhes uma luz brilhante em forma de relâmpago
e logo em seguida transformou-se numa senhora segurando
um terço branco. Ela pedia que
rezassem
incessantemente.
Na última Aparição, em 13 de
outubro, ela afirmou ser a “Senhora do Rosário” e pediu que
ali fosse construída uma capela
em sua honra. Anos depois, em
1953, foi elevado o Santuário

de Fátima, tornando-se Basílica em 1954 pelo Papa Pio
XII.
Nesse sentido, no espírito do Ano Mariano, será
realizada a Trezena convidando as comunidades para
participar. Todos os dias, às
17h30, haverá a reza do terço. Em cada dia acontece a
reflexão de um Mistério do

Terço durante a missa das
18h, na Igreja Matriz. As comunidades que participam
trazem para a procissão de
entrada a imagem de Nossa
Senhora, quando é padroeira, ou a imagem que é co-padroeira ou a escolhida pela
comunidade. O lema que anima esta trezena é “Eis aqui a
serva do Senhor” (Lc 1,38).

I Dia da Trezena: terço, às 16h e missa, às 18h - Matriz Cristo Rei e Comunidade
N. Sra. das Graças
Tema: Anunciação a Maria
II Dia da Trezena: às 18h - Comunidade Sagrado Coração de Jesus, Santo Antônio e São Bento
Tema: Visita de Maria a sua prima Isabel
III Dia da Trezena: às 18h - Comunidade São Carlos, N. Sra. da Glória e N. Sra. de Fátima
Tema: O Nascimento de Jesus
IV Dia da Trezena: às 18h - Comunidade Santa Helena, N. Sra. de Lourdes - Ceará
Tema: A apresentação do Menino Jesus no Templo
V Dia da Trezena: às 15h30min - Terço e Adoração Eucarística
Tema: Perda e encontro do Menino Jesus no Templo
VI Dia da Trezena: às 18h - Comunidade Santa Marta e São José - Garibaldina
Tema: Batismo de Jesus no rio Jordão
VII Dia da Trezena: às 18h - Comunidade Santo Antão, São Pedro e N. Sra. das Neves
Tema: Jesus participa das bodas de Caná
VIII Dia da Trezena: às 16h - Terço
Tema: Jesus anuncia o Reino de Deus
IX Dia da Trezena: às 18h - Comunidade Santo Expedito, Santa Rita e Imaculado Coração de Maria - Bairro Verona
Tema: A transfiguração de Jesus e a instituição da Eucaristia
X Dia da Trezena: às 18h - Comunidade N. Sra. Aparecida, Almas do Purgatório e São José - Sertorina
Tema: Vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os Apóstolos
XI Dia da Trezena: às 18h - Comunidade São Luiz, N. Sra. de Caravaggio e N. Sra. do Rosário de Pompéia
Tema: A Ressurreição e Ascenção de Jesus
XII Dia da Trezena: às 16h - Terço
Tema: Nossa Senhora é elevada aos céus
XIII Dia da Trezena: Solenidade na igreja Matriz Cristo Rei, às 18h. Celebração dos 100 anos das Aparições de
N. Sra. de Fátima. São convidadas todas as zeladoras de capelinha das comunidades e Festeiros de Cristo Rei.
Tema: Coroação de Nossa Senhora

Encontro de lideranças comunitárias
No dia 29 de abril acontece o Encontro das Lideranças e Animadores das
comunidades da Paróquia de Cristo Rei, no salão da Gruta de Nossa Senhora de
Lourdes, Garibaldina. O início do Encontro está previsto para as 14h, finalizando
às 19h. A primeira parte será de formação espiritual, com o Tema de Maria, no
espírito do Ano Mariano. A segunda parte será estudo e partilha das Diretrizes do
Plano de Pastoral da Diocese de Caxias do Sul para os anos de 2017-2020. Ao
final, haverá Missa no mesmo local. As comunidades, através do coordenador do
Conselho, devem enviar o número de participantes até o dia 25 de abril para a
secretaria paroquial.

Festas nas Comunidades
Comunidade 			

Padroeiro 		

Data

Horário

São José - Garibaldina 		

Nª Srª de Lourdes 		

12/2

Domingo, 10h30min

Santa Rita 			

Nª Srª de Lourdes 		

5/3

Domingo, 11h

São José - Sertorina		

São José 		

19/3

Domingo, 11h

Nª Srª da Glória - 40 da Leopoldina

São José 		

26/3

Domingo, 11h

Santo Expedito 			

Santo Expedito 		

9/4

Domingo, 11h

Santo Antão 			

Santo Antão 		

23/4

Domingo, 10h45min

Nª Srª Lourdes - Ceará/Graciema

Nª Srª de Lourdes 		

30/4

Domingo, 10h30min

Nª Srª Fátima - Bairro Nª Srª Fátima

Nª Srª do Perpétuo Socorro 7/5

Domingo, 10h30min

Igreja Matriz Cristo Rei		
(todas comunidades)		

Nª Sra. de Fátima		
13/5
(centenário das aparições)

Sábado, 18h
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O tempo da Quaresma e o Tríduo Pascal
Pe. Ricardo Fontana
Pároco da Paróquia Santo Antônio

Dia 01 de março de 2017, “quarta de cinzas” iniciaremos os quarenta dias
de preparação à Festa da Páscoa, principal evento cristão, pois celebramos a
passagem da Paixão e Morte de Jesus para sua Ressurreição!
O Tempo da Quaresma
Identificado pela cor roxa, o
tempo da quaresma é um tempo
de preparação para a celebração da Páscoa anual. Através
das obras da penitência: o jejum,
a oração e a caridade a Igreja é
convidada a purificar-se. No Brasil, esses gestos são iluminados
através da reflexão e do gesto
concreto da Campanha da Fraternidade. Por meio do anúncio
do Evangelho, a Igreja exorta à
conversão, como podemos perceber pelas palavras ditas pelo
Ministro no momento da imposição das cinzas: “Convertei-vos e
crede no Evangelho”.

É importante recordar que
neste tempo, especialmente,
na Quarta-Feira de Cinzas e a
Sexta-Feira Santa são dias de jejum e abstinência. Porém, esses
gestos não devem ser puramente exteriores, mas sim expressão
de um desejo de busca de purificação dos vícios e pecados, da
busca do crescimento e do equilíbrio interno. Sendo a quaresma
o principal tempo de penitência,
é importante preparar-se em
comunidade para a celebração
do Mistério Pascal através das
várias celebrações penitencias
com confissões que as paróquias oferecem.

O Tríduo Pascal
São os três dias mais importantes da celebração da Páscoa.
Na Quinta-Feira Santa, abrimos
o Tríduo Pascal com a Missa
Vespertina da Ceia do Senhor e
do gesto do lava-pés. Nela celebramos a instituição da Eucaristia, que perpetua pelos séculos
o memorial da Paixão, Morte e
Ressurreição do Senhor Jesus.
Na Sexta-Feira Santa, somos chamados a contemplar o
amor extremo de Jesus Cristo
que se entrega na cruz para a
nossa redenção. Nesse dia não
celebramos um funeral, mas celebramos a morte vitoriosa do

Senhor Jesus.
O Sábado Santo é o dia do
repouso do Senhor no sepulcro,
um dia de silêncio, meditação e
oração. Na noite acontece a Vigília Pascal, é a “mãe de todas
as santas vigílias”, da qual emanam todas as outras celebrações; o ponto máximo do Tríduo
Pascal, no qual celebramos a
ressurreição de Cristo.

Em um clima de alegria dos
muitos sinais, bênção do fogo
novo, Liturgia da Palavra, da
água do batismo, do pão e do
vinho somos chamados a uma
vida nova em Cristo ressuscitado.
Façamos juntos esta experiência para um dia, junto com
Jesus, celebrarmos também a
nossa Páscoa!

Programação doTempo de Quaresma, Semana Santa e Páscoa
Paróquia Cristo Rei

Paróquia SANTO ANTÔNIO

Bênção de Ramos
As bênçãos de Ramos serão realizadas nas missas das comunidades durante o mês de março. Em abril, para as comunidades
que têm missa até o dia 9, dia de Ramos.

Quinta-Feira Santa, 13 de abril
• A partir das 15h haverá atendimento de confissões no
Santuário Santo Antônio.
• 19h30min: Celebração da Ceia do Senhor com Lava-pés nas Comunidades.
• 20h: Missa da Ceia do Senhor com Lava-pés no Santuário Santo Antônio.
• 21h às 24h: Início da Adoração ao Santíssimo.

Missa de Cinzas e Abertura da Campanha da Fraternidade
Dia 1/3, 9h30min e 18h, Igreja Matriz
Via-Sacra
• Sextas-feiras, às 16h, nos dias 3,10, 17, 24 e 31 de março e 7
de abril na Matriz Cristo Rei
• Celebração da Via-Sacra em todas as comunidades,
19h30min ou 20h, a partir do dia 3 de março até o dia 7 de abril
Quinta-Feira Santa, dia 13 de abril
• Missa da Ceia do Senhor, Adoração e Vigília - Matriz Cristo Rei,
às 20h
Sexta-feira Santa, 14 de abril, às 8h30min Vigília e Adoração
• Celebração da Paixão do Senhor, 15h
• Procissão do Encontro, 16h
• Via-Sacra no Morro da Cruz - Gruta do Ceará, 19h
Obs.: Se a encenação não acontecer por motivos de chuva, ela
será realizada no domingo à noite, dia 16 de abril, às 19h30
Sábado Santo, 15 de abril
• 18h, Santo Antão
• 18h, Nossa Senhora das Graças (para todo Vale dos Vinhedos)
• 20h, Matriz Cristo Rei
Domingo de Páscoa, 16 de abril
• 8h e 18h, Igreja Matriz
• 8h30min , Santa Helena
• 9h30min, São Bento
• 10h, São José (Garibaldina)

Sexta-Feira Santa, 14 de abril
• 07h: Reinício da Adoração ao Santíssimo e Confissões.
• 09h: Via Sacra no Santuário Santo Antônio.
• 15h: Celebração da Paixão e Morte de Nosso Senhor
Jesus Cristo.
• 16h: Procissão do Encontro pelas ruas do Centro.
• 18h: 40ª Romaria à Cruz do Salgado, com encenações da Vida, Paixão e Morte de Jesus. A concentração
será em frente à Igreja São Pedro/Salgado, seguindo
em procissão ao Morro da Cruz.
Sábado Santo, 15 de abril
• 19h: Missa da Vigília Pascal nas Comunidades Santa
Lúcia/Progresso, Santa Maria Goretti/ Santa Catarina/
Licorsul e Aparecida/Conceição
• 20h: Missa da Vigília Pascal no Santuário Santo
Antônio
Domingo de Páscoa, 16 de abril
• Missas no Santuário: 07h – 08h30min – 10h e 18h
• 09h: Missa na Comunidade São Pedro/Salgado
• 10h: Missa na Comunidade São José Operário/Fenavinho
• 19h: Missa na Comunidade Santa Catarina/Licorsul
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ParóquiaS SÃO ROQUE
E FARIA LEMOS
Quinta-feira Santa - 13 de abril
20h

Igreja São Roque

20h

Igreja Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos

Sexta-feira Santa - 14 de abril
9h

Via-Sacra, após Adoração e atendimento às

confissões nas igrejas
Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos e São Roque
15h

Celebração da Paixão de Nosso Senhor Jesus
Cristo
Igreja Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos
Igreja São Roque
Comunidade São Gotardo

Sábado Santo - 15 de abril
19h30

Comunidade Cristo Redentor

20h

Igreja Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos

20h

Igreja São Roque

Domingo da Páscoa - 16 de abril
8h30

Igreja Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos

9h

Igreja São Roque

9h

Comunidade São João

10h30

Comunidade Nossa Senhora das Dores - Tuiuty

Adeus, Pe. Francisco Mario Andognini!
Pe. Álvaro Luiz Pinzetta

Faleceu aos vinte de janeiro passado o Pe. Chico (como era conhecido), filho de Hilário
Andognini e Alba Marcantônio, nascido aos quatorze dias de dezembro de 1930, em Antônio
Prado. Foi ordenado no dia do centenário da proclamação da Imaculada Conceição, aos oito
de dezembro de 1954. Começou como cooperador no Santuário N. Sra. de Caravaggio emFarroupilha, de 1955 a 1956, alguns meses, vindo logo à Paróquia Santo Antônio, onde ficou até
o fim de 1959. Em 1960 assumiu a Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus em Carlos Barbosa.
De lá, foi a Caxias do Sul, em 1964, trabalhando para a formação da nova Paróquia de Santo
Antônio. De 1965, por três anos foi pároco da Paróquia São Pio X.
Na Paróquia São Roque, chegou em março de 1968, permanecendo até primeiro de abril
de 1990. Foi o pároco que mais permaneceu nesta paróquia, 22 anos e um mês. Atendeu as
tradicionais capelas, mas soube enfrentar os desafios urbanos, fundando as comunidades de
Aparecida e Caravaggio, deixando já os primeiros trabalhos nas comunidades São João e Cristo
Redentor, com diretorias e equipes, o que ele mesmo escreveu no livro da paróquia.
Empreendor, bem relacionado, afável e paciente, Pe. Chico estava sempre presente em
todos os eventos, mesmo que fosse por pouco tempo. Muito prestativo, conseguia chegar rapidamente junto aos doentes que o chamavam. Atencioso para com as pessoas, sabia escutar.
Foi conselheiro, diretor espiritual de muita gente. Já com idade avançada, enfrentou com serenidade uma doença difícil e a própria morte.
Mesmo no meio deste enfrentamento e no final também eu o encontrei em paz, inclusive
de bom humor. Disse- me que a doença era um tempo a mais que Deus lhe concedeu para se
preparar. Aos 24 de dezembro, às vésperas do Natal, disse-me, já bastante fraco, que estava
preparado para a partida. Perguntei-lhe o que gostaria de dizer à Paróquia São Roque: “Que
reze por mim”, respondeu. Nossa paróquia celebrou, com seus três padres: Álvaro, Daniel e
Valdir, lideranças e o povo, a missa de corpo presente, na sexta-feira, às 18 horas no Santuário
Santo Antônio. Também estivemos em suas exéquias no dia 21 de janeiro.
Mais uma vez agradecemos sua vida e presença entre nós. O padre cuida de todos, mas
quem cuida do padre? Agradecemos às irmãs da nossa querida família Longhi: Ana Josefina
cuidou do Pe. Chico por 43 anos e Dorvalina nos últimos tempos. Deus lhes abençõe por tanta
dedicação.
Que Deus faça com que muitos corações jovens descubram o mistério e a beleza da vocação sacerdotal.

Obrigado Pe. Chico! A Diocese de Caxias do Sul e a Região de Pastoral de Bento Gonçalves louvam e bendizem a Deus pela vida, pelos
serviços pastorais e por toda a missão realizada. Permaneça na paz!

