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A Região de Bento
Gonçalves dá as
boas-vindas ao novo
Bispo de Caxias do Sul,
Dom José Gislon.
Seja bem-vindo!

Editorial
espírito franciscano da paz e do bem tem visitado nossa cidade e aqui insiste em morar. Graças a
Deus, há pouco festejamos Santo Antônio, que seguiu
os passos de seu mestre na simplicidade e do terreno da
humildade faz até hoje belas palavras correrem dos lábios dos pregadores que nele confiam e belas histórias
de vida por ele inspiradas; graças a Deus há pouco festejamos Corpus Christi reunindo nossas quatro paróquias
da cidade – um momento da Graça que nos fortalece na
comunhão com todo o Corpo de Cristo que é a Igreja;
graças a Deus tivemos a nomeação do novo bispo Dom
José Gislon, frei capuchinho que será, certamente, conduzido pelo mesmo espírito que paira por aqui. Louvado
Seja!
São Francisco inspirou muitas gerações e não à toa
é com frequência dito dele que é a imagem mais próxi-

ma de Jesus Cristo que alguém já chegou a viver. Nosso
Papa, ao escolher Francisco por nome, quer fortalecer
o exemplo desse santo para iluminar nossa caminhada.
Laudato Sì, sua encíclica mais lida por católicos e não católicos, nos chama a louvar a criação com espírito franciscano. Ao olhar com amor para nossa cidade, lá do céu,
certamente se pergunta: será que Bento Gonçalves louvará a criação diminuindo os agrotóxicos, amando os migrantes e acolhendo a população de rua?
Louvado Seja Deus, pois a festa de São Roque e São
Gotardo se aproxima! Neste ano, o louvor à Criação desta paróquia nos faz um apelo para continuarmos “Evangelizando na cultura do cuidado, da partilha e da paz”.
Nesta edição do Boa Notícia acompanharemos a vida de
nossas paróquias.
Boa leitura. Paz e bem!

ALEGRAI-VOS

CONVITE

Pe. Daniel D´Agnoluzzo Zatti
Paróquia São Roque

a alegria do seguimento de Jesus continuamos incansáveis
na missão de despertar nos jovens esse amor que nos move e dá vida
em abundância. Recentemente o nosso
Papa Francisco nos presenteou com o
documento Christus Vivit, em que se dirige aos jovens do mundo todo e a todo
o povo de Deus que deve se comprometer ao anúncio aos jovens.
Em nossa Região de Pastoral de
Bento Gonçalves, temos a alegria de
contar com lideranças de todas as paróquias que se reúnem bimestralmente
para estudarem e planejarem formas
de despertar nos jovens o apelo pelo
discernimento vocacional. Na Gaudete
et Exultate, outro documento do Papa,
sobre a santidade, ele nos diz: “Embora
o Senhor nos fale de muitos e variados
modos durante o nosso trabalho, através dos outros e a todo momento, não
é possível prescindir do silêncio da oração prolongada para perceber melhor

aquela linguagem, para interpretar o
significado real das inspirações que
julgamos ter recebido, para acalmar as
ansiedades e recompor o conjunto da
própria ida à luz de Deus” (GeE, n. 17).
Portanto, estamos trabalhando para
que os nossos jovens estejam conscientes da importância dessa escuta silenciosa e prolongada de Deus na oração,
mas também das pessoas ao seu redor e
da realidade em que vive e que de muitas maneiras os interpela.
Um belo fruto do trabalho dessa
equipe é o Grupo Vocacional Masculino. Hoje acompanhamos doze jovens
que querem responder com sinceridade
profunda o chamado de Deus para suas

vidas. Nosso Senhor chama a todos,
indiscriminadamente, para algo. Esses
jovens, porém, desde cedo querem discernir se seu chamado é para o sacerdócio. Estar neste grupo não significa que
o jovem será padre, mas significa que
leva a sério essa possibilidade.
Pedimos a você, leitor do Boa Notícia, que seja simpático à vocação ao
sacerdócio e incentive os jovens meninos a estarem atentos a esse chamado
de Deus. Se conheces algum jovem ou
adulto que queira ser padre, entre em
contato com os padres de sua paróquia.
Incentive essa vocação e lembre-se do
que dizem alguns por aí: “Como é bom
ser padre!”
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DIOCESE DE
CAXIAS DO SUL
CELEBRA 85 ANOS
DE CRIAÇÃO
A Região Pastoral de Bento
Gonçalves convida a todos
para juntos recordarmos nossa
história de fé e vida.
Palestra com o historiador
eclesiástico e membro do clero
da Diocese de Caxias de Sul,
Pe. Álvaro Pinzetta.
Tema: A História da Diocese de
Caxias do Sul
Dia 03 de setembro,
às 19h30, na Sala 1 do
Cinema Shopping Bento
Entrada Franca!

Boa Notícia
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Igreja:
Retiro dos Catequistas
casa da
Iniciação à
Vida Cristã
No último dia 2 de junho, aconteceu na Gruta Nossa Senhora de Lourdes (Garibaldina), Paróquia Cristo Rei, o Retiro
Regional dos Catequistas. Estima-se que cerca de 150 catequistas das oito paróquias da Região Pastoral de Bento Gonçalves estiveram presentes na ocasião. O tema escolhido foi
a “Experiência da Lectio divina na primeira carta de S. João”, que
contou com a assessoria da coordenação regional de cate-

quese, do seminarista Miguel Mosena e do Pe. Oberdan Cavazzola.
Agradecemos a comunidade São José da Garibaldina
pela hospitalidade e organização do almoço e dos lanches, a
coordenação regional dos catequistas, os padres e todos os
catequistas, tendo presente o belo testemunho e missão que
ofereceram às nossas comunidades-Igrejas.

Pe. Ricardo Fontana
Pároco da Paróquia Santo Antônio
Hoje centenas de famílias procuram nossas paróquias em busca do sacramento do Batismo. Iniciar as crianças à vida cristã pelo Batismo é uma
grande oportunidade para o Anúncio
do Evangelho aos pais, padrinhos e
familiares do bebê. Eles sabem que a
melhor herança a um filho é a fé em
Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Porém, para evangelizar, três
atitudes são fundamentais: acolher,
anunciar e pertencer.
A primeira acolhida acontece na
secretaria paroquial, com as secretárias e padres e, em seguida, com os
catequistas do Batismo (visitadores e
preparadores do Batismo).
Anunciar Jesus Cristo é a missão
primordial da Igreja e tarefa de cada
Comunidade-Igreja. Cada geração
precisa receber o anúncio dado com
fervor a ponto que os pais e padrinhos
sintam o coração arder ao ouvir a Palavra de Jesus. Essa tarefa precisa ser
concretizada na visitação da casa da
criança e uma boa preparação ao Batismo realizado na comunidade.
A meta a ser perseguida será então pertencer à Igreja. O Cristianismo
é essencialmente vida em comunidade. Para tal fim, os pais e padrinhos
precisam ter um vínculo efetivo e, sobretudo, afetivo. Apresentar a criança
à comunidade-Igreja e celebrar o Batismo são fundamentais nesta etapa.
Para que tudo isso aconteça, a
partir de 2020, as paróquias da Região Pastoral de Bento Gonçalves vão
formar uma multidão de visitadores
e preparadores do Batismo. Temos a
certeza que este é um caminho sem
volta! Precisamos escolher estes catequistas do Batismo ainda em 2019.
Pode ser que você se sinta ou seja chamado a esta missão! Que tal?

Semana de Oração pela Unidade Cristã
“Procurarás a justiça, nada além da justiça” (Dt 16, 18-20).
Nos dias 1, 4 e 7 de junho, as Igrejas Cristãs de Bento Gonçalves reuniram-se em seus templos para rezar em unidade: Igreja de
Confissão Luterana do Brasil - IECLB; Primeira Igreja Batista; Igreja
Católica Apostólica Romana - ICAR.
Houve significativa participação de pessoas das diversas denominações cristãs, comprovando que, na unidade, podemos rezar e
assumir compromissos sociais em conjunto, somando forças.
Presidiram as celebrações: Pastora Paula Naegle - IECLB; Pastor Edson Leal Júnior - Primeira Igreja Batista; Padres Ricardo Fontana, Gilmar Marchesini, Daniel D’Agnoluzzo Zatti e Seminarista
Miguel Mosena - ICAR; Pastor Jasson, da Igreja Internacional Viver
em Cristo.
“Que todos sejam um, para que o mundo creia” (Jo 17,21).

Mês Missionário
Extraordinário
O Papa Francisco proclama Outubro de 2019 como
o Mês Missionário Extraordinário, com o objetivo de
despertar, em toda Igreja Universal, a consciência da
“missio ad gente” (atividade missionária da Igreja) e que
o mundo todo se tornou uma grande terra de missão.
O tema escolhido “Batizados e Enviados” retoma
o norte que a igreja é missionária por natureza e expressa-se com os elementos da conversão do evangelizador, da universalidade de oferecer vida plena para
todos e a alegria do missionário!
Batizados em Cristo, somos novas criaturas, assim
fomos enviados pela Diocese de Caxias do Sul, no dia
30 de junho de 2019 em Caravaggio, para este projeto!

Foto: Gabriel Comerlato Fotografia

Setembro:
Mês da Bíblia
Em comunhão com a Igreja do Brasil, em setembro, comemoraremos o Mês da Bíblia. Nesse sentido, a Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), propôs para o Mês da Bíblia o
estudo da Primeira Carta de João. O tema é “O Amor em defesa
da vida” e o lema “Nós amamos porque Deus primeiro nos amou”
(1Jo 4,19). Unidos a esse propósito, a Região Pastoral de Bento Gonçalves, nos próximos dias 10 e 17 de setembro de 2019,
também oferecerá o conhecimento e o aprofundamento desse
escrito joanino, na sala do auditório da Paróquia Santo Antônio.
O assessor será o Pe. Oberdan Cavazzola.
O tema e lema enriquecem o espaço que a Bíblia ocupa na
família. Além disso, enriquecerá os agentes de pastoral, os animadores de comunidades, os catequistas, os grupos de reflexão,
os círculos bíblicos e as comunidades eclesiais.
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Paróquias São Roque e
N.Sra. do Rosário - Faria Lemos

Segundo Jantar
das Famílias do
CLJ e Biblioteca

Aconteceu no dia 15 de junho, no salão paroquial de São Roque, o segundo Jantar das Famílias,
promovido pelos jovens do CLJ (Curso de Liderança
Juvenil). Além de ser um momento de convivência e
partilha dos jovens com suas famílias e a comunidade, foi oficialmente entregue para o espaço deles na
paróquia uma imagem de São Luis Gonzaga, padroeiro dos seminaristas e dos jovens cristãos.
Além da entrega da imagem do santo padroeiro,
nossos jovens tiveram uma bela e inspiradora iniciativa de ter uma biblioteca que contribua na formação cristã. Quem quiser doar livros, basta entrar em
contato com a secretaria paroquial (3452 1574).
O lucro do jantar é destinado para os encontros
e retiros que os jovens fazem durante o ano.

Vigília de Pentecostes
Aconteceu pela primeira vez na Paróquia, no
dia 8 de junho, a partir das 20h, uma vigília na sede
paroquial de São Roque em preparação à solenidade de Pentecostes. Quem conduziu a vigília foram
os jovens e teve boa adesão da comunidade. Cantos, pregações, momentos de silêncio e, por fim, a
Santa Missa às 22h, tornaram a noite de sábado
diferente, bela e orante. Ano que vem tem mais!

Integração
Paroquial
A secretaria paroquial é a porta aberta das comunidades. É na secretaria que as pessoas encontram
a primeira acolhida e, torna-se um espaço de informação, distribuição de materiais e encaminhamentos das diversas atividades e programações da ação
evangelizadora. Quem trabalha na secretaria deve ter
a maturidade para escutar e filtrar as questões pessoais e o que envolve a vida das comunidades, sem discriminar ou fazer julgamentos.
A comunhão entre secretaria e equipe sacerdotal
é o diferencial para o bom andamento da paróquia.
Objetivando esta comunhão, sentimos a necessidade
de nos reunir uma manhã por mês, para estudar temas
relativos aos desafios pastorais e cimentar um vínculo
de cooperação harmoniosa e eficaz, respondendo aos
anseios e as dificuldades do nosso povo.
Para fortalecer ainda mais esse laço afetivo entre
a secretaria e as Paróquias, no dia 19 de maio, a secretária Rochele, a Auxiliar Administrativo Neide e a
coordenadora Geral da Catequese Tânia, juntamente
com o Padre Valdir e o Seminarista Miguel, realizaram
a visita a todas as comunidades da Paróquia Nossa
Senhora do Rosário de Faria Lemos.
A atividade oportunizou o contato com a realidade de cada local, proporcionando à equipe paroquial
o melhor entendimento da dimensão geográfica da
Paróquia, além de poder admirar as belas paisagens
e construções. Em breve faremos a visita nas comunidades da paróquia São Roque.

Formação da
PASCOM paroquial
Aconteceu na Igreja Matriz São Roque, no dia 1
de junho, a primeira formação paroquial sobre a importância da comunicação, os meios que temos disponíveis para tal e, por fim, algumas técnicas para
aperfeiçoar a forma como comunicamos a Boa Nova
de Cristo e sua Igreja!
Esta primeira formação paroquial da Pastoral da
Comunicação (PASCOM) foi direcionada para as pessoas que trabalham nas paróquias São Roque e Nossa
Senhora do Rosário de Faria Lemos nos serviços referentes ao assunto e conduzida pelo seminarista Miguel Mosena e por Patrícia Pedrotti, da comunidade
de Tuiuty, formada na área de Design.

festas nas comunidades
JULHO
6
19h
12
19h30
14
10h30
21
14h

Missa Festiva na comunidade São Valentim - Festa da Juventude (São Luiz e Santa Inês)
Mondongo em São Roque
Missa Festiva na comunidade São Paulo (N. Sra. Carmo)
Missa festiva na comunidade Nossa Senhora das Dores - Chá de Sant`Ana

AGOSTO
18
10h
25
10h30

Missa festiva na Paróquia São Roque
Missa festiva na comunidade Nossa Senhora de Monte Bérico
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Apostolado da Oração
A Paróquia São Roque celebrou, no dia 28 de junho, na Igreja Matriz, a festa do Sagrado Coração de
Jesus, com uma missa festiva e tríduo preparatório.
Na ocasião, foi restituído o Apostolado da Oração,
que tem como missão zelar pela vida de oração da comunidade. Em Faria Lemos, aconteceu missa solene
na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário.

Festa de São Roque e São Gotardo
Paróquia de São Roque, juntamente com suas
comunidades celebram neste ano a 63ª Festa
em Honra a São Roque e São Gotardo. Os cinco casais
de festeiros Eugênio Carlos e Claudete Lunelli, Marcelo Longhi e Cristiane Fleck, Marcelo Szablewski e
Suelen Marin, Nadil e Vânia Roman Carini e Roberto
e Rita Conci Tomasi, mediados pelos padres Daniel
D’Agnoluzzo Zatti e Valdir Thums, pelo seminarista
Miguel Mosena, têm a missão de promover e divulgar
a festa, além de lembrar e reviver a fé em Deus Pai
e o amor em Jesus Cristo no carisma de São Roque.
É sempre um motivo de alegria e ao mesmo tempo
apreensão planejar e executar uma festa tão votiva
e tradicional. A vida de São Roque sempre foi inspiradora e cativante, portanto, mantemos acesa esta
devoção. É uma missão ímpar ao grupo de festeiros.
Com o lema: evangelizando na cultura do cuidado, da partilha e da paz, São Roque peregrino, nos faz
um convite à reflexão aos sinais de fraternidade e,
deste modo, estimular uma cultura em que cada pessoa entenda sua responsabilidade assumindo como
protagonista no cuidado, na partilha e a paz.
São Roque, com seu carisma, nos ensinou que o
verdadeiro amor revela-se na responsabilidade “com”
e “para” o outro. Ele esteve e cuidou dos doentes, par-

Visitas às
Comunidades
Dia

Comunidade

Horário

07/05

APAE

13h30

20/05

Batalhão

13h45

26/05

Nossa Senhora da Saúde

17h30

01/06

Lar do Ancião

14h30

02/06

Santa Eulália

19h

03 a 07/06 Hospital Tacchini

8h

09/06

São Gotardo

16h

09/06

Nossa Senhora de Fátima

19h

15/06

Lar Luchese

15h

16/06

Nossa Senhora Monte Bérico

19h

22/06

Sagrada Família

16h30

23/06

Nossa Senhora das Dores

10h

23/06

Nossa Senhora Aparecida

19h

05/07

São João

19h

06/07

São Luiz

16h30

07/07

Santa Bárbara

17h30

14/07

São Jorge

10h

14/07

Nossa Senhora do Rosário

15h

19/07

Santo Antônio

19h30

20/07

Cristo Redentor

19h30

21/07

São Valentim

10h

26/07

Nossa Senhora de Caravaggio 20h

27/07

Nossa Senhora das Graças

16h30

28/07

Paróquia N. Sra. do Rosário

8h30

03/08

Santa Terezinha

18h

04/08

Paróquia Santo Antônio

10h

04/08

Paróquia Cristo Rei

18h

Festeiros
Festeirinhos

Marcelo Szablewski e Suelen Marin, Roberto Tomasi
e Rita Conci Tomasi, Marcelo Longhi e Cristiane Fleck,
Eugênio C. Lunelli e Claudete da Silva Lunelli, Nadil Carini
e Vânia Maria Roman Carini
Bernardo Afonso Longhi e Julia Szablewski

Programação

Religiosa
15/08 19h
16/08 15h
		
16/08 19h
17/08 18h
18/08 10h

tilhou sua fé e vida com os necessitados.
São Roque e São Gotardo, parceiros na santidade,
nos ensinam que, para evangelizar, é preciso estar no
meio do povo. E neste anseio e alegria, realizamos visitas a todas as comunidades da Paróquia e entidades
da cidade. A comitiva de São Roque - padres e festeiros - realiza esta evangelização e as comunidades
respondem com momento de oração e integração. Em
cada visita às comunidades e entidades, a emoção, a
surpresa e a gratidão nos preenche o espírito. Cada
uma em sua essência e simplicidade acolhedora demonstra sua fé ao Santo Padroeiro e reflete sobre o
tema.
Ser festeiro é uma responsabilidade e uma longa
caminhada de dedicação e fé, é dedicar um tempo de
nossa vida diária para a comunidade. Somos gratos a
todos, pois sozinhos não faríamos nada. A ajuda e a
colaboração de todos os paroquianos e das comunidades é fundamental na realização e concretização
de nossa festa. Uma sociedade estruturada depende
muito dos serviços voluntários, sem interesses pessoais. Todos devem ter um objetivo, que é o bem-estar
da comunidade.
Que a exemplo de São Roque e São Gotardo, possamos agir com amor e doação ao próximo.

1º Dia do Tríduo
Missa aos Doentes,
com Unção dos Enfermos
2º Dia do Tríduo
3º Dia do Tríduo
Missa Festiva
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Programação

Social

07/06 20h
18/08 12h
		
04/10 19h30

Feijoada
Almoço no
Salão Paroquial
Bingo

73ª Festa de Cristo Rei
paroquiacristoreibento@gmail.com

Visitas de Cristo Rei
27/7
18h
Nossa Senhora Aparecida
28/7
9h30
Nossa Senhora de Fátima
2/8
19h30
Santo Antônio (Pomarosa)
3/8
18h
São Luís (Jardim Glória)
4/8
19h30
Santa Rita
9/8
16h
Associação de Recicladores Jardim Glória
10/8
16h30
Sagrado Coração de Jesus (Municipal)
11/8
8h30
Santo Antão
11/8
19h30
Nossa Senhora das Graças
12 a 14/08
Colégio Sagrado Coração de Jesus
17/8
16h30
Nossa Senhora do Rosário de Pompeia
18/8
9h30
São Bento
21/8
14h
APAE
24/8
19h30
São Nossa Senhora das Neves
25/8
9h30
São José (Garibaldina)
28/8
19h30
CTG Laço Velho
1/9
10h30
São José (Sertorina)
4/9
19h30
Imaculado Coração de Maria
8/9
10h
Santa Marta
7/9
15h30
Nossa Senhora de Caravaggio (Tamandaré)
7/9
19h30
Almas do Purgatório
13/9
19h30
São Carlos
14/9
15h30
Santo Expedito
14/9
19h30
N. Sra. de Lourdes (Gruta do Ceará)
15/9
8h30
Santa Helena
20/9
ABCTG: cavalgada, às 9h; celebração, às 11h; almoço
campeiro, às 12h; “Mateada” e “Gaitaço”, às 14h
21/9
15h30
Nossa Senhora da Glória
22/9
19h30
São Pedro
6/10
18h
Santuário Santo Antônio
8/10
10h
Abraçaí
9/10
15h
Lar do Ancião
24/10 19h
São Roque e São Gotardo
05 a 8/11 – 8h
Hospital Tacchini (retorno da imagem,
		
dia 8/11, 15h)

festas nas comunidades
N. Sra. das Graças
8 da Graciema
São Bento
Festa do Agricultor e do Motorista
Nossa Senhora das Neves
Associação Santa Ana
Imaculado Coração de Maria
Bairro Verona
Santa Marta
N. Sra. das Neves
6 da Leopoldina
Dia dos Pais
N. Sra. da Glória
40 da Leopoldina
Santa Helena
Encontro de Lideranças
Salão da Gruta Garibaldina
Santo Expedito - em honra a
Nossa Senhora de Fátima
Chá das Zeladoras
Paróquia Cristo Rei
CRISMAS

7/7, domingo, às 10h45
14/7, domingo, às 10h30
Linha 6 da Leopoldina
20/7, sábado, às 19h30
20 e 21 /7
21/7, domingo, às 10h
29/7, domingo, às 10h30
4/8, domingo, às 10h45
11/8
18/8, domingo, às 10h45
18/8, domingo, às 10h30
31/08, sábado, 14h às 17h30
21/9, sábado, às 19h
29/9, domingo, às 14h
4 e 5/10

A abertura da 73ª Festa de Cristo Rei
aconteceu no último dia 29 de junho. O
lema deste ano é “Com Cristo Rei somos
batizados e enviados para a missão”. A principal motivação é valorizar as diversas etnias presentes em nossas comunidades e
as Santas Missões do Jubileu, no mês de
outubro, por ocasião do Mês Missionário
Extraordinário, dos 70 anos de criação da
Paróquia e dos 85 anos da Diocese de Caxias do Sul. Agradecemos a todos os colaboradores e a comunidade São José (Linha
Sertorina) pela acolhida no jantar-dançante. A gratidão e a bênção a todos.

Visitas às Instituições
Além das visitas às comunidades com a
imagem do padroeiro, teremos outros quatro momentos com visitas às entidades:
 Visita à ABCTG: no dia 20 de setembro,
com a concentração às 9h, ao lado do Super Apolo (Rua Duque de Caxias). A saída
está prevista para às 9h30. Às 11h, haverá
a celebração e bênção na Associação da
ABCTG. Às 14h, acontece o encontro dos
gaiteiros da região na ABCTG.
 Visita à ABRACAÍ: no dia 8 de outubro,
10h.
 Visita ao Lar do Ancião: no dia 9 de outubro, às 15h.
 Visita ao Hospital Tacchini: de 5 a 8 de
novembro. A oração de acolhida será às 8h,
no dia 5 de novembro. A despedida será no
dia 8 de novembro, às 15h.

Novena de Cristo Rei
Inicia no dia 13 de setembro, às 16h, na Igreja Matriz Cristo Rei, com nove sextas-feiras
seguidas até o dia 15 de novembro.

Chá das Zeladoras
Está marcado para o dia 29 de setembro, às
14h, no Clube Ipiranga. Os ingresssos estão
à disposição na secretaria paroquial e com
as zeladoras.

Paróquia Cristo Rei institui o
Dízimo por boleto bancário
Como gesto concreto do
mês de julho, mês diocesano
do dízimo e com a motivação
bíblica, “cada um dê conforme
decidir o seu coração... Deus
ama quem doa com alegria”
(2Cor 9, 7), a Paróquia Cristo
Rei inicia o processo de implantação da participação do
dízimo via “boleto bancário”,
em parceria com o Banco Sicredi.
O primeiro encaminhamento, previsto para os meses de julho a dezembro, é
com as famílias e as zeladoras
da comunidade-Igreja Matriz
Cristo Rei. Líderes preparados farão a visita às famílias
em horários combinados, explicando a nova modalidade
por meio de um folder explicativo, realizando o cadastro.

Participar do dízimo com
alegria, conforme é decidido
no coração (1 Cor 9,7), é uma
maneira especial de agradecer a Deus Pai pelas maravilhas da vida e da criação, tendo gratidão a Deus parte dos
bens que recebemos. Segundo Jesus, é a generosidade do
coração limpo (Mt 23,23-24).
Portanto, o dízimo não é pagamento, nem esmola, nem
oferta, nem taxa, mas uma
honra para todos os batizados

Missa para os dizimistas
A partir do mês de julho, todas as missas
rezadas às quartas-feiras, na Igreja Matriz, às
18h, serão na intenção dos dizimistas e dos
seus familiares falecidos. Haverá uma urna
para colocar as intenções escritas.
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em vista da responsabilidade
com a vida comunitária e os
serviços pastorais.
O dízimo é uma partilha,
uma decisão da fé que serve
para a evangelização, pois é
como uma “ponte” de encontro que nos leva aos irmãos
e traz os irmãos de volta até
nós. Não vamos esquecer a
alegria desse encontro, animados pela fé, a caminho da
salvação.
A Paróquia de Cristo Rei
agradece a todos os dizimistas, às famílias, às zeladoras
e aos animadores da pastoral
do dízimo. Agradecemos a
participação no dízimo e por
Cristo Rei, Nossa Senhora de
Fátima e São José, enviamos
a bênção sobre todas as famílias. Muito obrigado a todos!

Informações
Fone (54) 3452.1093
Atendimento na secretaria paroquial:
8h30min às 11h45min e 13h30min
às 17h45min
dizimopar.cristorei@gmail.com

Notícias da Paróquia Santo Antônio
Fotos: Gabriel Comerlato Fotografia

Viva

Santo Antônio!

Trezena e Dia Festivo marcados
pela Luz de Jesus Cristo
Pe. Ricardo Fontana - Pároco
Com o lema “Mostra-me Senhor, teus caminhos” (Sl
25,4), os devotos de Santo Antônio puderam realizar um
verdadeiro caminho de luz que levou os milhares de fiéis a
encontrar Jesus, nossa luz, na árvore da vida.
Foram treze noites de celebrações muito bem elaboradas e cantadas. Centenas de fiéis se fizeram presentes
no Santuário e, muitos, através dos meios de Comunicação
Social puderam fazer seu encontro com Jesus Cristo: no
olhar emocionante a uma pequena lamparina trazida a cada
dia por uma criança vestida à moda franciscana; na escuta
atenta da Palavra e das pregações inspiradas dos padres; no
alimento perene da Eucaristia.

No dia 13 de junho, Festa de Santo Antônio, o Santuário viu a Dinâmica da Árvore com as 13 lamparinas cintilantes de amor e fé. A exemplo do Santo, que concluiu sua
vida numa cela construída sobre a nogueira e ali se tornou
um sinal da luz de Jesus, também os peregrinos foram convidados a colocar-se a caminhar com os olhos fixos em Jesus Cristo, luz do mundo, e assim, na contemplação a partir da Árvore da Vida (Cruz de Jesus), encontrar o sentido
mais profundo da existência humana na terra. Parabéns
Festeiros, Equipe Paroquial, comissões de serviço e pessoas envolvidas!

Foi lançado, na 141ª Festa
de Santo Antônio, o CD
produzido pelos cantores
Ines Rizzardo e Gerson de
Souza, com canções litúrgicas
e populares da vida de nossa
Igreja.
Os CD’s estão disponíveis na
Livraria Paroquial, ao valor de
R$ 20,00.

Trecho do depoimento emocionante
prestado pelos Festeiros da 141ª Festa de
Santo Antônio, na despedida de sua viagem...
Acreditamos
piamente
que, por todo o tempo,
fomos guiados por Santo
Antônio, pois o sentimos
presente logo na chegada,
com o badalar dos sinos,
com a alegria no sorriso
das crianças, passando
pelos jovens, adultos e idosos, no abraço fraterno de
pessoas que jamais tínhamos visto. O sentimos no
cuidado com a decoração,
na participação da missa,
no jantar comunitário, no
mimo recebido. Mas, em especial, o sentimos
presente no coração das pessoas que transbordavam em lágrimas a fé e devoção a este santo
querido e ‘poveretto’, Santo Antônio, ‘il santo
del mondo’. Cada qual de nós irá carregar suas
experiências e conclusões desta graça que é ser
festeiro de Santo Antônio. Hoje, é perfeitamente compreensível entender que as palavras “fé
e trabalho”, que seguem na bandeira de nossa
cidade, tem a fé como mastro forte pelo que foi,
pelo que é e por aquilo que haverá de ser. Quanta gratidão termos tido esta experiência que
vem de Deus. Tivemos a oportunidade de conhecer muitas pessoas, inclusive a vida interna
e o grandioso trabalho dos padres e das irmãs.
E desta convivência, diga-se com alegria, passamos a nos conhecer praticamente sem nada
dizer, formamos a FAMÍLIA ANTONIANA!

Casais Festeiros 142ª Festa
Valdir e Liane Piva, César Anderle e Simone Ribeiro
Anderle, Leandro Moro e Carla Zortéa, Celso Centenaro
e Simone Dal’Osbel, Euclides e Stela Penso, Andrey
Arcari e Monaliza Salvador (representados no ato)

Casais Festeiros 141ª Festa

festas nas comunidades
SÃO PAULO APÓSTOLO | TANCREDO NEVES
06 de julho
07 de julho
SANTA MARIA GORETTI
07 de julho
N, SRA. DO CARMO | BORGO
14 de julho
SANTA PAULINA | VISTA ALEGRE 21 de julho
SÃO CRISTÓVÃO | VILA NOVA I
28 de julho

18h30
12h		
10h30
10h30
10h30
10h30
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Missa Festiva em honra ao padroeiro
Almoço em honra ao padroeiro
Missa Festiva e almoço em honra à padroeira
Missa Festiva e almoço em honra à padroeira
Missa Festiva e almoço em honra à padroeira
Missa Festiva e almoço em honra ao padroeiro

Pe. Domingos
Manara, CP.
19/01/1941
31/05/2019

Pe. Domingos Manara (19/1/1941) nasceu em Pinto Bandeira, antigo Distrito de Bento Gonçalves, RS. Entrou na Congregação da Paixão de Jesus
Cristo (Missionários-Passionistas), sendo ordenado sacerdote em Pinto
Bandeira, no dia 21 de dezembro de 1969, com o lema: “Escolhido para
anunciar o Evangelho”.
Exerceu as atividades em diversos estados, inclusive como pároco em Pinto
Bandeira (1993-2001). Faleceu no dia 31 de maio de 2019. A missa de corpo-presente foi presidida pelo Provincial Pe. Leudes Aparecido e por diversos sacerdotes, com uma grande participação do povo, parentes e amigos.
Deus seja louvado por todos os serviços pastorais, pela dinâmica da evangelização, pela vida missionária e porque serviu com paixão ao anúncio do
Evangelho de Jesus Cristo.
Pe. Luiz Antonio Mascarello, CP
Pároco de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, Pinto Bandeira

Oração a

São Roque
São Roque, vós que não tomando em conta o perigo
do contágio da peste, vos dedicastes, de corpo e alma,
ao cuidado dos doentes e Deus, para provar vossa fé
e confiança, permitiu que contraísseis a doença, mas
que este mesmo Deus, no abandono de vossa cabana,
no bosque, por meio de um cão, vos alimentou de
um modo milagroso e também milagrosamente vos
curou, protegei-me contra as doenças infecciosas,
livrai-me do contágio dos bacilos, defendei-me da
poluição do ar, da água e dos alimentos.
Enquanto eu tiver saúde, vos prometo rezar pelos
doentes dos hospitais e fazer o possível para aliviar
as dores e os sofrimentos dos enfermos, para imitar a
grande caridade que vós tivestes para com os vossos
semelhantes.
São Roque, abençoai os médicos, fortalecei os
enfermeiros e atendentes dos hospitais, curai os
doentes, defendei os que têm saúde contra o
contágio e a poluição.
Amém!
SÃO ROQUE, ROGAI POR NÓS!

