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Boa Notícia

Editorial
“A alegria do Evangelho é tal que nada e ninguém no-la poderá tirar” 
(EG84), nos diz o Papa Francisco na exortação apostólica Alegria do 
Evangelho.

Se é verdade que “não se pode viver uma Páscoa sem Quaresma”, 
também “não podemos ter os olhos fixos na Sexta-Feira Santa”. Nenhu-
ma circunstância da vida, por vezes sofrida, como a falta de respeito, a 
violência, as desigualdades sociais, as imigrações forçadas, as ameaças 
de perder direitos históricos, irão nos tirar a certeza  de que somos ama-
dos por Deus e que  a nossa vocação definitiva é o encontro face a face 
com Ele. Essa é a alegria inerente à nossa fé. O desafio lançado pelo 
nosso Papa é redescobrir a alegria do Evangelho no nosso trabalho, no 
dia a dia, nos nossos encontros, no cuidado pelo meio ambiente, na luta 
por uma sociedade justa e fraterna e no desejo permanente  de conver-
são. NÃO DEIXEMOS QUE NOS ROUBEM A ALEGRIA DA EVANGELIZAÇÃO 
(EG 83).

Acreditamos que a doação gratuita e voluntária à comunidade-Igreja, 
assumindo serviços e ministérios, o engajamento nas Pastorais sociais 
e organizações populares que lutam por direitos é  fonte de realização 
pessoal e de felicidade, ou seja, traz alegria.

o cotidiano falamos con-
tinuamente a palavra 
vocação. Costumeira-
mente dizemos que uma 

pessoa tem vocação quando ela 
se sente bem realizada no que 
vive e faz. Podemos salientar, 
desde já, que a vocação está 
mais ligada ao ser do que ao 
fazer ou a uma profissão que 
exercemos. Vocação diz respei-
to à vida como um todo porque 
se trata da própria realização da 
pessoa, realização que não se 
reduz a somente um aspecto ou 
dimensão.

Vocação vem do verbo latino 
vocare, significa chamar. Portan-
to, vocação para nós cristãos, 

No Jornal Boa Notícia nº 97, as Paróquias e as pastorais comparti-
lham a sua caminhada e as suas preocupações. Nesta edição terá des-
taque a programação da 59ª Festa de São Roque e São Gotardo, que 
tem como tema “AJUDAI-NOS A  VIVER EM COMUNIDADE” e o lema “ALE-
GRES EM SERVIR”. Em tempos da ditadura do individualismo, do “cada 
um por si”, propomos a vivência comunitária como caminho de alegria e 
da salvação. “NÃO DEIXEMOS QUE NOS ROUBEM A COMUNIDADE!”(EG 
92).

A grande Boa noticia para a nossa Diocese, que está festejando 80 
anos, será a visita da Imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira 
do Brasil. A visita começará pela Região de Bento Gonçalves, marcando 
presença na preparação e no diaconato do seminarista Marciano Guer-
ra. Supliquemos à Mãe Aparecida as suas bênçãos sobre as nossas co-
munidades que, em comunhão com todo o Estado, estão preparando 
o 14º Encontro Estadual de CEBs, que acontecerá em Farroupilha, nos 
dias 21 a 24 de abril de 2016. E roguemos a ela, que fortaleça as nossas 
práticas libertadoras e as lutas do povo trabalhador, que está ameaçado 
em perder direitos.

BOA LEITURA!

chamado à realização

Pe. Lucas Antônio Mazzochini
Paróquia Santo Antônio

lucmaz5@yahoo.com.br

Simpósio Vocacional 
diocesano

No dia 22 de agosto, no 
Santuário Diocesano Nossa Se-
nhora de Caravaggio - Farrou-
pilha, acontecerá o Simpósio 
Vocacional Diocesano, das 9h 
às 15h. Será um momento de 
reflexão, partilha e celebração 
do trabalho vocacional realiza-
do na diocese, nas paróquias e 
comunidades. Este simpósio é 
aberto a toda comunidade para 
que a dimensão vocacional este-
ja presente em todas as ativida-
des da igreja, ajudando a formar 
e animar Equipes Vocacionais 
Paroquiais.

é o chamado de Deus que nos 
interpela e que nos convida a 
dar uma resposta concreta. É 
Ele mesmo que toma a iniciativa 
de chamar de maneira pessoal 
através de sinais e mediações. 
O primeiro chamado recebido 
é o da vida, como um dom, um 
presente. Depois esta mesma 
vida se faz vocação, ou seja, 
somos chamados a viver uma 
vocação específica conforme 
nossos dons e carismas. Muitos 
vivem sua vocação sendo leigos, 
constituindo uma família e vi-
vendo o matrimônio ou também 
sendo solteiros. Outros abraçam 
a vocação à vida consagrada, 
sendo religiosos ou religiosas. 

Outros respondem ao chamado 
de Deus sendo sacerdotes.

Uma das dificuldades de 
nosso tempo é a dificuldade da 
perseverança, de assumir com-
promissos que empenham toda 
a vida. Podemos correr o risco 
de encarrar a vida e a vocação 
de um jeito light, líquido e pas-
sageiro. Toda a vida e vocação 
exige entrega, doação. Não exis-
te amor sem entrega, sem so-
frimento, sem doação, sem re-
núncia, “sem perseguições” (Mc 
10,30). Santa Teresinha dizia: 
“Eu escolho tudo” (Manuscrito 
A, 10v). Na vocação escolhemos 
o “tudo”, ou seja, as alegrias e 
dificuldades. Por isso, em qual-

quer vocação é preciso alimen-
tar a chama do amor de Deus 
que arde no coração e renovar 
a cada dia nosso “sim” ao cha-
mado dEle.

Nunca é cedo ou tarde de-
mais para discernir o chamado 
de Deus, pois o tempo dEle é 
diferente do nosso.  Em algum 
momento de nossa vida será 
necessário se perguntar sobre 
nossa vocação. Precisamos es-
tar atentos aos sinais de Deus, 
vivendo intensamente a voca-
ção e missão. Quando vivemos 
o projeto de Deus e não apenas 
o nosso, nos realizamos plena-
mente e consequentemente se-
remos felizes.
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Artigos de Formação

Pe. Renan Dall´Agnol
Paróquia Cristo Rei

Evangelho
de São João

O quarto Evangelho é o resultado de 
um longo processo redacional, composto 
de várias etapas. A pregação do “discí-
pulo que Jesus amava” foi compilada no 
embrião daquilo que mais tarde seria o 
evangelho de João. A língua, as afinida-
des literárias e teológicas com as epísto-
las joaninas, o ambiente social e político 
refletido no livro demonstram que esse 
processo redacional concluiu-se antes do 
ano 110 d.C., em Éfeso, na Ásia Menor 
(atual Turquia). O evangelho é um grande 
testemunho de fé das comunidades joa-
ninas em meio a perigosas ideias religio-
sas que cresciam ao seu entorno.

Principais temas teológicos:
 o verbo
O verbo/palavra de Deus, pré-exis-

tente a toda criação, eterno, assume a 
realidade humana até as últimas conse-
quências. Jesus, o Verbo Encarnado, não 
é uma divindade com aparência humana, 
mas é verdadeiro homem e verdadeiro 

Muitos cristãos se dizem católicos 
pelo fato de frequentar a missa no final 
de semana ou em algumas ocasiões; ali-
mentam alguma devoção ou participam 
de algum evento promovido na comuni-
dade. Tudo isso é bom, mas é pouco para 
justificar o nome de cristão, membro de 
Cristo e da comunidade. É preciso com-
prometer-se mais e sentir-se responsável 
com a Igreja, “Casa” e “Obra” de Deus.

Qual é o sentido do dízimo? Pouco 
importa o nome que damos. Pode ser dí-
zimo ou um centésimo ou outro nome que 
queiramos escolher, como solidariedade, 
fraternidade ou partilha. O importante é 
que a partilha em forma de contribuição 
econômica, através do Dízimo, palavra 
consagrada pela Bíblia, seja uma forma 
de participar do Povo de Deus, expressão 
de gratidão pela vida, louvor pela bonda-
de e compaixão que Deus tem. 

O dízimo é uma partilha espontâ-
nea, uma contribuição para os serviços 
pastorais e animação da Igreja como um 
todo. O dízimo é um gesto de pertença, 
iluminado pela fé, em vista da missão 
de evangelizar e servir à vida, colocando 
Cristo como centro da vida dos batizados.  
Participar com o dízimo na comunidade, 
alegremente, conforme é decidido no co-
ração (Cor 9,7), é uma maneira especial 
de manifestar a gratidão a Deus Pai pelas 
maravilhas da vida e da criação. Como 
afirma o Papa Paulo VI, “é honra e dever 

Deus. Logo, Cristo é a revelação plena 
do amor salvífico do Pai. Diante desta 
manifestação há quem rejeita e quem 
acolhe. Por isso, o evangelho é marcado 
por constantes antíteses: luz-trevas, sal-
vação-condenação, vida-morte.

 os sinais
Diferentemente dos sinóticos que 

chamam de “milagres” as ações de po-
der realizadas por Jesus, o quarto evan-
gelho usa o termo “sinais”. Esses sinais 
estão concentrados na primeira parte do 
evangelho, buscando revelar a glória de 
Jesus. O objetivo é levar o leitor a abra-
çar a fé. As Bodas de Caná é o protótipo 
destes sinais - que aprofundam a novida-
de de Jesus - e não simplesmente o seu 
“primeiro” milagre. Ao evocar uma ima-
gem bíblica tradicional - bodas - o texto 
apresenta o Reino dos Céus como uma 
festa de Núpcias. A novidade desta Alian-
ça, casamento de Deus com a sua Igreja, 
é proporcionada por Jesus.

 a glória
O episódio do lava-pés (Jo 13,1-20) 

inaugura o “Livro da Glória”. O termo “gló-
ria” designa a divindade de Jesus, que é 
revelada não por meio de um discurso, e 
sim por meio de “sinais”. Estes são ante-

cipações da “hora” gloriosa de Jesus. Na 
cruz, Cristo revela plenamente a sua gló-
ria. Se realmente quisermos saber quem 
e o que Jesus é, o amor é a resposta. E 
esse amor se manifesta “até o extremo” 
da cruz - sua “hora”.

dízimo: “É honra e dever para os cristãos retribuir a 
deus parte dos bens que de deus receberam” (Paulo VI)

Dom, Partilha e Serviço
Dízimo

Pe. Gilmar Paulo Marchesini
gilmarpaulomarchesini@yahoo.com.br

para os cristãos retribuir a Deus parte 
dos bens que de Deus receberam”. Jesus 
ensina que o dízimo é uma atitude da boa 
vontade, da generosidade e do coração 
limpo (Mt 23,23-24; Lc 11, 42). O dízi-
mo é a consciência de que pertencemos 
a Deus e aos irmãos. Não é barganha e 
nem faz ninguém superior aos outros. É 
responder com a gratuidade aos tantos 
dons recebidos de Deus, em forma de 
partilha, em vista do serviço da evange-
lização. 

Podemos afirmar que o dízimo é fun-
damental em vista de três dimensões da 
evangelização:

a) dimensão religiosa: o dízimo con-
tribuiu para as despesas relacionadas às 
necessidades básicas, a manutenção e a 
organização geral da paróquia em vista 
da evangelização. O dízimo é direcionado 
para o pagamento da côngrua do padre, 
dos serviços da secretaria paroquial, os 
veículos, a locomoção, os mantimentos 
da paróquia. Ainda faz investimentos na 
manutenção do templo e cobre os custos 
com a água, luz, telefone, folhetos, livros, 
toalhas, velas, material, hóstias, vinhos e 
reformas necessárias do dia-a-dia.

b) dimensão da missão: O dízimo é 
direcionado aos serviços de animação 
pastoral, da vida comunitária e de todos 
os cristãos. O dízimo participa direta-
mente na animação e formação das li-
deranças, dos catequistas, da liturgia, da 

Pastoral Bíblica, da escola da juventude, 
zeladoras, ministros(as), os conselhos 
de comunidade, os grupos de família, as 
equipes administrativas, as santas mis-
sões populares, as missões jovens, as 
comunidades eclesiais de base (CEBs), 
os diversos retiros de espiritualidade e 
encontros das comunidades. A missão se 
desenvolve em comunhão com o Plano 
Diocesano de Pastoral, as assembleias, 
os conselhos regionais e as urgências 
pastorais de cada paróquia. 

c) dimensão social e ecológica: 
Essa dimensão atende ao convite de Je-
sus que disse: “Todas as vezes que fizes-
te a um desses pequeninos, foi a mim que 
o fizeste” (Mt 25, 40). O dízimo contribui 
diretamente na caridade com pessoas 
necessitadas, às comunidades em fase 
inicial de organização e a vida integral. 
Nesse sentido, são relevantes os servi-
ços prestados pela assistência social às 
famílias carentes, desempregados, mi-
grantes, estrangeiros e as associações 
de recicladores de lixo. Há a preocupação 
com promoção humana através das pas-

torais sociais, da criança, dos idosos e da 
acolhida. Também são fundamentais os 
serviços em torno da consciência ecoló-
gica e dos dons da criação (terra, água, 
ar...), da reciclagem do lixo, dos agrotóxi-
cos, da alimentação saudável, o cuidado 
com a saúde e o bem viver. Ao estender 
a mão aos necessitados, com a ajuda do 
dízimo, é toda a comunidade que o faz. 
A caridade passa pela mão de todos os 
dizimistas. 

Portanto, o Dízimo é um sinal visível 
da participação e corresponsabilidade 
dos fiéis na comunidade eclesial; ajuda 
os católicos a desenvolver sua consciên-
cia de pertença à Igreja; é uma expres-
são viva da fé a caminho; dá condições à 
Igreja de cumprir sua missão evangeliza-
dora; incentiva a partilha de nossos bens 
com os pobres e assegura a missão do 
anúncio e testemunho do Evangelho. Por 
tudo, Deus seja louvado, porque o dízimo 
é uma ponte que nos leva aos irmãos, e 
traz os irmãos até nós. Não vamos esque-
cer a alegria desse encontro. A gratidão a 
todos os dizimistas.

Para refletir: 
1) Qual é o sentido que dou ao dízimo? 
2) como posso participar, de forma gratuita, com 
o dízimo?
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Notícias da Paróquia Cristo Rei

Festas  nas Comunidades

paroquiacristoreibento@gmail.com

Merlo Fotografia

No dia 15 de maio, na 
igreja da comunidade São 
Luiz, realizou-se o matrimônio 
de sete casais. É exemplar a 
iniciativa desses casais e das 
lideranças da comunidade, 
por manifestarem que o ma-
trimônio pode ser, ao mesmo 
tempo, gratuito e bonito. O 
amor é princípio e alicerce da 
família. Logo, com a presença 
de Deus, a vida familiar passa 
a ter um sabor significativa-
mente novo.

No último dia 30 de maio, 
na Gruta Nossa Senhora de 
Lourdes, Garibaldina, aconteceu 
um encontro com a presença de 
350 lideranças e animadores 
da Paróquia Cristo Rei. Todas as 
comunidades estiveram presen-
tes. O objetivo do encontro foi 
criar um espírito de comunhão 
entre as lideranças, animar a fé 
na caminhada, compreender o 
tempo de hoje e despertar para 
os desafios e responsabilidades 
dos cristãos. 

O tema de estudo, o Docu-
mento 100 da CNBB, Comunida-
des de Comunidades – a nova 
Paróquia, teve assessoria do 
Pe. Gilmar Paulo Marchesini. Em 
seguida, foram feitos 20 grupos 
de estudos e debate. O tema 

Festa de cristo rei
 chá da Festa de cristo rei 
Dia 30 de agosto, domingo, às15h, no Clube Ipiranga

 Visitas de cristo rei às comunidades

SANTO ANTÃO   09/08 08h30min

NOSSA SRA. DAS GRAÇAS 09/08 19h30min

SANTO EXPEDITO  15/08 16h30min

NOSSA SRA.DE POMPEIA  15/08 19h30min

SÃO JOSÉ - GARIBALDINA  16/08 10h

SÃO PEDRO   16/08 19h30min

NOSSA SRA. DAS NEVES  22/08 19h30min

SANTO ANTÔNIO   04/09 19h30min

ALMAS DO PURGATÓRIO  05/09 19h30min

SÃO BENTO   06/09 9h30min

SÃO CARLOS   11/09 19h30min

NOSSA SRA. APARECIDA  12/09 18h

SANTA MARTA   13/09 10h

NOSSA SRA. DA GLÓRIA  19/09 16h30min

NOSSA SRA. DE CARAVAGGIO 03/10 16h30min

SÃO JOSÉ - SERTORINA  04/10 10h

SANTA RITA   04/10 19h30min

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 07/10 19h30min

NOSSA SRA. DE LOURDES 10/10 19h30min

SANTA HELENA   18/10 8h30min

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 24/10 16h30min

NOSSA SRA. DE FÁTIMA  25/10 10h45min

SÃO LUÍS   07/11 18h

 25/09/2015, sexta-feira, 19h30min,
   igreja matriz cristo rei
Comunidades Santa Rita, São Luiz, São Bento, Santo Antão e 
Matriz

 26/09/2015, sábado, 9h,
   igreja Santa helena
Comunidade Santa Helena

 26/09/2015, sábado, 15h, 
   igreja Nossa Senhora aparecida
Comunidades N. Sra. Aparecida e Santa Marta

 26/09/2015, sábado, 18h,
   igreja matriz cristo rei
Comunidades Imaculado Coração de Maria, N. Sra. das 
Graças, N. Sra. das Neves, N. Sra. de Caravaggio, N. Sra. do 
Rosário de Pompeia, Sagrado Coração de Jesus, São José – 
Garibaldina e São José – Sertorina

 27/09/2015, domingo, 9h30min, 
   igreja Nossa Senhora de Fátima
Comunidade N. Sra. de Fátima

Nª Sr.ª das Neves - 06 da Leopoldina  Nª Sr.ª das Neves Domingo 11h 02/08

Nª Sr.ª da Glória - 40 da Leopoldina Nª Sr.ª da Glória Domingo 11h15min 16/08 

Santa Helena  Santa Helena Domingo 10h45min 23/08

No dia 06 de junho, reali-
zou-se a abertura da Festa de 
Cristo Rei. Parabenizamos os 
festeiros, lideranças, colabo-
radores e pessoas que prepa-
raram esse momento. Agra-
decemos, também, o auxílio e 
empenho da comunidade São 
José - Sertorina, que nos aco-
lheu para o jantar dançante.

matrimônio coletivo
Merlo Fotografia

encontro de lideranças
Paulo Cesar Gonzalez dos Santos

de estudo foi em preparação 
ao encontro das Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs), que 
acontece entre os dias 21 e 24 
de abril de 2016, na diocese de 
Caxias do Sul, região de Farrou-

pilha. O encontro finalizou com 
a celebração Eucarística, com 
espírito alegre e motivador para 
os serviços nas comunidades. 
Agradecemos o empenho de to-
dos.

Para agendar:

crismas
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Notícias das Paróquias São Roque e N.Sra. do Rosário

Festas  nas Comunidades

Festa de Corpus Christi

No último dia 13 de ju-
nho, foi celebrada a missa 
e abençoada a restauração 
do Capitel Santo Antônio, na 
linha Demari e Natividade, 
com a presença de muitas co-
munidades da região. O res-
tauro foi fruto da união e cola-
boração de diversas famílias. 
Que a todos Deus proteja!

A festa do Corpo e Sangue de Cristo é a mani-
festação do reconhecimento e do valor da Sagra-
da Eucaristia para a vida do cristão. Por isso, as 
pessoas se reúnem e enfeitam ruas com tapetes 
e em frente às casas por onde passa o Santíssi-
mo Corpo de Cristo, organizam altares com flores 
e colchas coloridas. 

Neste ano, as paróquias N. S.ra. do Rosário, 

Nos dias 20 e 21 de junho, as comunidades 
das paróquias Nossa Senhora do Rosário - Faria 
Lemos e São Roque celebraram o Sacramento da 
Crisma, onde 143 adolescente e adultos confir-

A partir do mês de julho, Pe. Pedro Ca-
rissimi vai atuar nas comunidades das Pa-
róquias N. Sra. do Rosário de Faria Lemos e 
São Roque. Pe. Pedro é natural da comuni-
dade de Santana, município de Antônio Pra-
do, onde foi ordenado padre no dia 15 de 
dezembro de 1991.

Como padre, trabalhou nas paróquias 
de São Marcos, São Ciro e São José de Ca-
xias do Sul, São Francisco de Paula, Coronel Pilar e nos últimos 
dois anos e meio ajudou a Diocese de Napo, no Equador.

Pe. Pedro, é com alegria que o acolhemos, na certeza que, 
pelo seu jeito de ser e por suas capacidades e experiências, aju-
dará a sermos discípulos missionários de Jesus Cristo.

JUlho/2015
Dia 05 Comunidade São Pedro Linha   Festa em honra ao padroeiro
Dia 12 Comunidade São Paulo Linha Paulina  Festa em honra N. Sra. do Carmo
Dia 18 Comunidade São Valentim  Festa em honra São Luiz e Santa Inês

aGoSTo/2015
Dia 23      Comunidade N. Sra. de Monte Bérico Festa em honra a padroeira

SeTemBro/2015
Dia 13      Comunidade N. Sra. das Dores Tuiuty Festa em honra a Padroeira

Em preparação a festa da padroeira, no mês de setembro será 
realizada a visita da imagem Nossa Senhora do Rosário às comu-
nidades, com a seguinte programação:

Dia 08  - Terça-feira 19h Comunidade N. Sra. Imac. Conceição
Dia 10 - Quinta-feira 19h Comunidade São Pedro 71
Dia 12 - Sábado 15h Comunidade São João Nepomuceno
Dia 13 - Domingo 10h Comunidade N. Sra. da Natividade
Dia 15 - Terça-feira 19h Comunidade São Luiz
Dia 17 - Quinta-feira 19h Comunidade São José
Dia 19 - Sábado 15h Comunidade São Valentin 96
Dia 20 - Domingo 10h30 Comunidade São Paulo/ Paulina
Dia 22 - Terça-feira 19h Comunidade Santo Antônio/Paulina
Dia 24 - Quinta-feira 19h Comunidade São Valentim/Vale Aurora
Dia 26 - Sábado 15h Comunidade Santa Lúcia
Dia 17 - Domingo 10h Comunidade Santo Antônio/Alcântara

 Nossa Senhora do rosário - Faria lemos
• Domingos, às 8h30min

 São roque
• Quartas-feiras, às 18h30min
• Sábados, às 18h
• Domingos, às 9h
• Primeira sexta-feira do mês, às 15h
• Dia 16 de cada mês (segunda, terça, quinta e sexta), às 19h

 comunidades
• Cristo Redentor - Ouro Verde: 1º e 3ª sábados do mês, às 19h30
• Sagrada Família - Zatt: 2º e 4º sábados do mês, às 19h
• São João: 1ª Sexta-feira do mês, às 19h e 3º sábado do mês, às 18h30
• Santa Bárbara - Caminhos da Eulália: 2º sábado do mês, às 18h
• N. Sra. da Saúde: 4º sábado do mês, às 17h
• N. Sra. Aparecida - Dia 12 do mês e 4º sábado do mês, às 19h
• Santa Terezinha - Lot. Panorâmico e Bertolini: 1º sábado do mês, às 
18h
• N. Sra. de Caravággio - Universitário: Dia 26 do mês,às 20h
• São Valentim: 1º domingo do mês, às 10h e 3º sábado, às 17h
• N. Sra. das Dores - Tuiuty: 2º sábado às 16h30 e 4º domingo, às 10h
* Estes horários podem ser alterados, de acordo com a programação 
das comunidades.
Nas demais comunidades há um agendamento mensal.

Todas as quartas-feiras, 
das 13h às 13h15min e aos 
sábados, das 11h15min às 
11h30min, na rádio difuso-
ra 890, acontece a Voz das 
comunidades –um  progra-

ma das paróquias Nossa 
Senhora do rosário – Faria 
lemos e São roque, com 

reflexões  e comunicações 
das comunidades.

de Faria Lemos, e São Roque se uniram à pro-
posta solidária das paróquias do município e re-
ceberam muitas doações de cobertores, fraldas e 
agasalhos que já foram doados a muitas famílias 
e pessoas. Este foi um momento especial, onde 
a comunidade, em um gesto de amor e caridade 
para com o próximo, levou adiante o espírito da 
Campanha da Fraternidade “Eu vim para servir”.

Celebração da Crisma

maram sua fé e seu Batismo. 
Pedimos que seus padrinhos e familiares os 

ajudem sempre a viver e participar com alegria na 
comunidade.

Bem-vindo
Pe. Pedro!

Voz das
Comunidades

Bênção
ao Capitel
Santo Antônio

Festa de Nossa Senhora
do Rosário - Faria Lemos

Horário de Missas

Tapetes em São Roque Tapete solidário em Faria Lemos
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Apoio:

ivemos num tempo em que os conflitos vividos pela sociedade estão cada vez mais afas-
tando as pessoas uma das outras, dividindo grupos e formando opiniões distorcidas, o que 
acaba gerando o clamor do nosso Santo Padre Papa Francisco, que disse: “Não deixemos 
que nos roubem a comunidade!”

Nessas horas, devemos voltar nosso olhar para o exemplo de vida que o filho amado de Deus, 
Cristo Jesus nos deixou como herança. Falamos de sua capacidade de encontrar no meio da mul-
tidão as pessoas, assim como fez com Zaqueu, quando o fez descer de uma árvore e transformou 
sua vida. Ele tornava linda uma amizade que nascia da precariedade... tornava as pessoas amigas 
e as trazia para perto Dele. 

Viver em comunidade é ter a fascinante capacidade de Jesus em olhar para as pessoas com mi-
sericórdia e descobrir o que há de bonito na essência do outro, que por muitas vezes está escondida 
por trás daquilo que é precário. Isso resume o amor ao próximo.

E quando nós festeiros escolhemos como tema para 2015: “São roque e São Gotardo, ajudai-
-nos a viver em comunidade” e o lema: “alegres em Servir”, é porque ainda acreditamos no amor 
ao próximo. A exemplo de Jesus, devemos buscar a essência boa que Deus deixou em cada um de 
nós. Também é preciso viver aquilo que se prega. Não basta depositarmos a salvação das pessoas 
apenas pertencendo à Igreja. Sem vida em comunidade, não há como efetivamente viver a proposta 
Cristã. Deus olha para nossa essência e ações. E ao mesmo tempo em que se constata uma forte 
tendência ao individualismo, percebe-se igualmente a busca por vida comunitária. O que trará as 
pessoas para a Igreja, fazendo a diferença na comunidade serão os testemunhos de quem vive re-
almente a vida Cristã e acredita nas obras de Deus.

adeloir e aNdrÉia 
lara doS SaNToS
Quando dissemos sim para 
o convite de casal Festeiro 
de São Roque, sentimos 
certo frio na barriga mas, ao 
mesmo tempo, um sentimento 
de alegria, pois entendemos 
isso como um chamado de 
Deus para ajudar a envolver e 
unir a comunidade em prol da 
manutenção das obras de sua 
igreja. O voluntariado é uma 
atitude nobre e que requer 
muita dedicação e amor a 
Deus. Nos sentimos honrados 
e desafiados, pois levar a ale-
gria de servir a Deus em um 
mundo em que valores éticos 
e morais estão se perdendo 
nos lares, nos faz sentirmos 
especiais perante os olhos do 
Pai e de certa forma escolhi-
dos para contagiar as pessoas 
com a alegria de servir.
 

59ª Festa em honra a

Depoimentos

arlei e 
adriaNe reGiNaTo
Servir ao próximo e à comu-
nidade são atitudes de amor 
e doação. Ser festeiros está 
sendo uma vivência gratifi-
cante a cada evento realiza-
do e uma oportunidade de 
agradecermos a Deus por 
todas as bênçãos recebidas 
em nossas vidas.
 

deNiS e 
SaNdra PedroTTi
Esperamos que durante este 
ano possamos ter momentos de 
integração junto com a comuni-
dade-igreja e, iluminados pelo 
Espírito Santo, fortalecer a fé 
em nossa vida, nas famílias e 
ser anunciadores da palavra de 
Jesus. 
Queremos agradecer por este 
convite, pelos apelos e desafios 
que o Senhor nos convida a 
viver a cada dia e que nossa ca-
minhada seja de paz, bondade, 
serenidade e que São Roque 
nos ilumine a servir com amor.
 

ValTer e 
maria dall’oGlio 

É no desejo de sermos fiéis 
que recebemos este convite 
de sermos festeiros de São 
Roque e São Gotardo. Isso 
nos fortalece e nos une e será 
um trabalho voltado à fé, à 
oração e integrado com todas 
as comunidades.
Peçamos orações junto aos 
demais festeiros pelo nosso 
trabalho.
Que São Roque e São Gotardo 
nos dêem força e saúde.
 

Waldir e 
TereziNha coSer
Ser festeiros de São Roque 
é uma graça de Deus, uma 
oportunidade ímpar em poder 
multiplicar a religiosidade e 
colaborar com a nossa paró-
quia. Embora trabalhoso, é 
gratificante doarmos parte de 
nosso tempo para divulgar a 
fé cristã.
Desejamos que São Roque 
nos abençoe e dê a todos os 
devotos, saúde para continuar 
a missão.

dos Festeiros
Fo

to
s:

 K
G
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dia 12 de agosto - Quarta-feira
l Às 19h, missa da Esperança e confraternização da comunidade 
São Roque
l Liturgia e animação: Comunidade Sede São Roque

dia 13 de agosto - Quinta-feira
Às 19h: Primeiro dia do tríduo
l Tema: A família - Primeira Comunidade.
l Liturgia e animação: Comunidades N. Sra. das Dores, N. Sra. de 
Fátima, São Gotardo, São Luiz, N. Sra. do Rosário e N. Sra. das 
Graças

dia 14 de agosto - Sexta-feira
Às 19h: Segundo dia do tríduo
l Tema: Os serviços comunitários – sustentam a comunidade.
l Celebrante: D. Alessandro Ruffinoni
l Liturgia e animação: Comunidades Cristo Redentor, Sagrada Famí-
lia, Santa Terezinha, Santo Antônio - Linha Pradel

dia 15 de agosto - Sábado
Às 18h: Terceiro dia do tríduo
l Tema: Jovens
l Liturgia e animação: Comunidades N. Sra. de Monte Bérico, Santa 
Eulália, Santa Bárbara e São João

No final deste mês, terá início a visita da imagem do Padroeiro às comunidades 
que constituem a Paróquia de São Roque. Convidamos a todos para se organizarem 
e acolher com alegria esta preciosa visita.

26 de junho Sexta 19h30  N. Sra. do Caravaggio

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 9h30 São Luiz

05 de julho Domingo 10h45 N. Sra. do Rosário

05 de julho Domingo 14h30 Capitel São Jorge

10 de julho Sexta 19h N.S. de Fátima - Veríssimo de Mattos

11 de julho Sábado 18h Santa Bárbara

12 de julho Domingo 10h São Gotardo

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 Sto. Antônio - Pradel

26 de julho Domingo 10h N. Sra. das Dores - Tuiuty

26 de julho Domingo 15h Lar dos Idosos

30 de Julho Quinta 19h Nossa Senhora Aparecida

31 de julho Sexta 19h Sagrada Família

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 16h CNEC

05 de agosto Quarta 14h APAE

06 de agosto Quinta 17h 6º BCom

O cartaz traz um convite para os preparativos da 
Festa em Honra a São Roque e São Gotardo. Em um 
primeiro olhar, veremos uma apresentação simples, 
talvez sem muitas novidades, porém, se voltarmos 
nossos olhos novamente e, dessa vez, com amor e 
coração aberto para entender o verdadeiro propósito 
da Festa, teremos expresso um exemplo de viver em 
comunidade: a pintura sacra da Santa Ceia no alto 
da Igreja. 

A Santa Ceia foi ordenada por Jesus para que 
acontecesse por toda a posteridade como uma lem-
brança viva de Sua morte e sacrifício na cruz pelos 
nossos pecados. Por isso, até hoje a realizamos 

O Cartaz
como um memorial, lembrando da obra de amor de 
Jesus por nós. Além de ser um memorial, a Ceia é 
um momento de comunhão da igreja e fortalecimen-
to espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Um 
momento único e especial.

São Roque e São Gotardo são Santos intercesso-
res, que assim como Cristo contribuíram com bons 
exemplos de viver em comunidade.

E por isso, queremos deixar nosso testemunho 
de que assim como a Campanha da Fraternidade, 
Viemos para Servir, e estamos alegres em servir, pois 
“O discípulo missionário de Jesus Cristo, necessaria-
mente, vive sua fé em comunidade (1Pd 2,9-10).

Programação
Religiosa e Social

Dia Festivo

Vista da imagem 
do Padroeiro às 
comunidades

às 10h: missa Festiva e Procissão
l Tema: São Roque - Ajudai-nos a viver em 
comunidade
l Lema: “Alegria em servir”
l Liturgia e animação: Comunidades São 
Valentim, N. Sra. da Saúde e N. Sra. Aparecida

às 15h: missa da Saúde
l Tema: São Roque - Ajudai-nos a viver em 
comunidade
l Lema: “Alegria em servir”
l Liturgia e animação: Comunidades São 
Roque e N. Sra. de Caravaggio

Domingo
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Notícias da Paróquia Santo Antônio

No dia 13 de junho, foi celebrada a 137ª Festa de Santo 
Antônio. Mais uma vez pudemos perceber a fé do nosso povo, 
que em grande número se fez presente para buscar a força e a 
intercessão do padroeiro Santo Antônio. 

Na ocasião, também foram apresentados os festeiros que 
organizarão a festa de nosso padroeiro Santo Antônio em 2016. 
Desde já nossa gratidão por terem aceitado o convite e nos aju-
darem na preparação de tão belo momento de fé. Pela interces-
são de Santo Antônio, Deus os abençõe nesta missão.

A celebração de Corpus 
Christi, ocorrida no último dia 
04 de junho, ficou marcada 
pela grande participação do 
povo de nossa Paróquia, que 
enfeitou as ruas próximas ao 
Santuário Santo Antônio com 
os tradicionais tapetes de ser-
ragem, bem como, através de 
doações para as pessoas ca-
rentes de nossas comunida-
des. Foi um bonito momento 
de encontro para celebrar a 
grande festa do Corpo e San-
gue de Cristo. 

Festa de Santo Antônio

Junto aos padres da Paróquia, os novos festeiros de Santo Antônio 2016:
l Geraldo Luís e Sueli Lovera Scotton

l Clair Antônio e Miriam Dametto Rosalen
l Rui e Diva Maria Rizzi Morini

l Viníssius e Carla Gialdi
l André e Maria da Glória Dall’Oglio Lorenzini

l Gilmar e Jurema Frá Conferai

Celebração de Corpus Christi

04.07 18h30 Missa festiva na Comunidade São Paulo Apóstolo -
  Tancredo Neves 
05.07 10h30 Festa Santa Maria Goretti - Bairro Goretti
 10h30 Festa Santo Antônio - Santo Antoninho 
 12h Almoço na Comunidade São Paulo Apóstolo - 
  Tancredo Neves
17.07 19h30 Missa festiva na Comunidade Santa Paulina -
  Vista Alegre
19.07 12h Almoço festivo da Comunidade Santa Paulina 
  no salão da Paróquia Santo Antônio
19.07 10h30 Festa Nossa Senhora do Carmo - Borgo
26.07 10h30 Festa São Cristóvão - Vila Nova I 
09.08 10h30 Festa São Miguel 
12.08 16h30 Missa festiva na Comunidade Sagrado Coração 
  de Jesus - Paim
13.09 10h30 Festa Nossa Senhora da Salete - Barracão 
13.09 12h Almoço - Festa Sagrado Coração de Jesus Paim

Festas  nas Comunidades



BOA NOTÍCIA  |  JUNHO 2015  |  PÁGINA 9

Igreja em Missão

Comunidade: Igreja da base, fermento da nova sociedade

Nos dias 21 a 24 de abril de 2016, a Diocese de 
Caxias do Sul estará acolhendo, na cidade de Farroupi-
lha, o 14º Encontro Estadual das Comunidades Eclesiais 
de Base. O tema será “Comunidade: Igreja da base, fer-
mento da nova sociedade” e o lema: “Vinho novo em 
barris novos” (Mc 2,22). Este encontro, além de animar 
as lideranças, pretende auxiliar na reflexão sobre a im-
portância de viver em comunidade, seguindo o projeto 
de Jesus Cristo, atentos aos clamores do povo, fiéis ao 
Evangelho e sendo comunidades acolhedoras e missio-
nárias.

Iluminados pelo lema, no qual o próprio Cristo nos 
ensina que o vinho novo, não pode permanecer em bar-
ris velhos, ou seja, as novas comunidades precisam mu-
dar as estruturas para atender aos novos apelos. Atra-
vés dos documentos e diretrizes da Igreja, da palavra do 
Papa Francisco e da mística das comunidades eclesiais 

14º Encontro Estadual das Comunidades Eclesiais de Base - CEBs

Frei Betto

Em homenagem a São Fran-
cisco de Assis, o Papa Francisco 
lançou uma encíclica holística, 
“Louvado seja”, na qual associa 
degradação ambiental e aumen-
to da pobreza mundial. O texto 
se constitui num apelo urgente 
para a Humanidade sair da “es-
piral da autodestruição”.

O chefe da Igreja Católica 
condena o atual modelo de de-
senvolvimento focado no consu-
mismo e na obtenção do lucro 
imediato. Denuncia “a incoerên-
cia de quem luta contra o tráfico 
de animais em risco de extinção, 
mas fica completamente indife-
rente perante o tráfico de pesso-
as, desinteressa-se dos pobres 
ou procura destruir outro ser hu-
mano do qual não gosta.”

de base, vemos que as estruturas das comunidades que 
precisam ser modificadas podem ser materiais, mas 
principalmente, na mudança de mentalidade, de organi-
zação e de proposta de vida. Queremos, com o Encontro 
Estadual, responder e refletir: Que comunidades são ne-
cessárias hoje? Que leigos, que lideranças estas novas 
comunidades precisam? Queremos fermentar as propos-
tas novas, como se fermenta a uva esmagada, para fazer 
um novo vinho, fazendo surgir uma nova comunidade.

O convite é para que as comunidades se reúnam e 
iluminados pelo texto base do 14º Encontro Estadual e 
pelos documentos da igreja, reflitam sobre a realidade e 
a Igreja local; escolham lideranças com vontade de levar 
adiante a missão de construir uma nova comunidade-
-Igreja acolhedora, missionária e profética, que atenda 
às necessidades do povo, a fim de participar ativamente 
no Encontro Estadual de Comunidades.

A encíclica verde
Salvar o planeta é salvar os pobres, clama Francisco

Salvar o planeta é salvar os 
pobres, clama Francisco. Eles 
são as principais vítimas das se-
quelas deixadas por invasões de 
terras indígenas, destruição de 

florestas, contaminação de rios 
e mares, uso abusivo de agrotó-
xicos e de energia fóssil.

O texto resgata a interação 
bíblica entre o ser humano e a 

natureza e faz mea-culpa 
quanto ao modo de a Igre-
ja interpretar o mandato 
divino de “dominar” a Ter-
ra. Também amplia o signi-
ficado do “Não matarás”: 
“Uns 20% da população 
mundial consomem recur-
sos em uma medida tal que 
roubam às nações pobres 
e às gerações futuras aqui-
lo de que necessitam para 
sobreviver.” Não há desen-
volvimento social e avanço 
científico positivos, alerta o 
Papa, sem o respaldo da éti-
ca e a centralidade do bem 
comum em tudo que se pes-

quisa e planeja.
O combate à idolatria do 

mercado é enfático, ao frisar 
que a fome e a miséria não 
acabarão “simplesmente com o 

crescimento do mercado. O mer-
cado, por si mesmo, não garante 
o desenvolvimento humano inte-
gral nem a inclusão social.”

Além de criticar como inócu-
as as reuniões de cúpula sobre a 
questão ambiental, pois os bons 
propósitos não saem do papel, 
Francisco amplia o conceito de 
ecologia ao destacar a “ecologia 
integral”, a “ecologia cultural” e 
a “da vida cotidiana”.

Nenhuma outra encíclica 
contém tanta poesia. Francisco 
frisa que “todo o Universo mate-
rial é uma linguagem do amor de 
Deus. O solo, a água, as monta-
nhas: tudo é carícia de Deus.” E, 
pela primeira vez, uma encíclica 
valoriza a contribuição da obra 
de Teilhard de Chardin, censura-
do por Roma em toda a primeira 
metade do século passado.
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Cuidado com a Vida

O que é o Projeto 4330 
da Terceirização?
Nos últimos meses muito 

se tem falado sobre a liberação  
das terceirizações em toda a 
cadeia produtiva. Por isso, va-
mos ver o que é o Projeto de Lei 
4330/2004 e as consequências 
para a classe trabalhadora  e o 
que dizem os Bispos do Brasil.

Hoje só é permitido terceiri-
zar atividades como a seguran-
ça e a limpeza. O Projeto de Lei 
4330, se for aprovado, prevê a 
contratação de serviços tercei-
rizados para qualquer atividade 
de determinada empresa, sem 
estabelecer limites ao tipo de 
serviço que pode  ser alvo de 
terceirização. 

Se este projeto for aprovado, 

“Estive preso e vieste me visitar”. 

Atenta às palavras de Jesus, a Paróquia de Santo Antônio, 
através de seus padres, está retomando este serviço pastoral 
desafiador, delicado e importante.

A Pastoral Carcerária é a presença de Cristo e de sua Igreja 
no mundo dos cárceres e, ao mesmo tempo, quer lembrar a toda 
a comunidade cristã a realidade das cadeias e das pessoas que 
ali se encontram.

Somos uma equipe bem pequena e visitamos semanalmen-
te a penitenciária de nossa cidade, para encontrar os presos que 
o desejam e, com eles, celebrar a Palavra, fazer oração, cantar, 
dialogar. O fazemos em nome de toda a comunidade cristã da 
paróquia, a quem pedimos o apoio da oração para que sejamos 
abertos à Luz do Espírito e sinais, mesmo que frágeis, da Miseri-
córdia que o nosso Pai do céu tem para com todos os seus filhos. 

Se alguém deseja conhecer melhor esta pastoral, quem 
sabe até se juntar à equipe, pode procurar os padres junto a 
secretaria paroquial da Paróquia Santo Antônio.

os trabalhadores vão perder os 
direitos conquistados nas con-
venções coletivas e mesmo os 
da CLT. Com isso, irão aumen-
tar os acidentes de trabalho, 
os salários serão menores e os 
trabalhadores não terão garan-
tia de que, no final do Contrato, 
receberão seus direitos, pois a 
empresa poderá não mais exis-
tir. Consequentemente, haverá 
redução dos empregos formais, 
perdas nos benefícios sociais, 
aumento da rotatividade, mais 
acidentes de trabalho e perda 
da representação sindical. A ter-
ceirização ampla e irrestrita  tem 
como objetivo aumentar o lucro 
dos empregadores, deixando de 

se preocupar com o trabalhador.
Na última Assembleia Geral, 

os Bispos de todo País, em nota 
à sociedade brasileira, afirma-
ram que a retomada do cresci-
mento da economia é necessá-
ria, mas que ela precisa ser feita 
sem trazer prejuízo à população, 

aos trabalhadores e, principal-
mente, aos mais pobres. Os 
Bispos criticam o Projeto de Lei  
da Terceirização, afirmando que 
ele “não pode, em hipótese al-
guma, restringir os direitos dos 
trabalhadores, uma vez que é 
inadmissível que a preservação 

O Grito dos Excluídos  que  acontece 
todo ano no dia 07 de setembro,  em  2015 
tem como  lema “Que país é esse que mata 
gente, que a mídia mente e nos consome?”

Mais uma vez com o tema “A vida em 
primeiro lugar”, o Grito dos Excluídos pro-
vocará um olhar profético que supere as 
conjecturas e interesses de parte, o milita-
rismo, e pretende olhar de verdade para o 
brasileiro e as suas reais necessidades.

O lema começa perguntando-nos: ‘Que 
País é este?’ E as respostas vêm do dia a 
dia, das periferias, onde sobrevivem as fa-
mílias pobres, das juventudes que sofrem 
as retaliações e as exclusões de uma so-
ciedade elitista e seletiva, dos negros e pe-
riféricos vítimas das drogas e do sistema, 
encarcerados e esquecidos nos porões e 
pocilgas humanas do perverso sistema car-
cerário, dos operários de quem, aos poucos 
e sutilmente, são retirados os direitos, dos 
idosos mendigando o direito a viver com 
dignidade os últimos dias de sua vida”.

Sobre a questão da mídia o Grito dos 
Excluídos quer chamar a atenção para o 
poder dos meios de comunicação na mani-
pulação da sociedade.
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dos direitos sociais venha ser 
sacrificada para justificar  a su-
peração da crise”.

Por isso, você que é contra 
este projeto, junte-se ao seu 
Sindicato e faça tudo para que 
o mesmo não seja aprovado no 
Senado.

Grito dos Excluídos 2015
“Que país é esse que mata gente, 
que a mídia mente e nos consome?”

“O Grito chega ao seu 21º ano de reali-
zação e não pode se calar; mesmo não sen-
do o evento das grandes massas é, porém, a 
fala de quem não se deixou engolir pelo de-
sespero do mundo, pelos ventos de morte e 
destruição que usando as asas da mídia nos 
querem roubar a esperança, querem tirar de 
nós o profetismo que a cada ano que passa 
se torna mais forte e necessário e que este 
ano mais uma vez gritará: Vida em primeiro 
lugar para depois colocar a questão: Que País 
é este que mata a gente, a mídia mente e nos 
consome?”.

o Grito dos excluídos
no Santuário Nacional

O Santuário Nacional de Aparecida aco-
lhe todos os anos o movimento do Grito dos 
Excluídos. A manifestação acontece junto 
com a Romaria dos Trabalhadores.

O movimento e a romaria marcam anual-
mente a data em que se comemora a Inde-
pendência do Brasil destacando a importân-
cia das lutas populares para uma sociedade 
mais justa e democrática.
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Paróquia São Roque celebrará
Ordenação Diaconal

No dia 26 de julho acontecerá o Conselho da Região de Pastoral 
de Bento Gonçalves, às 17h, na paróquia Cristo Rei. O objetivo é in-
tegrar as paróquias da região, tendo em vista as ações em torno do 
Plano de Pastoral e da missão das comunidades. 

Nesse encontro haverá formação específica em preparação ao 
Encontro Estadual de CEBs, que vai acontecer em nossa Diocese 
nos dias 21 a 24 de abril de 2016. Os participantes receberão for-
mação para ajudar as comunidades e paróquias a refletir, mobilizar 
e entrar em comunhão com este momento especial das Dioceses da 
Igreja do Rio Grande do Sul. 

No dia 15 de novembro, haverá o encontro regional para prepa-
rar os participantes no encontro estadual.

ESCOLA DE FORMAÇÃO FÉ, 
POLÍTICA E TRABALHO

“A primeira condição para modificar a 
realidade consiste em conhecê-la”

(Eduardo Galeano)

A Escola de Formação Fé, Política e Trabalho, que neste 
ano está na sua 12ª edição, é uma realização da Cáritas Ca-
xias do Sul, Diocese de Caxias do Sul e do Instituto Humani-
tas da Unisinos - IHU, e tem como objetivo geral a formação 
e articulação de lideranças nos vários âmbitos de atuação da 
realidade, gestando a criação de uma mentalidade nova, opor-
tunizando a elaboração de um pensamento social cristão que 
responda aos desafios dos novos tempos e que permita um 
sentir e agir cristão comprometido e responsável pela constru-
ção de uma sociedade solidária.

O curso é realizado em 10 etapas: de março a dezembro, e 
promove um estudo interdisciplinar dos três eixos: fé, política 
e trabalho através deum processo de análise e reflexão sócio 
crítica da realidade com temas sobre: sustentabilidade, dig-
nidade, contexto cultural, estrutura social pós-modernidade, 
políticas públicas, bioética, consciência planetária, espiritua-
lidade e outros. As aulas são ministradas por professores de 
diferentes instituições de ensino superior do Estado.

O mandato de Deus inclui o apelo ao crescimento da fé, 
quando diz: “ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho 
mandado” (Mt.28,20). Assim, percebemos a importância de 
nós leigos seguirmos um caminho de formação e de amadu-
recimento. 

Todos somos chamados ao serviço da Igreja pelo manda-
to de Deus e o testemunho dos irmãos, inclusive, dos que já 
participaram da escola ou desejam participar e se colocam a 
serviço por um mundo melhor. Um mundo mais humano, mais 
solidário, mais democrático, mais servidor.  

maria Salette Bortolotto – Paróquia São Roque
rafael ostrzyzeck dos Santos – Paróquia Santo Antônio

P a l e S T r a
eVaNGelho
de São João
aSSeSSor: Prof. edSoN dal Pozzo
daTa: 07 e 14 de JUlho de 2015
horÁrio: 19h30min às 21h30min
local: Salão ParoQUial SaNTo aNTÔNio            

eNTrada FraNca
Promoção: Região Pastoral de Bento Gonçalves
                   Curso de Teologia e Bíblia

A Paróquia São Roque sediará, no próxi-
mo dia 01 de agosto, uma ordenação diaco-
nal. O seminarista Marciano Guerra, natural 
de São Marcos, receberá esse ministério da 
Igreja em uma missa presidida por Dom Ales-
sandro Ruffinoni.

O seminarista Marciano iniciou sua for-
mação em 2005, concluindo o Ensino Médio 
no Seminário Aparecida. Estudou depois filo-
sofia e teologia e neste ano de 2015 realiza 
o seu Ano Pastoral (estágio) em São Marcos, 
sua cidade natal. A escolha de Bento Gonçal-
ves para esse importante momento se deve 
ao fato do o seminarista ter realizado traba-
lhos pastorais na Paróquia São Roque e N. 
Sra. do Rosário, em Faria Lemos, nos anos de 
2010 e 2011. 

O diaconato existe em duas formas. Uma 
permanente, que podem inclusive serem or-
denados homens casados, e outra provisória, 
sendo realizado meses antes da ordenação 
de padre.

Essa segunda forma será assumida pelo 
Marciano. Por isso, sua ordenação sacerdotal 
acontecerá no dia 29 de novembro. Até lá, 
como diácono, Marciano continuará traba-

lhando em São Marcos, dando continuidade ao 
que vem fazendo, além de contribuir em diferen-
tes celebrações, pregando a Palavra de Deus, re-
alizando batizados, assistindo casamentos, entre 
outras ações.

O lema escolhido pelo seminarista para ins-
pirar seu trabalho como diácono é uma frase de 
Jesus no contexto da última ceia: “Também vós 
deveis lavar os pés uns dos outros” (Jo 13,14).

Marciano Guerra

Confira a programação que envolve a Ordenação Diaconal:

Tríduo Vocacional Preparatório
29/07, 18h30min - Igreja Matriz São Roque

30/07, 18h - Igreja Matriz Cristo Rei

31/07, 18 - Santuário Santo Antônio

dia 01 de agosto - Sábado
10h - Missa Solene de Ordenação Diaconal, Igreja Matriz São Roque

12h - Almoço de Confraternização (ingressos, junto a Secretaria da Paróquia São Roque)

Conselho Regional
de Pastoral



ORAÇÃO A 
SÃO ROQUE
São Roque, que vos dedicastes 
com todo o amor aos doentes 
contagiados pela peste, 
embora também a tenhais 
contraído, dai-nos paciência no 
sofrimento e na dor.
São Roque, protegei não só a 
mim, mas também aos meus 
irmãos e irmãs, livrando-nos 
das doenças infecciosas. Por 
isso, hoje, rezo especialmente 
por todas as pessoas do 
mundo para que fiquem livres 
de seus males.
São Roque, abençoai os 
médicos, fortalecei os 
enfermeiros e atendentes dos 
hospitais e defendei a todos 
das doenças e dos perigos.
Amém. 

“Que a igreja seja sempre lugar de misericórdia e esperança, onde 
cada um possa se sentir acolhido, amado e perdoado”.
Papa Francisco

Que a estrela de São roque possa fortalecer e unir cada vez mais 
todas as suas comunidades, formando a grande igreja de Jesus cristo.


