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Ir. Lídia Villani
Paróquia Santo Antônio

Ano da Vida
Consagrada

Boa Notícia

Editorial

O Papa Francisco disse 
aos consagrados: “quero 
dizer-vos uma palavra, e a 
palavra é ALEGRIA. Dando 
enfoque à renovação da 
vida religiosa, decidi pro-
clamar um Ano da Vida 
Consagrada”. Este ano 
teve início no dia 30 de no-
vembro de 2014, primeiro 
domingo do Advento, e se 
prolongará até a festa da 
apresentação de Jesus ao 
templo no dia 02 de feve-
reiro de 2016. 

O grande convite que 
nos encoraja e move é 
o espírito que cria e que 

Caro leitor e amigo, chegamos até você com mais uma edição 
do Jornal Boa Notícia. Dispomos deste tão importante meio de co-
municação para trazer informações e reflexões de nossas Paró-
quias e comunidades, bem como, da Igreja como um todo.

O Pontificado do Papa Francisco tem sido marcado por muitas 
novidades para todos nós. Diante disso, a presente edição de Boa 
Notícia traz presente reflexões sobre o Ano da Vida Consagrada, 
que tem como lema: “Vida Consagrada na Igreja Hoje: Evangelho, 
Profecia e Esperança”; a realidade dos Migrantes em nossa re-
gião, sobretudo a necessidade cristã de acolher bem os tantos 
imigrantes haitianos que chegaram e estão chegando às nossas 

comunidades; dentre outros tantos assuntos que merecem a nos-
sa atenção e dedicação. Ainda, trazemos presente a programação 
de nossas paróquias e comunidades, levando até você, nosso lei-
tor, todo o trabalho feito pela nossa Igreja na promoção da vida e 
no crescimento da nossa fé. 

Como destaque desta edição, Boa Notícia traz a programação 
da 137ª Festa de Santo Antônio, padroeiro de nosso município, 
que traz como lema: “Anunciar a Palavra e formar Comunidades.”

Que Santo Antônio interceda junto a Deus e abençoe a você e 
sua família. 

Uma ótima leitura!

constantemente renova a sua 
Igreja. O papa recorda: na úl-
tima ceia, Jesus dirige-se aos 
apóstolos com estas palavras: 
“Não fostes vós que me esco-
lhestes, fui eu quem vos esco-
lhi” (Jo 15,16). 

Isto recorda a todos, que a 
vocação é sempre uma inicia-
tiva de Deus. É Cristo quem 
chama a segui-lo na vida con-
sagrada, e isto significa cum-
prir continuamente um êxodo 
de nós mesmos para centrar 
a existência em Cristo e no 
seu Evangelho, na vontade de 
Deus, despojando-vos dos vos-
sos projetos, para poder  dizer 
como São Paulo: “Já não sou 
eu que vivo, é Cristo que  vive 
em mim” (Gl 2,20).

A vida consagrada é cha-
mada a encarnar a Boa Nova, 
chamada ao seguimento de 
Cristo crucificado e ressuscita-
do, a fazer seu, o modo de ser 
e de agir de Jesus, como ver-
bo encarnado diante do Pai e 
diante dos irmãos. A vida con-
sagrada é chamada contínua a 
seguir a Cristo.

O papa Francisco afirma: o 
ano da Vida Consagrada não 
diz respeito somente às pesso-
as consagradas, mas à Igreja 
inteira. Por isso, convido todas 
as comunidades cristãs a vi-
verem este ano, procurando, 
antes de mais nada, agradecer 
ao Senhor os dons recebidos 
da Igreja inteira.

A Vida Consagrada é um 

dom feito à Igreja. Nasce na 
Igreja e cresce na Igreja, está 
totalmente orientada para a 
Igreja.

O Senhor nos chama cada 
dia a segui-lo com fidelidade e 
com coragem; fez-nos o gran-
de dom de escolher-nos como 
discípulos seus; convida-nos

a anunciá-lo com alegria 
como Ressuscitado, mas nos 
pede que o façamos com a 
palavra e com o testemunho 
da nossa vida no dia a dia. É 
a Palavra de Deus que toca os 
corações, converte-os a Deus e 
à sua lógica, que é tão diferen-
te da nossa. 

Jesus pede-nos para viver 
a sua Palavra. É a nossa vida 
que deve falar, uma vida na 

qual transparece a alegria e 
a beleza de viver o evangelho 
e o seguimento a Cristo.

“Ide pelo mundo inteiro”, 
foi a última mensagem que 
Jesus dirigiu a seus discí-
pulos e continua dirigindo 
a todos nós (Cf: Mc 16,15). 
É com o impulso do Espírito 
que este ano da vida consa-
grada se tornará um autênti-
co Kairós, um tempo de Deus 
rico de graças e de transfor-
mação.

Todas as comunidades 
cristãs são convidadas a vi-
verem este ano. A radicalida-
de evangélica não é somente 
dos religiosos, mas é exigida 
a todos. Os religiosos a vivem 
de modo profético.
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Artigo de Formação

Pe. Paulo César Nodari
paulocesarnodari@hotmail.com

Por que a Paz

vida mudou radicalmente nos 
últimos dois quartéis do século 
XX e teve acentuada continui-

dade neste meado de quartel do século 
XXI. A organização da vida não apenas 
econômica, mas também social, políti-
ca e, sobremaneira, cultural passa por 
profundas transformações na medida 
em que está em curso a implementa-
ção de um sistema articulado, sobre-
maneira, econômica em nível mundial, 
por meio da inclusão de todas as so-
ciedades no mercado, sobretudo, nos 
mercados financeiros, que assumem 
a condução de todo o processo eco-
nômico, e de uma teoria que defende 
o mercado como a forma exclusiva de 
coordenação de tal sociedade. 

Esse processo se tornou possível 
através de uma série de decisões po-
líticas e sua progressiva efetivação foi 
acelerada, especialmente, pela nova 
revolução tecnológica, que fez da ciên-
cia e da técnica as forças impulsiona-
doras do novo paradigma de produção, 
que tem seu eixo na tecnologia da infor-
mação, colocando, portanto, o conhe-
cimento no cerne do processo produti-
vo com dois efeitos de consequências 
grandes para a vida humana: por um 
lado, transformou profundamente o 
trabalho, provocando um enorme au-
mento da produtividade, acompanhada 

é urgente?

por mudança significativa nas relações 
entre capital e trabalho, o que levou ao 
desemprego estrutural, uma vez que o 
trabalho vivo se torna algo que desa-
parece nas empresas que assumem 
a tecnologia de ponta em nossos dias; 
por outro lado, esta nova dinâmica do 
capital fez surgir uma competitividade 
exacerbada em nível internacional. 

Diante da eminente mudança de 
época neste início do século XXI, que, 
paradoxalmente, por um lado, oferece 
tantas facilidades e possibilidades, e, 
por outro, tantas dificuldades e confli-
tos de todas as ordens, urge garantir a 
todos os homens e mulheres condições 
básicas e elementares de uma vida 
pautada sobre o alicerce do respeito 
e da dignidade. Cientes das 
dificuldades que se apre-
sentam, é fundamental 
aprender a conviver e 
a respeitar as dife-
renças. Torna-se im-
prescindível, por con-
seguinte, crescer no 
comportamento e na 
atitude baseada em 

cooperação e respeito, lembrando que 
isso não se dá de uma hora para outra. 

Diante de culturas diferentes e em 
conjunturas históricas distintas, urge 
a cooperação de todos os cidadãos do 
mundo, de todos os segmentos e insti-
tuições da sociedade civil e dos Esta-
dos, bem como todas as Igrejas, não 
apenas da Igreja Católica. Trata-se de 
um esforço hercúleo que exige a co-
laboração e cooperação de todos, de 
modo a ousar afirmar, por fim, não ser 
direito de nenhum cidadão do mundo 
estar alheio ao da construção de uma 
sociedade de convivência pacífica.

Para tanto, não é demais lembrar 
que a paz é mais que um mero aconte-
cimento. É uma atitude. É um compor-

tamento. É um processo no qual 
cada um precisa se engajar. 

É um projeto de ação de 
forma a incluir o corpo 
social, político e econô-
mico numa ampla e soli-
dária visão de paz. Nes-
sa perspectiva, o projeto 
poderá virar movimento 

em curso, muito mais 

do que uma simples meta a ser alcan-
çada estática e individualmente. Por 
isso, não se pode aceitar passivamente 
a violência. Pelo contrário, faz-se ne-
cessário indignar-se diante de gestos 
e atitudes de agressão e violência se-
jam eles cometidos por quem quer que 
seja. É compromisso inadiável de cada 
um e de todos. É a capacidade de assu-
mir com responsabilidade os conflitos 
existentes e emergentes, buscando re-
solvê-los sem causar mais violência. E 
isso significa assumir com convicção e 
paixão a educação como possibilidade 
de instauração da paz. 

Afinal, cada cidadão é, de um modo 
ou de outro, um potencial educador e 
guardião da paz. Para tanto, cada um 
precisará assumir com convicção que 
trabalhar pela paz exige engajamen-
to, esforço, sacrifício, compromisso no 
combate ao ódio, aos maniqueísmos e 
à ideia de inimigo, ao medo, aos funda-
mentalismos, às mentiras, à corrupção, 
à dominação.

Que este ano de 2015, Ano da Paz, 
declarado pela CNBB (Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil) seja não 
apenas de conscientização, mas, aci-
ma e antes de tudo, de compromisso 
efetivo de cada um de nós, de todas as 
instituições civis, de todas as Igrejas 
pela construção e instauração da con-
vivência pacífica, respeitando as dife-
renças, dirimindo as desigualdades en-
tre os pobres e ricos, construindo uma 
sociedade cada vez mais justa e livre. 
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Notícias das Paróquias São Roque e N.Sra. do Rosário

Festas  nas Comunidades

Festa de São Roque e São Gotardo

No dia 22 de março, com a 
Mateada de Integração, foi 
dado início às atividades alusi-
vas a festa dos Padroeiros da 
Paróquia. Durante aproxima-
damente quatro horas, uma 
grande multidão compartilhou 
“o doce amargo” que faz bem e 

No final do mês de junho iniciam as visitas da imagem do Pa-
droeiro às comunidades que constituem a Paróquia de São Roque. 
Convidamos a todos para se organizarem e acolher com alegria esta 
preciosa visita.

 Dia  Hora Comunidade
26 de junho Sexta 19h30  N. Sra. do Caravággio
27 de junho Sábado 17h N. Sra. da Saúde
28 de junho Domingo 15h Lar do Ancião
04 de julho Sábado 19h São Valentin
05 de julho Domingo 9h São Luiz
05 de julho Domingo 10h30     N. Sra. do Rosário
05 de julho Domingo 14h30     Capitel São Jorge
10 de julho Sexta 19h N.Sra. de Fátima - Ver. de Mattos
11 de julho Sábado 18h Santa Bárbara
12 de julho Domingo 10h São Gotardo
12 de julho Domingo 19h N. Sra. Aparecida
17 de julho Sexta 19h     Santa Eulália
18 de julho        Sábado 19h30 Cristo Redentor
19 de julho Domingo 10h  N.Sra.das Graças - Passo Velho
19 de julho Domingo 18h    Paróquia Cristo Rei
24 de julho Sexta 19h N. Sra. de Monte Bérico
25 de julho Sábado 19h Sagrada Família
26 de julho Domingo 10h N. Sra. das Dores - Tuiuty
26 de julho Domingo 15h Lar dos Idosos
31 de Julho Sexta 19h Sto. Antônio - Linha Pradel
01 de agosto Sábado 18h Santa Terezinha
02 de agosto  Domingo 10h30 São João
02 de agosto Domingo 18h Paróquia Santo Antônio
04 de agosto Terça 14h APAE
06 de agosto Quinta 17h 6º BCOM

Tendo como lema: Santo Isidoro, Exemplo de Fé, Oração e 
Serviço, a comunidade de Faria Lemos, mais uma vez, fará me-
mória ao Santo padroeiro dos agricultores.

A festa terá a seguinte programação religiosa e social:
 Dia 1º de maio, às 18h: 1º Tríduo, a cargo da comunidade-

-Sede
 Dia 03 de maio, às 8h30min: 2º Tríduo, a cargo da Cate-

quese
 Dia 08 de maio, às 16h: 3º Tríduo, a cargo da escola
 Dia 09 de maio, às 19h: Missa festiva e jantar

A Equipe de Festeiros organizadores convida a todos a par-
ticiparem das festividades.

“Depois de dois anos e quatro meses atuando na Paróquia 
São Roque e Nossa Senhora do Rosário, de Faria Lemos, como 
vigário paroquial, a pedido do Vigário Geral da Diocese, fui convi-
dado a ser assistente no Seminário Diocesano de Caxias do Sul.

Quero agradecer a todas as comunidades e pessoas pelo 
acolhimento e pela amizade. Levo comigo boas lembranças de 
todos vocês e lembrarei em minhas orações”.

Agradecimento ao Pe. Almir
As comunidades das Paróquias São Roque e Nossa Senhora 

do Rosário - Faria Lemos manifestam o seu sincero agradeci-
mento ao Pe. Almir José Risson, por toda dedicação e zelo na 
organização das atividades pastorais e na assistência espiritual 
para com a Igreja destas comunidade.

Ao Pe. Almir nosso muito obrigado!

No dia 11 de abril, aconteceu 
a primeira etapa de Formação 
de Liturgia com a presença dos 
animadores de cantos, leitores, 
ministros e responsáveis pela 
ornamentação das Igrejas de 
todas as comunidades que com-
põe as Paróquias São Roque 
e Faria Lemos.  O curso foi as-
sessorado pela Irmã Neusa, da 
Equipe Diocesana de Liturgia.

No próximo dia 2 de maio, 
acontece a segunda etapa. Nes-
te encontro serão debatidas as 
práticas litúrgicas de nossas 
missas. É muito importante a 
participação de representantes 
de todas as comunidades. Con-
tamos com a presença de todos.

SACrAMeNto DA PrIMeIrA euCArIStIA
São Valentim    03/05   10h
Nossa Senhora das Dores   09/05   16h30min
N. Sra. de Fátima - Veríssimo de Mattos 10/05   10h30min
Nossa Senhora da Saúde   23/05   17h
Nossa Senhora Aparecida   23/05   19h
Cristo Redentor    30/05   16h30min
Nossa Senhora de Caravággio  13/06   16h
Santa Bárbara    13/06   18h
Sagrada Família    13/06   19h15min
Paróquia N.Sra. do Rosário - Faria Lemos 23/08   8h30min
São Roque e Santa Terezinha  29/08   18h
São João     19/09   18h30min

SACrAMeNto DA CrISMA
 Paróquia São roque - dia 20 de junho
l Às 15h30min na Igreja Cristo Redentor, com os crismandos das comuni-
dades Cristo Redentor e Sagrada Família.
l Às 18h na Igreja São Roque, com os crismandos das comunidades São 
Roque, N. Sra. das Dores, São Valentim, N. Sra. de Fátima, Santa Bárbara, 
N. Sra. de Caravággio e São João.

 Paróquia Nossa Senhora do rosário - Faria Lemos
l Dia 21 de junho, às 8h30min, na Igreja Matriz

MAIo
Dia 03 Comunidade São Valentim - Vale Aurora  Festa em honra a N. Sra. do Caravaggio 
Dia 09 Comunidade N. Sra. da Rosário - Faria Lemos Festa em honra a Santo Isidoro
Dia 10 Comunidade N.Sra. Fátima - Veríssimo de Mattos Festa em honra a Padroeira
Dia 16 Comunidade N. Sra. das Dores - Tuiuty  Festa em honra a N.Sra. do Caravaggio
Dia 24 Comunidade N. Sra. Caravaggio - Universitário Festa em honra a Padroeira
Dia 24 Comunidade São Martinho   Festa em honra a N.Sra. do Caravaggio 
Dia 31 Comunidade São Valentin 96   Festa em honra ao Padroeiro  
JuNHo     
Dia 07 Comunidade Santo Antônio - Linha Pradel  Festa em honra ao Padroeiro 
Dia 07 Comunidade Santo Antônio - Linha Paulina  Festa em honra ao Padroeiro
Dia 14 Comunidade Santo Antônio - Linha Alcântara Festa em honra ao Padroeiro
Dia 21 Comunidade São Luiz 4ª Secção Rio das Antas Festa em honra ao Padroeiro
Dia 21 Comunidade São Luiz 3ª Secção Rio das Antas Festa em honra ao Padroeiro           
Dia 28 Comunidade São João    Festa em honra ao Padroeiro
Dia 28 Comunidade Santa Lúcia - Linha Reginato  Festa em honra a S. Rosa de Lima

Mateada de Integração

une as pessoas.
Os festeiros Adeloir e Andréia 

dos Santos, Arlei e Adriane Re-
ginato, Denis e Sandra Pedrotti, 
Valdir e Terezinha Cozer, Valter 
e Maria Dallogio, agradecem a 
participação e a colaboração de 
todos.

Bingo
A próxima atividade da Fes-

ta de São Roque será o Bingo. 
O mesmo acontecerá no dia 15 
de maio, a partir das 19h30min, 
no Salão Paroquial. Haverá oito 
rodadas, com valiosos prêmios.

Despedida do Pe. Almir Encontro de
Formação
de Liturgia

Primeiras Eucaristias e Crismas

Visitas da imagem do Padroeiro

Festa de Santo Isidoro
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Notícias da Paróquia Santo Antônio

Festas  nas Comunidades
Dia Hora Comunidade
16.05 20h Missa festiva na Comunidade N.S. de Fátima / Cohab
17.05 12h Almoço Festivo Comunidade N.S. de Fátima / Cohab
17.05 15h Chá da 137ª Festa de Santo Antônio
24.05 12h Festa de Nossa Senhora de Caravaggio / Vila Nova II
29.05 20h Jantar do Codeguin / Salão Paroquial
07.06 10h30 Festa na Comunidade Espírito Santo / Burati
07.06 10h30 Festa na Comunidade Jesus Bom Pastor / Cruzeiro
28.06 10h30 Festa na Comunidade São Pedro / Salgado
05.07 10h30 Festa na Comunidade Santa Maria Goretti
05.07 10h30 Festa na Comunidade Santo Antoninho
05.07 12h Almoço festivo na Comunidade São Paulo Apóstolo / Tancredo Neves

Neste ano de 2015, celebrando o Ano da Vida 
Consagrada, a Paróquia Santo Antônio, parabeni-
za e agradece às Irmãs Carlistas do Colégio Me-
dianeira pelos 100 anos de presença e serviço 
abnegado junto à nossa cidade e comunidade 
de fé. Confira na imagem abaixo o texto 
fotocopiado do histórico livro da paróquia 
“Tombo”, que registra a data de chegada 
das Irmãs Carlistas em solo gaúcho.

Com a ajuda da Rifa Solidária da Festa de 
Santo Antônio deu-se início a construção das igre-
jas da Comunidade Santa Paulina, do bairro Vista 
Alegre e Nossa Senhora do Rosário, do bairro Pro-

Para batizar é preciso agendar o batismo na secretaria da Paró-
quia Santo Antônio ou na comunidade onde reside e participa, com 
as lideranças responsáveis. Apresentar-se com a Certidão de nasci-
mento da criança, comprovante do dízimo, taxa de inscrição e nome 
completo do casal de padrinhos.

Preparação: A preparação de pais e padrinhos e a data do ba-
tismo será agendada na secretaria ou, se for na comunidade, com 
as lideranças responsáveis. O batismo, na Igreja Santo Antônio, é 
realizado no terceiro sábado de cada mês, à tarde, e há um limite de 
crianças por celebração, ou seja, são 30 (trinta) crianças por mês, 
ultrapassando este número passa para o próximo mês.

Padrinhos e madrinhas: É aconselhável escolher um padrinho 
ou uma madrinha, ou também um padrinho e madrinha. Apenas um 
casal será registrado nos livros e na lembrança do batismo. Sejam 
escolhidos padrinhos e madrinhas que ajudem na educação da fé 
das crianças. É necessário que os padrinhos sejam católicos, te-
nham 16 anos completos e tenham recebido o sacramento da Euca-
ristia e Crisma.

Porque não se batiza em casa: No passado, a prática do ba-
tismo em casa se justificava pela dificuldade da falta de sacerdotes 
para atender todas as comunidades. As pessoas, então, sabendo 
que o batismo pode ser feito validamente por um cristão, que use 
água e a fórmula trinitária, realizavam a celebração nos lares. Quan-
do o padre passava, meses ou anos depois, apenas registrava e con-
firmava o que já havia sido feito. Hoje a situação mudou, especial-
mente com a facilidade dos meios de locomoção. Há, porém, quem 
batize em casa e depois pede para batizar a criança na Igreja.

O batismo se recebe uma só vez. O sacramento do batismo é 
essencialmente comunitário e, por isso, deve ser feito na igreja. So-
mente em perigo de morte permite-se a exceção.

Nas celebrações eucarísticas 
do dia 15 de fevereiro, aconteceu 
a memória dos 100 anos do Altar 
principal da Igreja Matriz de Santo 
Antônio. A prova documental pode 
ser conferida atrás do altar de 
mármore de carrara. Ao Pe. Hen-
rique Poggi e senhoras colabora-
doras da então Villa Isabel, nossa 
gratidão por esta obra-prima.

100 Anos de história das Irmãs Carlistas
Para celebrar o Centenário, a Comunidade 

Educativa do Colégio Medianeira, juntamente 
com as irmãs da Província e a Paróquia Santo An-
tônio, realizaram uma missa de ação de graças 
no dia 19 de fevereiro. Parabéns Irmãs!

100 Anos 
do Altar Mor

Para batizar é preciso...

Igrejas em construção
gresso II. No dia 17 de abril aconteceu a bênção 
da construção da igreja da Comunidade Santa 
Paulina, com procissão luminosa e missa.

Obras da Igreja da Comunidade Santa PaulinaObras da Igreja Nossa Senhora do Rosário
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Patrocínio:

A 137ª Festa de Santo Antônio, padroeiro da Paróquia 
Santo Antônio e do município de Bento Gonçalves, em 
2015, terá como lema: “Anunciar a Palavra e formar co-
munidades”. A missão mais importante que Jesus deixou 
aos apóstolos é o anúncio da Palavra, para fazer discípu-
los seus: “Vão e façam com que todos os povos se tornem 
meus discípulos” (Mt 28,19). Toda a ação evangelizadora 
da Igreja parte da Palavra de Deus. O cristão é convidado 
a acolher a Palavra, meditá-la, rezar com a Palavra, estu-
dá-la e deixar-se formar por ela.

Acreditamos que a Leitura Orante da Palavra de Deus 
ajuda a formar seguidores de Jesus Cristo, tirar os cristãos 
do anonimato, formar “pequenas comunidades”, onde as 
pessoas se conhecem, partilham a vida e vivem a carida-

Anunciar a Palavra e formar Comunidades
de. Formar estas “pequenas comunidades”, organizadas 
numa rede de comunidades, é um grande desafio, pois 
muitos católicos ainda não descobriram a alegria de se-
rem discípulos de Jesus Cristo e sentirem-se vinculados à 
Igreja. “A alegria do Evangelho enche o coração e a vida 
inteira daqueles que se encontram com Jesus” (EG 1), 
afirma o Papa Francisco. O anúncio da Palavra de Deus 
gera a Igreja, como nos disse Santo Agostinho, falando da 
missão dos apóstolos: “pregaram a Palavra da verdade e 
geraram as igrejas”.

Santo Antônio é o homem da Palavra, da pregação, 
arauto do Evangelho. Em sua imagem traz nas mãos o li-
vro da Palavra e a Palavra que se fez homem e tem um 
rosto, Jesus Menino.

Conheça os Festeiros

Aldo e Glacy 
Michelon Pellicioli

Comunidade: Nossa Senhora do Rosário, 
Bairro Progresso

Ser festeiros é  atender o chamado a doar-
mos um pouco de nosso tempo, e trabalhar 
com fé e amor em agradecimento por todas 

as graças que recebemos de Deus.

João Carlos ribeiro e 
Claudete trevisan 
Comunidade: Santa Catarina, 
Bairro Licorsul
Ser festeiros significa integração entre as 
comunidades de nossa cidade promoven-
do o envolvimento e trabalho em equipe, 
com o objetivo de suscitar o amor e a fé.

Antonio Carlos e 
Vanderléa Liviera Dall’oglio

Comunidade:  Paróquia Cristo Rei
Para nós, que já somos devotos de Santo 

Antônio, é uma imensa honra ser festeiros, 
um momento de crescimento espiritual e 
renovação de nossa fé. Oportunidade de 

participar da organização do grandioso 
evento que é a festa do nosso Padroeiro.

Valdir Pedro Locatelli  e 
rosa Maria da Fontoura Locatelli
Comunidade: Comunidade de São Roque
Para nós foi uma honra ter recebido este convite. 
O nosso sim envolvia comprometimento, trabalho 
e dinamismo. Conhecer novas comunidades, 
envolver a todos através da fé, da palavra e da 
participação, é o nosso propósito. Muito mais 
que auxiliar na execução da  festa, esperamos 
crescer como seres humanos e fortificarmos 
nosso envolvimento com a Comunidade.

Claudino e Helena 
rigon Dalla Costa

Comunidade:  Paróquia Cristo Rei
Ser festeiro é uma benção de Deus e um 

compromisso que assumimos para o bem 
comum nesta comunidade. É trabalhoso 
e gratificante, porque estamos ajudando 
a divulgar e a fazer esta grandiosa festa.

reno Pedro e  Vanice 
Balbinot Sonza
Comunidade:  São Luiz, Bairro Juventude
Para  nós representa um grande desafio, um 
chamado por Deus para esta missão, a qual 
abraçamos com muito entusiasmo, dando tudo 
de si, para o  o sucesso da festa, gerando em 
nós festeiros sempre uma nova expectativa em 
cada evento. Estamos ansiosos no aguardo do 
grande dia da festa.

Fotos: Foto Leyser
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01/05 19h30 Comunidade Divino Espírito Santo - Burati
02/05 15h Comunidade Nossa Senhora de Lourdes - Gruta do Salgado
 17h Comunidade Imaculada Conceição - Barracão
 19h Comunidade Nossa Senhora de Fátima  - Cohab
03/05 9h Comunidade Nossa Senhora do Rosário - Progresso II
 10h30 Comunidade Santa Catarina - Licorsul
08/05 19h30 Comunidade Santo Antoninho
09/05 16h30 Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Paim
 18h30 Comunidade N.S. Aparecida - Conceição 
 20h Comunidade N.S. do Carmo - Borgo 
10/05 9h Comunidade Jesus Bom Pastor - Cruzeiro
 10h30 Comunidade São Miguel
13/05 18h30 Paróquia São Roque
15/05 19h30 Comunidade Santa Paulina - Vista Alegre
16/05 17h Comunidade Santa Maria Goretti
 18h30 Comunidade São Paulo Apóstolo - Tancredo
17/05 9h Comunidade Nossa Senhora das Graças - Eucaliptos
 10h30 Comunidade São José Operário - Fenavinho
 18h Paróquia Cristo Rei
19/05 19h30 Comunidade São Pedro - Caminhos de Pedra
23/05 15h30 Comunidade N.S. Medianeira
 17h Comunidade Santa Lúcia - Progresso
 18h30 Comunidade São Pedro - Salgado
24/05 9h Comunidade N. S. da Saúde - Vinhedos
 10h30 Comunidade Santíssima Trindade - Zemith
25/05 19h Comunidade São Cristóvão - Vila Nova I
26/05 19h30 Comunidade N.S. de Caravaggio - Vila Nova II

Uma das novidades das visitas de Santo 
Antônio às comunidades neste ano, além do 
que já ocorria nos anos anteriores, com a 
visita da comissão de festeiros e da imagem 
do padroeiro, teremos a imensa alegria de 
levar às comunidades e entidades a Relí-
quia de Santo Antônio.

A Relíquia é composta de um fragmento 
do corpo de Santo Antônio e foi entregue à 
Paróquia Santo Antônio no dia 4 de janei-
ro de 2015, em celebração presidida pelo 
bispo Dom Alessandro e com a presença do 
padre franciscano Luigi Cerea, de Bérgamo, 
na Itália. A Relíquia vem da cidade italiana 
de Pádua, onde Santo Antônio viveu parte 
de sua vida religiosa e onde morreu.

31/05 - DoMINGo - FeStA DA SANtÍSSIMA trINDADe e DA VISItAÇÃo 
De NoSSA SeNHorA
TEMA: “ANUNCIAR A PALAVRA E FORMAR COMUNIDADES”
Equipe de Celebração:  Equipe de coordenação da matriz               
Equipe de Animação: Viviane Mello e grupo
Presidente da Celebração: Pe. Ricardo Fontana

01/06 - SeGuNDA-FeIrA
TEMA: “O BATISMO NOS INSERE NA VIDA DA COMUNIDADE”
Equipe de Celebração: Pastoral do Batismo
Equipe de Animação: Grupo de cantos da Neiva Rizzardo
Presidente da Celebração: Pe. Edmundo Marcon

02/06 - terÇA-FeIrA
TEMA: “A PALAVRA NOS TORNA COMUNIDADE ACOLHEDORA”
Equipe de Celebração: Ministros da Palavra
Equipe de Animação: Grupo de cantos – Jatir Dequigiovanni
Presidente da Celebração: Pe. Lóris Cortese

03/06 - QuArtA-FeIrA
TEMA:  “COMUNIDADE MISSIONÁRIA QUE SERVE E ANUNCIA A PALAVRA”
Equipe de Celebração: Comunidade Santa Catarina
Equipe de Animação: Comunidade Santa Catarina
Presidente da Celebração: Pe. Leonardo Inácio Pereira

04/06 - QuINtA-FeIrA - SoLeNIDADe Do CorPo e SANGue
De NoSSo SeNHor JeSuS CrISto
TEMA: “SER COMUNIDADE QUE REPARTE O PÃO E VIVE A CARIDADE”
Equipe de Celebração: Comunidade Maria Goretti
Equipe de Animação: Grupo de cantos- Donatus Backendorf
Presidente da Celebração: Pe. Júlio Antônio Giordani

05/06 - SeXtA-FeIrA
TEMA: “JESUS, PALAVRA VIVA DO PAI”
Equipe de Celebração: Comunidade Nossa Senhora do Carmo
Equipe de Animação: Comunidade Nossa Senhora do Carmo
Presidente da Celebração: Pe. Marciano Petrykosvki e seminarista pregador Marciano Guerra
 
06/06 - SÁBADo
TEMA: “FAMILIA, SANTUÁRIO DA VIDA E DA INICIAÇÃO CRISTÃ” (Catequese)
Equipe de Celebração: Pastoral Catequética e Nossa Senhora de Caravággio
Equipe de Animação: Pastoral Catequética
Presidente da Celebração: Pe. Eleandro Telles

07/06 - DoMINGo
TEMA: “ VIDA CONSAGRADA, DOM, BOA NOTÍCIA PARA A IGREJA E O MUNDO”
Equipe de Celebração: Congregações da Região Pastoral
Equipe de Animação: Congregações da Região Pastoral
Presidente da Celebração: Pe. Luiz Antônio Mascarello

08/06 - SeGuNDA-FeIrA
TEMA: “SOMOS DA PAZ” (Ano da Paz)
Equipe de Celebração: Pastorais Sociais
Equipe de Animação: Grupo de cantos - João Aristides
Presidente da Celebração: Pe. Jairo Gusberti

09/06 - terÇA-FeIrA
TEMA: “A COMUNIDADE VALORIZA OS DIFERENTES MINISTÉRIOS LEIGOS”
Equipe de Celebração: São Paulo Apóstolo e Nossa Senhora Aparecida
Equipe de Animação: São Paulo Apóstolo
Presidente da Celebração: Pe. Izidoro Bigolin

10/06 - QuArtA-FeIrA
TEMA: “COMUNIDADE QUE DÁ A VIDA EM RESGATE DE MUITOS”
Equipe de Celebração: Nossa Senhora de Fátima e Jesus Bom Pastor
Equipe de Animação: Nossa Senhora de Fátima e Jesus Bom Pastor
Presidente da Celebração: Pe. Gilmar Paulo Marchesini

11/06 - QuINtA-FeIrA
TEMA: “JESUS, ROSTO VIVO DA MISERICÓRDIA DO PAI“
Equipe de Celebração: Nossa Senhora do Rosário e Santa Lúcia
Equipe de Animação: Nossa Senhora do Rosário e Santa Lúcia
Presidente da Celebração: Pe. Lucas Antônio Mazzochini

12/06 - SeXtA-FeIrA - SoLeNIDADe Do SAGrADo CorAÇÃo De JeSuS
TEMA: “SANTO ANTÔNIO, HOMEM DA PALAVRA E DA VIDA EM COMUNIDADE”
Equipe de Celebração: Pastoral Familiar
Equipe de Animação: Cursilho
Presidente da Celebração: Dom Adelar Baruffi

6h Alvorada Festiva - Repicar dos Sinos
7h Missa
8h30min Missa
10h Missa 
12h Almoço Festivo
15h  Missa Solene Campal e Procissão
18h Missa em Ação de  Graças

Visitas às Comunidades Trezena

13 de junho - Dia Festivo

Relíquia de Santo Antônio

25/04 Filó Italiano
01/05 Início das Visitas às Comunidades
17/05 Chá da Festa de Santo Antônio
29/05 Jantar do Codeguin
31/05 Início da Trezena

Programação Social
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Notícias da Paróquia Cristo Rei

Festas  nas Comunidades

paroquiacristoreibento@gmail.com

Comunidade Padroeiro   Dia/Semana Data Horário
Santa Rita Santa Rita   Domingo 17/05 10h45min
Nª Sr.ª de Caravaggio Nª Sr.ª de Caravaggio Domingo 24/05 10h45min
Tamandaré 
Almas - 6 da Leopoldina Nª Sr.ª de Caravaggio Domingo 31/05  11h
Santo Antônio Santo Antônio  Sexta-Feira 05/06 19h30min
Pomarosa II
Cristo Rei Abertura da Festa de Sábado  06/06 18h
 Cristo Rei/Matriz 
Sagrado Coração Sagrado Cor. de Jesus Domingo 14/06 11h
de Jesus - Municipal
São José - Garibaldina São José   Domingo 14/06 10h30min
São Luiz - Jardim Glória São Luiz   Domingo 21/06 10h45min 
Imaculado Coração de  Imac. Coração de Maria  Domingo 28/06 10h30min
Maria - Bairro Verona *Festa na Com. Santa Marta
Nª Sr.ª das Graças -  Nª Sr.ª das Graças  Domingo 05/07 11h
8 da Graciema
Festa do Agricultor e  São José da Garibaldina Sábado  11/07 19h30min
do Motorista * Festa no Salão da gruta
São Pedro - 15 da Graciema São Pedro   Domingo 12/07 10h45min
São Bento São Bento   Domingo 12/07 10h30min
Santa Marta Santa Marta  Domingo 19/07 10h45min

Os Festeiros de Cristo Rei 2015 estão organi-
zando as diversas atividades sociais e religiosas. 
Em comunhão com a Campanha da Fraternidade 
e o sentido da festa de Cristo Rei, o lema é: “Eu 
vim para servir”. O objetivo da festa é aproximar 
as pessoas, despertar o amor a Jesus Cristo e 

13 de maio - Festa das Capelinhas
No dia 13 de maio, memória de Nossa Se-

nhora de Fátima, ocorre a Festa das Capelinhas, 
às 18h, na Igreja Matriz Cristo rei. Para este 
dia, todas as zeladoras de capelinhas da Paró-
quia são convidadas. Todavia, não é preciso le-
var a capelinha junto. Somente a coordenadora 
de cada comunidade trará uma capelinha. 

A Festa das Capelinhas também acontece-

rá numa das missas das comunidades, durante o 
mês de maio. As ofertas da missa ou qualquer ou-
tra colaboração serão destinadas exclusivamente 
para o auxílio das vocações – sustento dos semi-
nários diocesanos. 

A novena de Nossa Senhora de Fátima ini-
cia no dia 2 de maio, às 18h, na Igreja Matriz  
de Cristo rei.

Merlo Fotografias

Festa de Cristo rei
descobrir n’Ele as razões para servir na gratuida-
de ao Reino de Deus. Os festeiros deste ano são: 
Alberto e Eneida Carraro Geremia; Valmir e Mar-
ne Gabardo Baggio; Neival e Inês Deluca Corbe-
lini; Zelavir e Marlene Zandonai Longhi; Claudino 
e Jandira Mikolaiczyk Bertoldi.

eventos para o ano de 2015: 
 Abertura da festa de Cristo rei: dia 6 de junho – missa às 18h, na Igreja Matriz Cristo Rei. Às 20h, 
jantar na comunidade São José (Linha Sertorina). 

 Chá de Cristo rei: dia 30 de agosto, no Clube Ipiranga.

 Bingo Beneficente: dia 16 de outubro, às 20h, no Ginásio de Esportes do bairro Santa Helena. 

 Solenidade de Cristo rei: dia 22 de novembro - Missa solene às 9h30, na Igreja Matriz e, após, 
procissão até a comunidade Santa Marta. Às 12h, almoço. Às 18h, apresentação dos novos festeiros.

Encontro de lideranças

Para agendar: 
Dia: 30 de maio de 2015
Hora: 14 às 18h 
Local: Salão da gruta de Nossa Senhora de Lourdes 
(Garibaldina)

No dia 30 de maio de 2015, das 14 às 18h, no salão 
da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, Garibaldina, ocorre 
o encontro das lideranças e animadores da Paróquia Cristo 
Rei. Todas as 24 co-
munidades estarão 
presentes. O objetivo 
é criar um espírito de 
comunhão sempre 
maior entre as lide-
ranças, animar a fé, 
na caminhada, com-
preender o tempo de 
hoje e despertar para 
os desafios e respon-
sabilidade dos cristãos. O tema de estudo é o Documento 
100 da CNBB, Comunidades de Comunidades – a nova Pa-
róquia. O encontro finaliza com a Celebração Eucarística. O 
tema de estudo está em comunhão com a preparação do 
encontro das comunidades eclesiais de base (CEBs) que 
acontecerá em abril de 2016, na diocese de Caxias do Sul, 
região de Farroupilha. 

Confissões e Primeira Comunhão
Comunidades Confissões           1ª Comunhão
Matriz 16/06 – 9h e 14h 20/06 – 18h
Almas 18/04 04/07 – 19h30min
 depois da missa
Imaculado 06/05 04/06 – 15h30min
Coração de Maria  antes da missa
N. Sra. Aparecida 23/06 – 18h 27/06 – 18h
N.Sra. das Neves 23/05 27/06 – 19h30min
 depois da missa
N.Sra. de Caravaggio  02/05 04/07 – 16h30min
 antes da missa
N.Sra. de Fátima  10/06 – 15h30min 14/06 – 09h30min
N.Sra. do Rosário  16/05 20/06 – 19h30min
de Pompeia depois da missa
Sagrado Cor. de Jesus  24/06 – 18h 27/06 – 16h30min
Santa Helena 03/06 – 8h30min 07/06 – 08h
Santa Marta 09/06 – 15h 14/06 – 10h
Santa Rita 26/05 – 19h 07/06 – 19h30min
Santo Antão 19/06 – 18h 28/06 – 08h
Santo Expedito 22/05 26/06 – 19h30min
 antes da missa
São Bento 16/06 – 17h30min 21/06 – 09h30min
São José- Garibaldina 17/05  14/06 – 10h30min
 antes ou depois missa
São José- Sertorina 17/05 07/06 – 10h
 depois da missa
São Luiz 02/07 – 19h 04/07 – 18h
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Igreja em Missão

Pe. ricardo Fontana
Pároco da

Paróquia Santo Antônio

Bento Gonçalves está comemorando, como todo o Rio 
Grande do Sul, os 140 anos da Imigração Italiana (1875-
2015). Como descendentes, estamos nos organizando para 
recordar a nossa história, celebrar, festejar e manter viva 
nossa cultura. Isso é muito bom! O fato atual é que Bento 

Gonçalves, assim como o Brasil, não é mais o 
país de imigração do século XIX a meados do 
século XX, nem o país da emigração das déca-
das de 1980 e 1990. Somos hoje um país de 
imigração, emigração, trânsito e de retorno de 
brasileiros que voltam depois de longos anos no 
exterior. Segundo a Associação dos Haitianos, 
Bento Gonçalves conta hoje com uma popula-
ção de 1.700 haitianos.

Segundo a ONG Human Rights Watch, além 
da guerra civil em 2004, em 2010 o país do Hai-
ti foi atingido por um terremoto que destruiu a 
capital, deixou 222 mil mortos, 300 mil feridos 
e pelo menos 1.600.000 ficaram desalojados. 
Os haitianos estão vindo com a meta de traba-

lhar e dar condições de vida digna para seus familiares. Eles 
vêm a Bento Gonçalves porque estão encontrando trabalho 
e boa acolhida. Eles normalmente têm um bom nível cultural 
e são bem educados no relacionamento. A maior dificuldade 

Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da Igreja Ca-
tólica que tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia, o sacramento do 
corpo e do sangue de Jesus Cristo. A Eucaristia é um dos sete sacramentos e foi 
instituída na Última Ceia, quando Jesus disse: ‘Este é o meu corpo...isto é o meu 
sangue... fazei  isto em memória de mim’

A festa do Corpus Christi foi instituída pelo Papa Urbano IV no dia 8 de Se-
tembro de 1264. Durante a festa são celebradas missas festivas e as ruas são 
enfeitadas para a passagem da procissão, onde é conduzido geralmente pelo 
Bispo ou pelo pároco, o Santíssimo Sacramento, que é acompanhado por multi-
dões de fiéis. A festa de Corpus Christi acontece sempre na quinta-feira seguinte 
ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa, quando 
Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia.

A procissão de Corpus Christi lembra a caminhada do povo de Deus, peregri-
no, em busca da Terra Prometida. A Procissão Eucarística pelas ruas da cidade, 
como ação de graças pelo dom supremo da Eucaristia e como manifestação 
pública da fé, na presença real de Cristo na Eucaristia. O Antigo Testamento diz 
que o povo peregrino foi alimentado com maná, no deserto. Com a instituição da 
eucaristia o povo é alimentado com o próprio corpo de Cristo.

As imigrações em Bento Gonçalves

Haitianos vivenciando sua fé junto 
ao Santuário Santo Antônio, com 
os responsáveis pela Pastoral do 
Migrante, Aristides e Salete

está em ter acesso à moradia, a língua portuguesa e até mes-
mo em ter uma alimentação sadia. Sem contar a saudade dos 
familiares que estão longe!

Segundo o Núcleo de Pesquisa do CIBAI Migrações, “não 
só há uma busca do imigrante em preencher suas necessi-
dades básicas de sobrevivência, mas há também uma real 
demanda de empresas que precisam mão de obra para conti-
nuar funcionando e manter seu crescimento econômico”.

Como Bispo Referencial da Pastoral para os Migrantes no 
Exterior (PBE) e membro do Conselho Pontifício para a Pas-
toral dos Migrantes e Itinerantes, Dom Alessandro Ruffinoni, 
declara: “percebo a importância desse trabalho que se rea-
liza em favor da acolhida e do respeito aos migrantes. Hoje, 
falar de migrantes nem sempre é simpático e popular. Esta-
mos vivendo um momento de transição em que o migrante é 
considerado uma pessoa pouco desejada. O imigrante, longe 
de ser um problema, é uma riqueza que nos ajuda, nos faz 
crescer em humanidade e sabedoria”.

Por isso, é urgente, por parte de todos, em Bento Gonçal-
ves, de uma ação conjunta de acolhida solidária (providenciar 
alimentos, imóveis e móveis, acesso à saúde e educação). 
Assim como, a Imigração Italiana contribui tanto ao Brasil 
nestes 140 anos, também a Imigração Haitiana contribuirá. 
Só depende de como os acolhemos hoje!

O que é Corpus Christi?
Pe. Almir José risson

Seminário Diocesano de Caxias do Sul

Você quer ajudar?

Entre em contato com a Pastoral do Migrante 
da Paróquia Santo Antônio, fone: (54) 3254-1634,
e-mail: secreantonio@italnet.com.br 
aos cuidados do Sr. Aristides, Sra. Salete ou  Ir. Angela

Missas Corpus Christi seguidas de Procissão 
04 De JuNHo
9h Paróquia Cristo rei

9h30 Paróquias São roque e Faria Lemos

15h Santuário Santo Antônio
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Pastorais Sociais

Pe. Celso Luís Ciconetto e
Solange de Moraes Guerra

Paróquia São Roque
clcicon@bol.com.br

Uma das perguntas que os colaboradores das campanhas da 
Igreja fazem é: Para onde vai o dinheiro arrecadado?  É com o obje-
tivo de esclarecer esta dúvida que falaremos sobre o Fundo Dioce-
sano Cáritas (FDC).

o que é o FDC?
O FDC é mantido pela Igreja da Diocese de Caxias do Sul, através 

da colaboração e participação do povo. Organizado no ano 2003 
para promover solidariedade e cidadania, é formado pela Coleta da 
Solidariedade feita nas comunidades no Domingo de Ramos, duran-
te a Campanha da Fraternidade, e já ajudou muitas pessoas.

Como é constituído?
Formado por 40% da coleta feita no Domingo de Ramos, em to-

das as comunidades da Diocese de Caxias do Sul. Os restantes 60% 
vão para a Cáritas Regional e Nacional.

Como pode ser acessado?
Os recursos são destinados para grupos e instituições da Dioce-

se de Caxias do Sul, mediante apresentação de projetos. São incen-
tivados gestos concretos a partir das temáticas da Campanha da 

Nesse ano, seguindo as 
urgências apresentadas no 
Plano Diocesano de Pastoral 
(2013-2016), as comunidades 
e os conselhos são convidados 
a aprofundar a segunda priori-
dade e as consequências prá-
ticas. 

A palavra “cuidado” (do la-
tim coera) é uma das catego-
rias mais importantes do pen-
samento filosófico, teológico e 
espiritual do nosso tempo. O 
cuidado pertence à essência 
da pessoa humana. É uma 
força vital que impulsiona na-
turalmente a responsabilidade 
pela vida dos outros. É uma 
pré-condição amorosa, ante-
rior à própria razão, que de-
seja preservar a vida integral. 
Assim como a fé, o cuidado é 
dom de Deus em vista da vida 
para todos. 

A vida é dom de Deus. O 
Evangelho da vida está no 
centro da mensagem de Jesus 
Cristo, como Boa Nova para 
todos, em todos os tempos e 
culturas. A missão dos discípu-
los de Jesus Cristo é responder 
com o serviço cuidadoso da 

O cuidado com a vida plena
Pe. Gilmar Paulo Marchesini

Paróquia Cristo Rei
gilmarpaulomarchesini@yahoo.com.br

inicia pelo respeito à dignida-
de humana, com um olhar es-
pecial para a família, atenção 
especial às crianças, adoles-
centes e jovens, facilmente ex-
postos ao drama do abandono, 
às drogas, à violência, abuso 
sexual e em muitas circunstân-
cias, com poucas perspectivas 
e oportunidades. 

Há a preocupação com 
os trabalhadores, os migran-

Fundo Diocesano Cáritas (FDC)
Fraternidade. O valor repassado aos projetos apoiados não ultrapas-
sa aos dez mil reais.

tipos de Projetos
l Educação para a solidariedade e formação de consciência.
l Geração de renda, associativismo e economia solidária.
l Promoção de saúde alternativa, preventiva e comunitária.
l Resgate da cidadania e dignidade humana.
l Apoio a população em situação de vulnerabilidade social.
l Meio ambiente e reciclagem.

Critérios para aprovação de projetos
l Assumir o compromisso com a prestação de contas.
l Ser um sinal de transformação social, participativo, articulado 

e, na medida do possível, inovador.

Endereço para informações e encaminhamento
de projetos:
Centro Diocesano de Formação Pastoral
Rua Emílio Ataliba Finger 685 - B. Colina Sorriso
Caxias do Sul - RS - Fone (54) 3211-5032

vida no espírito da 
igreja samaritana. 

O tempo atual é 
marcado pela cultu-
ra de morte e pelas 
constantes amea-
ças à vida. No en-
tanto, a nova época 
da história precisa 
ser marcada pela 
valorização da vida 
em todas as suas 
dimensões, para 
si, para os outros e 
para a sociedade. 
Jesus Cristo, que 
veio doar a vida em 
resgate de muitos, 
convida ao amor-
-serviço em prol 
dos outros e do reinado de 
Deus. O discípulo missionário 
não é omisso e não se cala 
diante das situações que de-
safiam a preservação da vida. 
Problemas como a falta de 
alimentação, casa, terra, tra-
balho, educação, saúde, lazer, 
liberdade, esperança, atingem 
diretamente os seguidores de 
Jesus Cristo e os desafia a se-
rem parceiros da vida e vida 

em plenitude, desde o início 
até o fim, incluindo as diversas 
relações, a vida do planeta, os 
valores éticos e ecológicos. 

O cuidado com a vida im-
plica um processo prático de 
solidariedade em vista da 
dignidade e da libertação. O 
cuidado implica uma relação 
de proximidade, convívio, rela-
cionamento fraterno, atenção, 
escuta. O cuidado com a vida 

tes, o combate do preconcei-
to, a discriminação, a fome, 
a convivência pacífica entre 
as diversas etnias, as expres-
sões religiosas e as legítimas 
diferenças. Acrescenta-se o 
clamor dos indígenas, os afro-
-brasileiros, as mulheres, os 
desempregados, a prostitui-
ção infantil, os tóxico-depen-
dentes, os portadores de de-
ficiências físicas e HIV-AIDS, 
os encarcerados; as crianças 
atingidas pela pobreza e des-
nutrição, os idosos no seu lei-
to de sofrimento e abandono, 
os enfermos hospitalares e os 
que sofrem de depressão ou 
doenças similares, causadas 
pelos agrotóxicos e componen-
tes químicos. O cuidado impli-
ca também a responsabilidade 
por toda a criação, a natureza 
e o meio ambiente. O cuidado 
ensina a olhar a ecologia na 
forma integral, em todos os ní-
veis, em vista do bem viver, e 
em nome da fé, impulsiona a 
cooperação responsável, a re-
lação amorosa com os outros, 
em prol da vida e da libertação 
integral.
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Avaliação do curso de teologia e Bíblia

O curso de Teologia, que acontece todas as terças-feiras, nos au-
ditórios do Edifício Santo Antônio, envolvendo as Paróquias da 
Regional, está no seu 5º ano. O curso é de dois anos, com certifi-
cação pela PUC/POA.

O curso de formação é extremamente importante para nós, 
leigos(as), pois os temas abordados, por pessoas qualificadas, 
nos presenteiam com novos conhecimentos ou  aprofundamento 
de assuntos ligados à Igreja e à Sociedade. E ainda, nos torna 
questionadores de “verdades” que trazemos desde a infância.

Outro fator importante é o reencontro semanal, quando pode-
mos parar para refletir e rezar.

É um curso de formação que todo(a) leigo(a) engajado(a) na 
comunidade tem oportunidade de fazer e pode aproveitar!

O curso é muito importante e conquista quem o faz a continuar 
na formação. Prova disso, é que o cur-
so é de dois anos, mas somos um gru-
po que há cinco anos vem participan-
do, pois os temas são diversificados.

Agradecemos, por termos a opor-
tunidade de poder realizar o mesmo. 
Como diz Paulo Freire: “Somos eter-
nos aprendizes, sendo que ninguém 
aprende sozinho, mas em comunida-
de”.

elda Maria Borille Falcade
Paróquia Santo Antônio

O Seminário Familiar retomou as ativi-
dades no final de março deste ano com jo-
vensque se preparam para ingressar nos 
seminários diocesanos. São eles: Eduardo 
Cantelli, da Paróquia São Marcos – Farroupi-
lha; Robert Marsango, da Paróquia Cristo Rei; 
Rômulo Liviera Sganzerla, da Paróquia Cristo 
Rei; Stefano Fagundes Petroli, da Paróquia 
Santo Antônio; Gabriel Bez, da Paróquia São 
Roque; Gustavo Bez, da Paróquia São Roque; 
Leandro Casagrande, da Paróquia São Fran-
cisco de Assis - Monte Belo do Sul; Guilherme 
da Cunha, da Paróquia Santo Antônio e Ar-
thur Heros Ilecki Consoli, da Paróquia Santo 
Antônio. A equipe de coordenação do Semi-
nário Familiar é formada pelos leigos Vilton 
e Marlene Rodrigues, Ieda D’Agostini e pelo 
Pe. Lucas Antônio Mazzochini. Além destes, 
outros jovens da região continuam o proces-
so de formação sacerdotal: Tauan Marsango, 
da Paróquia Cristo Rei, no Seminário Nossa 

Estou iniciando o curso de Teologia e Bíblia. Há tempos eu 
pensava em fazer, porém o dia a dia não me deixava. Mas neste 
ano de 2015 o meu propósito era conhecer mais o meu Deus 
e a minha Igreja. Está valendo a pena, pois os professores são 
de um nível muito bom, são capazes, tem o dom de ensinar. Sei 
que dúvidas virão, mas não podemos nos ater apenas às aulas, 
temos que  parar algumas horas em casa e estudar, pois não 
bastam somente aquelas horas de aula. Este é o meu convite 
a VOCÊ, que ainda está pensando em estudar Teologia e Bíblia, 
não perca  esta oportunidade.

Paulo César Gonzales dos Santos, Paróquia Cristo Rei

retiro Catequético

O Retiro para mim, além de ser um momento único de parada, de 
reflexão, de conversão, de esvaziar-se de si e das coisas do mundo 
e encher-se da luz do Espírito Santo de Deus, é uma oportunidade 
ímpar e rica dentro do ano litúrgico para avaliarmos a nossa missão 
de Catequistas Mistagogos e nos aprofundarmos no mistério da fé, 
recarregando as nossas  energias, revendo nossas atitudes como 
catequista  e Cristãos, tendo a figura de Jesus como o centro de 
tudo. Mas também encaro como um momento forte de formação, 
no qual todos os catequistas e principalmente os novos podem aper-
feiçoarem-se, trocar experiências no método da Leitura Orante da 
Palavra de Deus e aplicar dentro da realidade da sua Comunidade. 
Por outro lado, temos que ter momentos que só o Retiro nos propicia 
e fazer a seguinte indagação: deixo que Jesus e seu fogo inflame 
meu coração, porque se no meu coração não há o calor de Deus, 
de seu amor, da sua infinita bondade e ternura, como podemos nós, 
simples pecadores, inflamar o coração dos outros. 

Por isso, é importante lembrar que: antes de evangelizar, o ca-
tequista deve se deixar evangelizar, ou seja antes de falarmos de 
Jesus Cristo aos catequizandos, devemos falar com Jesus Cristo dos 
catequizandos, e para isso o Retiro como um todo nos ajuda e muito 
na caminhada Evangelizadora da Catequese. Catequista, precisa-
mos estar em constante formação para sermos fiéis a nossa missão 
de Evangelizar.

Sérgio Miguel da Silva, Paróquia São Roque

No dia 22 de março aconteceu o Con-
selho de Pastoral da região de Bento Gon-
çalves. Estavam presentes 53 pessoas re-
presentando as oito paróquias da região. 
Inicialmente foi feito a memória das urgên-
cias do Plano Diocesano de Pastoral e das 
ações previstas para o ano de 2015. O estu-

Seminário Familiar
retoma atividades

Senhora Aparecida; Cristian Fabiani, da Paró-
quia Cristo Rei, na etapa da Filosofia; Gustavo 
Predebon, Elton Marcelo Aristides, da Paró-
quia Santo Antônio e Lucivan Francieski, da 
Paróquia Santa Teresa, na etapa da Teologia.

O Seminário Familiar é uma proposta para 
jovens da Região Pastoral de Bento Gon-
çalves que se sentem chamados a vocação 
sacerdotal. Durante a semana eles perma-
necem com a família mantendo sua rotina 
e, aos sábados, quinzenalmente, ou em ou-
tros momentos, se reúnem para encontros 
de formação, acompanhamento vocacional 
e momentos de convivência. Para mais infor-
mações sobre o Seminário Familiar entrar em 
contato com Pe. Lucas (fone: 3452-1634 ou 
9622-8723) ou com os padres das nossas 
paróquias.

Rezemos e apoiemos nossos vocaciona-
dos ao sacerdócio e a vida religiosa! Todos 
somos vocacionados para servir!

Região Pastoral de Bento Gonçalves
do foi sobre os desafios da Comunidade Cris-
tã para os tempos de hoje. Foi ressaltado o 
compromisso social na acolhida e solidarie-
dade aos estrangeiros, de modo especial, os 
haitianos, presentes nas diversas cidades. 
Um momento de integração festiva entre to-
dos os participantes finalizou o encontro.

Programação maio a julho 2015
Dia 19/05 - Palestra com o tema: Identidade e missão do leigo numa 
Igreja “em saída”, na paróquia Santo Antônio. 

7 e 14/07 - estudo do evangelho de São João, às 19h30, no auditório 
Santo Antônio.



Oração a Santo Antônio
“Acolhe, ó Santo Antônio, a oração que nós te dirigimos pela nossa 
família e por todos os teus devotos espalhados no mundo inteiro. 
Intercede por cada um de nós e derrama as bênçãos celestes sobre o 
nosso trabalho, vem em socorro de nossa fraqueza, afastando as do-
enças e os perigos da alma e do corpo. Na hora da dor e da provação 
permitida por Deus, ajuda-nos a permanecer fortes na fé cristã. Ob-
tém do Senhor para nós a bondade de coração que seja continuação 
de sua grande compaixão para com os pobres e sofredores. Ouve, ó 
grande Santo, os nossos desejos e responde à confiança que deposi-
tamos na tua maravilhosa intercessão, junto ao Senhor Jesus Cristo. 
Assim seja!”


