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Editorial
Esperar contra a Esperança
ivemos um tempo de obscuridade, decepção e desânimo. Este nosso
singelo jornal não quer gastar espaço simplesmente repetindo as notícias de corrupção que assola nossa Nação. Mas a realidade é inegável. Decepcionamo-nos com fulano, vamos a sicrano que se revela o mesmo
que fulano e, por isso, já nos dirigimos ao beltrano, sem esperança que seja
diferente de fulano e sicrano. O conjunto das delações vai recebendo o título
de “delações do fim do mundo”. E o pior é que este jeito não é exclusivo
das altas esferas públicas. Cresce a mentalidade do vale-tudo, se eu gosto,
se eu tiro proveito nas relações afetivas, nos compromissos familiares, na
vida escolar e mesmo nas ações econômicas de pequeno porte. É o mesmo
princípio que ilude os dependentes químicos: tudo posso se eu quero. Nós
cristãos fomos enviados ao mundo por Cristo, contudo fomos enviados para
sermos diferentes do mundo. Ele rezou: “Ó Pai, não te peço que os tires do
mundo, mas que os preserves do mundo”. Portanto, não vivemos isolados
desse contexto, mas precisamos marcar uma presença verdadeiramente
inovadora, discreta e, ao mesmo tempo, luminosa. Como devemos, então,
reagir neste momento?
Primeiro, partilhar a indignação e não se curvar à sua pretensa normalidade. Sempre foi assim e pronto, não nos resta mais nada a fazer. Segundo,
perguntarmo-nos o que fazemos. Somos coerentes? Somos diferentes? Se
somos tantos cristãos, católicos e de outras denominações, porque estes
males se encravaram em nossa sociedade? Não será o momento de nos
perguntarmos o quanto o nosso Cristianismo é de fachada e o quanto é de
alicerce?
Terceiro, testemunhar vida nova, trazendo à luz as múltiplas ações diferenciadas de nossas comunidades eclesiais. Por exemplo, nossa Igreja
tem em torno de quinhentos cemitérios na Diocese. Já deveriam estar nas
mãos do poder público, uma vez que a este cabe tal serviço. Mas nossas

equipes administrativas cuidam e administram este serviço com preços incomparavelmente inferiores aos de mercado. Que belo exemplo! As equipes
administrativas de nossas mil comunidades administram muito bem os poucos recursos que conseguem pelas doações, promoções e serviços de seus
membros. Em algum lugar, lá e acolá, poderemos encontrar falhas de transparência e desvios, mas são mínimas, no grande conjunto. No dia em que
as autoridades públicas administrarem os recursos do país como as nossas
equipes administram os recursos das comunidades, haverá condições de
vida digna para todos e, como no Evangelho, sobrarão doze cestos. Os servidores da caridade e as diversas pastorais sociais são luzes discretas, mas
permanentes. Cabe a nós valorizá-los e estimulá-los para continuarem a brilhar no serviço da humanidade fragilizada.
Quarto e não por último. Quarto, mas primeiro: Nossa principal missão é
o cultivo de uma atitude espiritual, pessoal e comunitária. Sim: o cristão vive
de sua fé e, antes de projetos e métodos, vive de sua fé, que lhe dá esperança sempre. O valor da esperança se nota quanto mais intensa é a frustração.
Quanto mais viva é a dor que sentimos em algum órgão doente, tanto mais
importante se torna o remédio. A luz brilhou nas trevas. A esperança mostra
seu valor e seu dinamismo quando não se tem esperança. São Paulo, na
Epístola aos Romanos, lembrava Abraão: um migrante no meio de uma multidão desencaminhada, Abraão esperou contra a esperança, vislumbrou uma
realidade além daquela que se lhe apresentava. Estéril, sem filhos, recebeu,
pela fé em Cristo, uma multidão de descendentes, mais numerosos que as
estrelas do céu. Não devemos ser ingênuos, mas, ao mesmo tempo, não podemos perder a esperança. Algo novo poderá acontecer. Rezemos para que
as delações do fim do mundo sejam não o fim, mas o início de um mundo
novo. Será mais uma decepção? Talvez sim! Contudo, nós caminhamos de
esperança em esperança.

Maria: a Mãe da Igreja
Pe. Renan Dall’Agnol
paroquiacristoreibento@gmail.com
Maria é considerada a Mãe da Igreja por ser a Mãe de
Cristo, Cabeça da Igreja, que é o seu Corpo Místico. O Papa
Paulo VI declarou que ‘Maria é Mãe da Igreja, isto é, Mãe
de todo o povo cristão, tanto dos fiéis como dos pastores’
(21 de novembro de 1964). Da mesma forma, na solene
Profissão de Fé, em 1968, ele enfatizou esse ensinamento: ‘Nós acreditamos que a Santíssima Mãe de Deus, nova
Eva, Mãe da Igreja, continua no Céu a sua missão maternal
em relação aos membros de Cristo, cooperando no nascimento e desenvolvimento da vida divina [na vida] dos remidos’.
Perante esta especial devoção mariana, os católicos
são comumente acusados de idólatras por usarem estátuas em suas celebrações. E sob supostas justificativas
bíblicas, alguns pregadores promovem a destruição de
imagens. Há quem suponha que essa devoção mariana
eclipse a adoração de Deus. Todavia, para compreender a
veneração deve-se superar o exagero sentimentalista ou a
indiferença racionalista. A grandeza de Maria está no fato
de ela não querer fazer-se grande, mas de engrandecer a
Deus (cf. Lc 1, 46-56).
A presença da Virgem Maria é indissociável do mistério
de Cristo e da Igreja, pois ela foi indispensável, no plano de
Deus, para a Redenção da humanidade: “Na plenitude dos
tempos, Deus mandou o seu Filho, nascido de uma mulher, para que recebêssemos a adoção de filhos” (Gl 4,4).
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Ou seja, Maria é exaltada acima de todos os anjos e pessoas humanas porque “participou nos mistérios de Cristo”
(constituição dogmática Lumen Gentium, n. 66).
O “sim” de Maria manifesta que ela não foi um mero
elemento passivo na obra divina da redenção humana. Ao
acompanhar Jesus no anúncio do Reino de Deus, Maria,
longe de fazer um “álbum de recordações” heroicas, testemunhou e viveu profundamente a ação salvífica de Deus.
“Na cruz, quando Cristo suportava em sua carne o dramático encontro entre o pecado do mundo e a misericórdia divina, pôde ver a seus pés a presença consoladora da Mãe
e do amigo” (Papa Francisco. Evangelii Gaudium, n. 285).
Por conseguinte, aos pés da cruz, ela foi dada por Cristo,
“noivo” da nova e eterna aliança, como Mãe da Igreja. Nessa “hora” da cruz, Maria é entregue à Igreja como Mãe - no
Evangelho de São João, o Discípulo Amado representa toda
a Igreja (cf. Jo 19, 25-27).
Sendo Mãe da Igreja, Maria nos precedeu no caminho
pascal e é, portanto, nossa ‘aurora’. Nela vemos o futuro
da nossa salvação. Maria é modelo da Igreja que aguarda o Cristo Ressuscitado (At 1,14) e, a seguir, no Espírito
Santo, anuncia-o à Humanidade. Assim como ela concebeu
Jesus, a Igreja procura fazer nascer Cristo para o coração
da Humanidade. Como Mãe de Deus, Maria ajuda a gerar
Cristo em nosso coração, nos indicando Jesus como único
caminho para a salvação.

Boa Notícia

BOA NOTÍCIA | JUNHO 2017 | PÁGINA 2

Entrevistas

Animadores da Pastoral do Dízimo
Seis anos na
coordenação
da Pastoral
do Dízimo
da Paróquia
Santo
Antônio

Nilva e Osmar Casagrande

Roberto Masutti

Paróquia Cristo Rei

Por que a comunidade-igreja é importante na vida do cristão?
A comunidade-igreja é a base da fé, esperança e caridade que apoia
e fortalece a família. Nela aprofundamos a iniciação a vida cristã –
batismo, catequese, matrimônio, etc. Nesse sentido, na comunhão
eclesial somos alimentados e santificados pela Palavra de Deus e
pela Sagrada Eucaristia.
A caridade é escolha de vida do cristão. Como vossa família
se sente ao colaborar com o dízimo?
A nossa família se sente muito feliz e agradecida a Deus, por todas as
graças que Ele nos concede diariamente. Colaborar com a comunidade é ajudar na missão que Jesus nos confiou. Sendo o dízimo uma
atitude de gratidão e amor a Deus na comunidade, o cristão tem que
planejar a sua contribuição e fazê-la continuamente – não só quando precisa de algo. Da mesma forma, a ajuda não é dar sobras ou
“pagar” uma taxa; ao contrário, é contribuir com um valor condizente
à renda familiar ou pessoal. Mesmo que a igreja não fique “fiscalizando” a colaboração, deve-se pensar qual é o valor que se destina
à caridade e a evangelização. Não adianta pensar em desculpas ou
justificativas; pois, estaremos nos enganando a nós mesmos.
Para quais pastorais e serviços a colaboração do dizimista é
destinada?
A Paróquia, que é formada por todas as pastorais e serviços das comunidades e da matriz, sustenta as obras de caridade e de evangelização a partir de nossa colaboração no dízimo. A catequese, a
ação social, o atendimento pastoral, etc. são sustentados pelo mesmo. Além disso, o dízimo é destinado às necessidades cotidianas dos
espaços religiosos. Por exemplo, na nossa comunidade São Luís ele
é empregado no pagamento da construção da igreja, sala de catequese, sala funerária, sala de reuniões e na formação de lideranças.

Oração pela
Semana Social de
Bento Gonçalves

Paróquia Santo Antônio

Como funciona a Pastoral do Dízimo?
Nosso trabalho é esclarecer o que é o dízimo e motivar as pessoas a fazerem parte da
contribuição, colaborando com a Paróquia na realização de projetos de evangelização.
Qual a motivação de atuar com a promoção do dízimo?
O dízimo é uma forma de agradecer a Deus e de transformar tudo aquilo que cremos
em obras. O dízimo é essencial para a evangelização acontecer.
Qual a maior dificuldade de atuar com o dízimo?
A maior dificuldade é achar pessoas para ajudarem na motivação das comunidades.
Os leigos têm muito medo de falar do dízimo, já que ele envolve a parte financeira.
Alguns acham que falar do dízimo é pedir dinheiro mas, na verdade, o dízimo deve ser
visto como uma forma de gratidão a Deus.
Como as pessoas reagem quando se fala do dízimo?
Aquele que é dizimista mesmo acolhe de bom coração e contribui com muita alegria.
Muitas pessoas, quando são esclarecidas, começam a contribuir felizes, sentindo-se
parte da Paróquia. Muitos, ao saber o que a Igreja faz com o dinheiro, fazem questão
de participar. Por isso, o trabalho da Pastoral em divulgar o que é feito com o dízimo
é muito importante.
O que a Pastoral almeja?
Ver a Paróquia conseguindo colocar em prática as obras e a evangelização, concretizando os projetos sonhados. Somado a isso, queremos que os paroquianos se sintam
parte dessas conquistas realizadas por meio da sua contribuição.
Como está a implantação do novo sistema do dízimo, por meio de carnê com
boletos?
A implantação do novo sistema já foi feita nas comunidades do Centro, Humaitá, Juventude e São Francisco e estamos levando o projeto para outras comunidades. A
recepção das pessoas está muito positiva, pois agora elas podem contribuir em qualquer agência bancária, nas casas lotéricas, pela Internet ou na secretaria paroquial.

Senhor Jesus. Tu és a revelação da misericórdia do Pai. Ninguém foi tão
bondoso, tão amoroso como tu foste. Ninguém fez acontecer tanto bem no
mundo como tu fizeste e continuas a fazer, pela força do Espírito Santo.
Hoje, somos tua comunidade, que continua a anunciar tua palavra e a
realizar teus gestos de redenção e caridade. Pedimos-te que o teu amor
faça vibrar nossos corações, que tua sensibilidade para com os pobres,
doentes, idosos, crianças, encarcerados, solitários e todos os tipos de
carentes que vivem nas periferias existenciais continue na sensibilidade
da Igreja no tempo presente.
Ilumina e anima o papa Francisco para conduzir seu povo no caminho do
bem, servindo a humanidade sofrida.
Senhor, anima nossa Semana Social. Abra os nossos corações, para que
nossas mãos sejam tuas mãos. Amém!
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Notícias da Paróquia Santo Antônio

139ª Festa de Santo Antônio
recebeu mais de 20 mil pessoas
Fotos: Patrícia Pellicioli

Com cerca de 15 mil pessoas na missa campal e 5 mil nas
missas dentro do Santuário, a
139ª Festa de Santo Antônio
de Bento Gonçalves contou
com um público de mais de 20
mil pessoas. Realizadas no dia
13 de junho, as missas foram
presididas pelo Padre Gilnei
Fronza, Padre Izidoro Bigolin,
pelo Arcebispo Metropolitano
de Porto Alegre, Dom Jaime
Spengler, pelo bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Ruffinoni e pelo pároco
Padre Ricardo Fontana, além
de cocelebradas por dezenas
de padres da região. Durante o
dia, houve bênção individual da
saúde com Freis Franciscanos.
Segundo o pároco da Paróquia Santo Antônio, padre
Ricardo Fontana, foi um dia de
celebração e de retiro espiritual, com os devotos participando das missas e da emocionante procissão, recebendo os
pãezinhos do padroeiro, e podendo rezar no Recanto Santo
Antônio, inaugurado nesta Festa. “Santo Antônio foi um frade
itinerante, que promulgou a
Palavra de Deus e que teve um
testemunho de vida dos mais
profundos que pudemos conhecer na história da humanidade. Por isso, festejamos com
muita emoção o dia do nosso
padroeiro, sendo todos convidados a seguir o seu exemplo,
sendo Peregrinos do Amor.
Quem aceitou o convite de participar da Festa pôde vivenciar
um dia diferente, cheio de espiritualidade e de alegria”, relata

o pároco Ricardo Fontana.
De acordo com o bispo
Dom Alessandro Ruffinoni, Santo Antônio é um santo especial,
pois Deus fez maravilhas nele.
“Quem torna o santo cheio de
graças é o próprio Deus, com
sua bênção e sua força, porém,
para receber esses dons, é ne-

Arcebispo Dom Jaime Spengler com festeiros 2017 e equipe paroquial

FILÓ ITALIANO NO DIA 29 DE JULHO
O encerramento da 139ª Festa de Santo Antônio ocorrerá de
forma inédita, com a divulgação dos ganhadores da rifa, sorteados
pela Loteria Federal, durante o Filó Italiano, no dia 29 de julho, às
20h. O ingresso para o Filó pode ser adquirido na secretaria paroquial ou com os festeiros no valor de 60 reais. Na ocasião, será
apresentado o documentário “As quatro graças de Santo Antônio”,
produzido pela GMG produções, que narra milagres alcançados por
moradores de Bento Gonçalves por intermédio de Santo Antônio.

INAUGURADO RECANTO SANTO ANTÔNIO
O Recanto Santo Antônio é um espaço contemplativo ao lado
do Santuário Santo Antônio. Em cada dia da Trezena, inaugurou-se
uma estação da Via Antoniana. Além da Via, o Recanto conta com
espaço infantil, altar a céu aberto, gruta com fonte e velário, e sanitários. De acordo com o pároco da Paróquia Santo Antônio, Padre
Ricardo Fontana, os conceitos trabalhados no projeto tornaram o
ambiente propício para espiritualidade e acolhida, transmitindo o
carisma de Santo Antônio.

GIBI LANÇADO NO DIA 10 DE JUNHO

FESTEIROS 2018
Nilzo Frare e Maria Petronilda Frare
Jaime Slodkowski e Leonice do Nascimento Oliveira
Sérgio De Toni e Marilene Tomasin De Toni
Rui Bellé e Simone Pegoraro Bellé
Marcelo Dall’Onder Michelon e Caroline Carraro Michelon
Horacio Elbio Forni Castillo e Maria Del Rosário De León de Forni

Calendário Paroquial
JULHO
02.07		
		
14 e 15.07
15.07		

cessário estarmos disponíveis
por meio da Leitura da Palavra
de Deus e da prática diária do
Evangelho”, explica o bispo.
Foram distribuídos mais de
88 mil pãezinhos do padroeiro
ao longo do dia, tradição que
simboliza a ação fraterna de
Santo Antônio.

Encontro com todos os preparadores de
Batismo na Paróquia Santo Antônio
Curso de Noivos
Retiro com os Crismandos no Salão Paroquial

A Paróquia Santo Antônio lançou no dia 10 de junho, dia da Trezena com as crianças, o gibi Pequenino Fernando, grande Antônio.
A história em quadrinhos conta sobre Fernando, um garoto de 12
anos que tem problemas em sua pré-adolescência. Ele é convidado
em uma tarde por sua vizinha, Vó Dita, senhora de 72 anos, para
acompanhá-la até a Paróquia de Santo Antônio. Fernando não sabe
que será apresentado a uma encantadora jornada de fé, vivida
por Santo Antônio, que aprendeu a abrir mão de muitas coisas em
nome do amor à sua pregação, operou milagres e mudou a vida de
muitos em cada lugar por onde viajou. O gibi pode ser adquirido na
livraria ao lado do Santuário.

AGOSTO
12.08 Encontro “Caminhos de Esperança” para pessoas enlutadas
14.08 Reunião com as Coordenadoras de Catequese da Paróquia Santo Antônio
17.08 Escola Catequética
26.08 Primeira Eucaristia da Comunidade Centro, no Santuário (Missa das 18h)
27.08 Primeira Eucaristia da Comunidade Centro, no Santuário (Missa das 10h)
27.08 Missa no Santuário e, após, confraternização dos Catequistas no Salão Paroquial
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Notícias da Paróquia Cristo Rei

71ª Festa
de Cristo Rei
Os casais festeiros e festeiros jovens estão organizando
a 71ª Festa de Cristo Rei, com
diversas atividades sociais,
culturais e, de modo especial,
a parte espiritual e pastoral.
Em comunhão com o Ano Mariano, celebrando os 300 anos
da Aparição de Nossa Senhora
Aparecida e os 100 anos de
Nossa Senhora de Fátima, o

lema escolhido é: “Fazei o que
Ele vos disser” (Jo 2,5). Para
animar todas as comunidades,
haverá as Santas Missões Marianas, que serão realizadas no
mês de novembro.
 Chá das Zeladoras: O
tradicional chá das zeladoras
ocorre no dia 3 de setembro
de 2017, a partir das 15h, no
clube Ipiranga. Os interessados
devem adquirir os ingressos
com as coordenadoras das capelinhas.

 Visitas de Cristo Rei:
Os casais festeiros e festeiros
jovens de Cristo Rei visitarão
as comunidades, algumas
instituições e serviços sociais. Este momento é fundamental, porque promove a
comunhão entre as comunidades, os casais festeiros, os
festeiros jovens e as lideranças. Neste ano, a imagem de
Cristo Rei será acompanhada
da imagem de Nossa Senhora
Aparecida.

Merlo Fotografia

Abertura da 71ª Festa
No último dia 3 de junho, ocorreu a abertura da 71ª festa
de Cristo Rei, na comunidade São José - Sertorina. Agradecemos a todos os colaboradores, de modo especial, aos casais
festeiros, festeiros jovens, as equipes e demais pessoas que
se empenharam para esse momento festivo. Da mesma forma, agradecemos à comunidade São José pela acolhida.

Encontro de formação das Pastorais Sociais
No último dia 10 de maio, ocorreu o encontro
de formação para os agentes das Pastorais Sociais da Paróquia de Cristo Rei. O tema, assessorado por Dr. Sandro Galazzi, foi a “Mística das
Pastorais Sociais”. Marcaram presença as Pastorais da Criança, da Pessoa Idosa (PPI), da Saúde
(ministros do Hospital Tacchini), dos Migrantes,

da Pastoral Carcerária, da Associação dos Recicladores de Lixo, da Esperança, Pastoral da Juventude, das CEBs e a Ação Social da Cristo Rei e
das diversas comunidades.
Foi assumido o compromisso de participar
da Semana Social Regional, nos dias 30 e 31 de
agosto e de partilhar os diversos serviços.

Confissões e Crismas
COMUNIDADE
CONFISSÃO
Nossa Senhora das Neves
18/08 às 19h (Centro de Evangelização)
Almas do Purgatório
18/08 às 19h (Centro de Evangelização)
Nossa Senhora da Glória
18/08 às 19h (Centro de Evangelização)
São Pedro
18/08 às 19h (Centro de Evangelização)
Nossa Senhora das Graças 18/08 às 19h (Centro de Evangelização)
Nossa Senhora de Lourdes 18/08 às 19h (Centro de Evangelização)
Nossa Senhora de Pompéia 18/08 às 19h (Centro de Evangelização)
São José - Garibaldina
18/08 às 19h (Centro de Evangelização)
São José - Sertorina
18/08 às 19h (Centro de Evangelização)
Nossa Sra. de Caravaggio
18/08 às 19h (Centro de Evangelização)
Imac. Coração de Maria
18/08 às 19h (Centro de Evangelização)
Sagrado Coração de Jesus 25/08 às 19h (Centro de Evangelização)
		
Matriz
25/08 às 19h (Centro de Evangelização)
Santa Rita
25/08 às 19h (Centro de Evangelização)
São Luís
25/08 às 19h (Centro de Evangelização)
São Bento
25/08 às 19h (Centro de Evangelização)
Santo Antão
26/08 às 9h30min (Centro de Evangelização)
Santa Helena
26/08 às 9h30min (Centro de Evangelização)
Nossa Senhora de Fátima
26/08 às 9h30min (Centro de Evangelização)
		
Nossa Senhora Aparecida
26/08 às 14h30min (Centro de Evangelização)
Santa Marta
26/08 às 14h30min (Centro de Evangelização)

CRISMA
30/09 às 18h (Igreja Matriz)
30/09 às 18h (Igreja Matriz)
30/09 às 18h (Igreja Matriz)
30/09 às 18h (Igreja Matriz)
30/09 às 18h (Igreja Matriz)
30/09 às 18h (Igreja Matriz)
30/09 às 18h (Igreja Matriz)
30/09 às 18h (Igreja Matriz)
30/09 às 18h (Igreja Matriz)
30/09 às 18h (Igreja Matriz)
30/09 às 18h (Igreja Matriz)
29/09 às 19h30min
(Igreja Matriz)
29/09 às 19h30min (Matriz)
29/09 às 19h30min (Matriz)
29/09 às 19h30min (Matriz)
29/09 às 19h30min (Matriz)
30/09 às 18h (Matriz)
30/09 às 15h (Matriz)
30/09 às 9h30min
(N. Sra. de Fátima)
30/09 às 15h (Matriz)
30/09 às 15h (Matriz)

Visitas de Cristo Rei
5/8
18h
6/8
18h
11/8 16h
11/8 19h30min
12/8 15h30min
12/8 19h30min
13/8 8h30min
13/8 19h30min
14 a 16/8
19/8 16h
19/8 19h30min
20/8 9h
23/8 14h
23/8 19h30min
26/8 19h30min
27/8
9h30min
9/9
18h
16/9
15h30min
17/9
8h
20/9 		
24/09 18h
01/10 10h
4/10
19h30min
6/10
15h30min
7/10
15h30min
7/10
19h30min
10/10 10h
11/10 15h
15/10 19h30
22/10 10h
22/10 19h30min
25/10 19h
07/11 a 10/11

Comunidade São Luís
Comunidade São Bento
Associação de Recicladores Jardim Glória
Comunidade São Carlos Borromeu
Comunidade Sagrado Coração de Jesus
Comunidade Nossa Senhora de Lourdes
Comunidade Santo Antão
Comunidade Nossa Senhora das Graças
Colégio Sagrado Coração de Jesus
Comunidade Santo Expedito
Com. Nossa Senhora do Rosário de Pompéia
Comunidade São José - Garibaldina
APAE
CTG Laço Velho
Comunidade Nossa Senhora das Neves
Comunidade Nossa Senhora de Fátima
Comunidade Nossa Senhora Aparecida
Comunidade Nossa Senhora da Glória
Comunidade Santa Helena
ABCTG: Cavalgada de Cristo Rei
Paróquia Santo Antônio
Comunidade São José - Linha Sertorina
Comunidade Imaculado Coração de Maria
Comunidade Santo Antônio - Pomarosa II
Com. N. Senhora de Caravaggio - Tamandaré
Comunidade Almas do Purgatório
Associação Abraçaí
Lar do Ancião
Santa Rita
Comunidade Santa Marta
Comunidade São Pedro
Paróquia São Roque e São Gotardo
Hospital Tacchini

Festas nas Comunidades
Nª Sr.ª das Neves - 6 da Leopoldina
Nª Sr.ª da Glória - 40 da Leopoldina
Santa Helena
Festa de Cristo Rei
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Nª Sr.ª das Neves
Domingo, às 11h
6/8
Nª Sr.ª da Glória
Domingo, às 11h
20/8
Santa Helena		
Domingo, às 11h
27/8
Chá das zeladoras
Domingo, às 15h
3/9

Cartaz da Festa
O cartaz retrata São Roque e São Gotardo caminhando ao encontro do Povo
de Deus. No cão que trazia pão a São
Roque enquanto estava doente está presente a nossa ação em favor dos mais
necessitados. A pintura é uma obra da
artista plástica Fernanda Toniolo.
O lema escolhido para a festa deste ano é “Peregrinando ao encontro do
irmão”. Recorda o bem e a atenção de
São Roque aos sofredores enquanto peregrinava a Roma. Seguindo este belo
exemplo, a visita da imagem do Padroeiro às comunidades será uma peregrinação.
A imagem do Padroeiro poderá permanecer nas comunidades por alguns
dias (de acordo com as suas possibilidades). Após, acompanharão a comissão de festeiros em sua próxima visita.
Assim, poderão participar e se integrar
com a comunidade irmã.

Visita da equipe de Festeiros
com a imagem do Padroeiro
DATA		
21 a 26/06
27/06		
29/06		
01/07		
02/07		
04/07		
06/07		
08/07		
09/07		
11/07		
13/07		
15/07		
16/07		
16/07 		
18/07		
20/07		
22/07		
23/07		
27/07		
29/07		
29/07		
30/07		
30/07		
31/07		
01/08		
02/08		
03/08		
04/08		
06/08		

HORÁRIO
10h		
19h		
19h		
18h		
10h		
20h		
19h30min
18h		
10h30min
19h30min
19h		
19h30min
10h30min
15h		
19h 		
19h		
19h		
10h		
19h		
14h		
16h		
10h		
18h		
15h		
10h30min
14h		
16h		
15h30min
8h30min

DIA DA SEMANA
quarta a segunda
terça-feira		
quinta-feira		
sábado			
domingo		
terça-feira		
quinta-feira		
sábado			
domingo		
terça-feira		
quinta-feira		
sábado			
domingo		
domingo		
terça-feira		
quinta-feira		
sábado			
domingo		
quinta-feira		
sábado			
sábado			
domingo		
domingo		
segunda-feira		
terça-feira		
quarta-feira		
quinta-feira		
sexta-feira		
domingo		

COMUNIDADE
Hospital Tacchini
N. S. da Saúde
Santo Antônio - Pradel
Santa Terezinha/Panorâmico
N. Sra. Aparecida
N. Sra. de Caravaggio
São João
Santa Bárbara - C. Eulália
Sagrada Família - Zatt
N. S. de Monte Bérico
Santa Eulália
Cristo Redentor
Capitel São Jorge
N. S. do Rosário
São Luiz - São Roque
São Gotardo
São Valentim
N. S. das Dores - Tuiuty
N. S. de Fátima - Veríssimo
KM 2
N. S. das Graças - Passo Velho
Paróquia Santo Antônio
Paróquia Cristo Rei
Lar dos Idosos
Batalhão
APAE
Presídio
Lar do Ancião
Par. N. S. do Rosário - Faria Lemos
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Programação

Religiosa

Dia 10 de agosto: 1º Dia do Tríduo

Missa, às 19h com o tema: Missões
Convite para as zeladoras com as capelinhas e as
equipes missionárias
Comunidades organizadoras: São Valentim, Nossa
Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, Santo
Antônio - Pradel, Santa Eulália, Monte Bérico e São Jorge
Bênção especial: “A família”

Dia 11 de agosto: 2º Dia do Tríduo

Missa, às 19h com o tema: Sacramentos
Convite aos serviços da Catequese, Liturgia, Ministérios,
Coroinhas, Pastoral do Batismo
Comunidades organizadoras: Nossa Senhora das
Dores - Tuiuty, São Gotardo, Caravaggio, São Luiz, Santa
Terezinha, Nossa Senhora das Graças - Passo Velho e
Nossa Senhora de Fátima - Veríssimo de Mattos
Bênção especial: “Objetos religiosos e as lembranças de
catequese”

Dia 12 de agosto: 3º Dia do Tríduo

Missa, às 18h, com o tema: Acolhida
Convite aos serviços administrativos e às pastorais
sociais
Comunidades organizadoras: Cristo Redentor, Sagrada
Família, Nossa Senhora da Saúde, São João e Santa
Bárbara
Bênção especial: “As chaves (casa, empresa e carro) e
carteiras de trabalho”

Dia 13 de agosto: Missa Festiva

Missa festiva e procissão com as imagens e os
estandartes dos padroeiros das comunidades, às 10h

Dia 16 de agosto: Dia do Padroeiro

Missa, às 15h, com bênção e unção aos doentes
Missa, às 19h, de Ação de Graças

Programação

Social

Dia 13 de agosto: Dia da Festividade
Almoço Festivo às 12h. À tarde jogos, música e venda
de lanches na praça em frente a Igreja São Roque

Dia 22 de setembro
Tradicional Feijoada, às 20h, no Salão Paroquial

Dia 07 de outubro
Sorteio da Rifa - Loteria Federal

Depoimento
dos Festeiros
Ser festeiro de São Roque é
uma bênção. Queremos juntos
nos fortalecer na fé e, com
essa família, nos encorajar
na construção de um mundo
mais humano e justo. Esperamos fazer muitas amizades e
contribuir para o crescimento
da Paróquia, juntamente com
as comunidades. Que Deus
nos ilumine nesta caminhada,
Peregrinando ao Encontro dos
Irmãos.
ALTAIR TONIOLO E
MARISTELA PASSAIA
TONIOLO

“O desafio de sermos festeiros
é a continuidade do que somos
em nossa comunidade. O trabalho em equipe, as amizades,
a história e a convivência nos
faz admirar ainda mais a nossa
Igreja e fortalecer a nossa fé.
Através dos ensinamentos de
São Roque de amar e servir
ao próximo, aprendemos que
devemos ir ao encontro do
irmão”.

No início ficamos assustados,
eram muitos eventos. Ficamos
preocupados e com medo de
não dar certo, mas com o tempo fomos conhecendo melhor
os outros festeiros e todas as
equipes, padres e paroquianos. Formamos uma família.
Está sendo muito gratificante.
Hoje nos encontramos felizes,
trabalhamos, nos divertimos,
sem contar as amizades que
fizemos. Estamos adorando
fazer parte desta Paróquia.
Foi um prazer ter aceito este
convite. Obrigado!

MAIKEL MISSIAGGIA E
MICHELE MISSIAGGIA

DARCI STEIN E
MARIA ROSELI STEIN

Festeirinhos

na comunidade. Os amigos que
se faz em 2017 não é só por um
ano, mas por toda a vida que eles
vão levar... É muito legal ter a harmonia de dentro da Igreja. Estão
fazendo um bom trabalho. Lá na
escola, a irmã ficou muito contente com nossa participação”
Laura, 13 anos, filha de Darci e Maria Stein: “Está sendo muito ‘show’, porque apesar da correria dos nossos pais, estamos
fazendo muitas novas amizades”
Andrigo, 23 anos, filho de
Darci e Maria Stein: “Estou gostando muito da festa, pois deixa a
comunidade muito unida, sempre
presente, com muito carinho, afeto e amor”
Bianca, 11 anos, filha de Altair e Maristela Toniolo: “Eu gostei
muito de ser festeirinha, afinal,
conheci amigos novos, conheci
melhor a história de São Roque,
além de termos feito muitos laços
de parceiria e comprometimento”
Eliane, 7 anos, filha de Ce-

Estamos felizes por aceitar a
missão de sermos festeiros
2017. Agradecemos a Deus e
ao casal Luís e Rosane Giacomin que nos indicaram e nos
deram essa oportunidade.
Dissemos sim porque vivemos
a gratuidade nas atividades da
Igreja e na Sociedade. “De graça recebestes, de graça deveis
dar” (Mt 10,8). Acreditamos
que um chamado feito pela
nossa Igreja é um chamado do
próprio Cristo. Por isso, apesar
das várias atividades comunitárias e particulares, damos
prioridade para este chamado
e, dentro das nossas limitações, procuramos dar sempre
o nosso melhor.
MAURO MARCOS MORO
E MARIA INÊS SGARIONI
MORO

CEDENIR POSTAL E
ROSANE GRESELLE POSTAL

A Festa vista pelos olhos dos
A Festa de São Roque conta,
na sua história, com muitos momentos positivos de envolvimento. São diversas as pessoas e
equipes que contribuem para dar
rosto a esse grande evento anual.
Para termos maior noção do que
representa a festa a partir dos
bastidores, desde a sua preparação, até sua execução e celebração, entrevistamos alguns filhos
dos festeiros, os “festeirinhos”,
que com seu olhar infantil e jovem, mas sincero, nos deram seu
depoimento. Confira:
Matheus, 7 anos, filho de
Maikel e Michele Missiaggia:
“Adorei ser festeirinho! A gente
fica mais perto da Igreja e com
isso se faz muito mais amigos”
“E a correria do pai e da mãe?”
“Às vezes fica ruim!” “Amo participar!”
Mariana, 10 anos, filha de
Maikel e Michele Missiaggia:
“Isso é muito bom, porque os
festeiros podem servir a todos

Ficamos felizes e honrados
com o convite, acreditamos
que unindo forças poderemos
fortalecer ainda mais o vinculo
igreja e comunidade. Nossos filhos ficaram contentes
em participar também como
festeirinhos, nos acompanham
a cada reunião e festividades.
Esse ano, certamente, vamos
levar para o resto de nossas
vidas.

denir e Rosane Postal: “Gostei
muito que meus pais foram festeiros. Eles estão correndo muito. Até minha irmã! Gosto muito
de brincar com os festeirinhos e
ganhei novos amigos. Gosto de ir
nas reuniões e vou ir com alegria
nas festas e nas comunidades”.
Fabiana, 16 anos, filha de
Cedenir e Rosane Postal: “Meu
sonho sempre foi que meus pais
fossem festeiros, para que pudessem conhecer todas as igrejas da
Paróquia São Roque. Fiquei muito feliz quando eles aceitaram o
convite. Pensava se tratar apenas das visitas, mas desde cedo
notei que teriam muitos eventos
para organizar. Agradeço muito,

pois se não fosse
por São Roque, não
teria conhecido pessoas tão maravilhosas. Participo de todas as reuniões e é
um desafio conciliá-las com os estudos,
mas vale a pena!
Todas as vezes, no
final dos encontros,
rezamos por todos,
mas especialmente por aqueles que
necessitam de nossa oração. Volto para casa muito
feliz e me sentindo melhor por
conta disso. Depois da correria,
satisfaz muito saber que somos
responsáveis pela felicidade deixada pelas nossas atividades.
Agradeço a Deus pelas amizades
que fiz e pelas pessoas que conheci e conhecerei! E viva São
Roque!!!”
Vitória, 9 anos, filha de
Mauro Moro e Maria Sgarioni:
”Foi muito bom meus pais aceitaram ser festeiros de São Roque.
Assim nós podemos trabalhar
na igreja de Jesus e formamos
uma nova família com os outros
festeiros. Gostei porque conheci os festeirinhos. Nas reuniões
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dos pais nós ficamos brincando
e assim fiz novos amigos. Outro
dia na missa, quando veio Santo Antônio e os festeiros de lá,
uma festeira me convidou para
levar a relíquia de Santo Antônio
na entrada da missa. No final eu
segurei a relíquia e todos vinham
pedir a bênção, eu gostei muito.
Amei o bingo, a mateada, todas
as festas que nossos pais festeiros fazem. Eu amo os padres,
só que eu quero receber a hóstia
de Jesus. Gosto porque a família
está sempre junto e isso faz bem
para o coração!”
Como podemos perceber, os
festeirinhos reconhecem a dedicação dos pais e o carinho com
a Paróquia toda! É um clima de
muita alegria que se instaura e
se espalha por onde passam, levando para todos aquele mensageiro de Deus que é São Roque,
sempre peregrino, e espalha o
Evangelho de Jesus às vezes com
palavras, mas sempre com suas
atitudes. Ensina, portanto, esta
postura, que também é lema de
nossa festa: “peregrinando ao
encontro do irmão”. Boa festa e
bom encontro com Jesus no irmão necessitado!

Notícias das Paróquias São Roque e N.Sra. do Rosário - Faria Lemos

Missões nas Comunidades da Paróquia
N. Sra. do Rosário - Faria Lemos
Missões na
Comunidade
Nossa Senhora
Aparecida
Estamos organizando as
Santas Missões Populares
nas comunidades urbanas,
seguindo uma proposta nova
de organização da comunidade e fortalecimento da
ação pastoral para tornar-nos discípulos missionários:
“uma comunidade em estado
permanente de missão”.
Contemplaremos, neste
Ano Mariano, a comunidade
Nossa Senhora Aparecida,
onde já estamos preparando
e motivando as lideranças.

De 16 de setembro a 2 de
outubro acontecem as Santas
Missões Capuchinhas. Acolhemos, assim, o estímulo do papa
Francisco, que pede uma Igreja
Em Saída, a convocação dos
bispos latino-americanos e da
CNBB pela missão continental
e as diretrizes diocesanas por
uma Igreja acolhedora formadora e missionária.
Dom Alessandro insiste pela missionariedade de
nossas duas paróquias e da
cidade de Bento Gonçalves.
Apresentando assim, parece
que fazemos porque nossas
autoridades estão mandando
e nós obedecemos. Na verdade, faremos missões porque o
Espírito habita em nós, porque
ser missionária é da essência
da comunidade. Nossos guias,
nossas autoridades estão nos
orientando não por serem simplesmente mandatários, mas
porque sintonizaram com o Espírito Santo nas necessidades
do tempo presente.
Temos diversos tipos, diver-

sos modos de missão, graças
a Deus. Surgiram na história.
Desde a cotidiana missão dos
familiares que transmitem a fé,
até as jornadas missionárias
da juventude, que reúnem e
fazem trabalhar um milhão de
missionários. Nos últimos 600
anos, as missões realizadas por
ordens religiosas tornaram-se
fortes nos meios populares. Por
exemplo, franciscanos, passionistas, capuchinhos, redentoris-

tas e saletinos. Após o Concílio
Vaticano Segundo, renasceram
e se multiplicaram iniciativas de
missões realizadas pelos leigos,
produzindo incontáveis frutos.
O Espírito Santo fecunda a Igreja. Que bom!
Então, uma pergunta: quando chamamos uma ordem
especializada, como os capuchinhos, para pregar missões,
estamos desistindo da missionariedade da comunidade, dos

leigos? Se respondermos que
sim, é um mau sinal e nem os
frades conseguirão nos mover.
Nós confiamos no carisma, na
experiência e nos modos dos
capuchinhos. Por isso, nós os
chamamos. Porém, eles mesmos não nos dispensam de trabalharmos juntos. A condução
será deles, mas a participação
será nossa. Não será uma entrega de acomodação; façam
vocês por nós. Nós os apoiaremos segundo o método deles,
mas inteiramente à disposição.
No fundo, no final de tudo, será
boa esta missão, se respondermos, interiormente, a pergunta:
Hoje, vale a pena ser cristão, ou
foi algo do passado, bom para a
época antiga, dispensável para
o presente?
Tudo o que puxa brasa para
a sardinha de Cristo, tudo o que
leva água para o moinho do
Senhor tem nosso apoio. Aproveitemos estas missões. Apoiemos. Comecemos com nossas
preces e organização na pré-missão.

Semanas Pastorais Paroquiais
Uma paróquia vive de espírito e organização. Espírito é o
que nos move, anima, sustenta e garante a fecundidade. É
o Espírito Santo que, em nós,
aparece como convicção, dedicação, persistência, confiança.
Tanto mais forte é uma paróquia, quanto mais os seus féis
estejam penetrados por este
espírito de Deus. A organização
é o planejamento, a distribuição
das tarefas, a articulação dos
organismos, a clareza das atividades, a justeza dos modos.
O espírito é mais importante
que a organização, mas precisa
dela. O espírito é a locomotiva
do trem e a organização são os
trilhos. A força e ímpeto do espírito precisam a canalização da
organização.
Assim, estamos organizando, com a aprovação do Conselho Paroquial no final de 2016,
as Semanas Pastorais Paroquiais. Uma semana pastoral
começa com a sua intenção na
missa do domingo, passa por

palestras no meio e termina
com a celebração no final da semana. No meio da semana, as
atividades são de dois tipos. Primeiro, uma palestra, um esclarecimento, uma reflexão, uma
assessoria. Segundo, as partilhas, as trocas de experiências,
o aprendizado em conjunto e o
mútuo apoio. A conclusão, com
oração e confraternização.
Neste ano, pensamos em
quatro semanas pastorais paroquiais. A primeira será a Semana
Pastoral Administrativa. A abertura acontece no domingo, 9 de
julho, durante a missa. No dia
11, terça-feira, às 19h30min,
no salão São Roque, palestra
sobre vigilância sanitária no
manuseio, cozimento e serviço
de alimentos nos salões. Estão convidados churrasqueiros,
garçons, cozinheiras e todos os
que trabalham nos salões, bem
como o povo em geral. É mais
um capricho de nossas comunidades, em respeito a todos
que nos frequentam. Dia 12,

palestra com o Pe. Joone Fachinelli, procurador-ecônomo da
Mitra Diocesana de Caxias do
Sul. O que é esta Mitra? Como
funciona? Ainda, veremos propostas de seguro barato às comunidades que desejarem. No
fim de semana, apresentação
das equipes administrativas e
bênçãos nas matrizes de São
Roque e Faria Lemos.
A Semana Social começará
no domingo, 27 de agosto,
com celebração em cada paró-

quia. Na quarta-feira, dia 30,
no salão São Roque, palestra
sobre depressão: como relacionar-se com quem tem? Como
prevenir-se quem não tem?
Dia 31, partilha das diversas
ações e pastorais de caridade
e promoção da vida. Estímulo a
novas ações. Quanta coisa boa
os cristãos fazem no mundo!
Conclusão no final de semana,
nas respectivas paróquias. Esta
semana social não será só paroquial. Foi assumida pela Re-

gião de Pastoral. Será uma bela
ação em conjunto de todas as
nossas paróquias.
Ainda serão realizadas a
Semana Paroquial Catequética,
de 4 a 6 de outubro, e a Semana Paroquial Litúrgica, de 21 a
23 de novembro, cujas programações serão divulgadas posteriormente.
Coração e mãos, espírito e
organização pastoral é o que
estrutura as Semanas Pastorais.

Festas nas Comunidades
09 de julho
16 de julho
13 de agosto
20 de agosto
27 de agosto
10 de setembro
17 de setembro
29 de setembro

Festa em honra ao Padroeiro
Festa em honra a N, Sra. do Carmo
Festa em honra ao Padroeiro
Festa em honra a Padroeira
Festa em honra a Madre Paulina
Festa em honra a Padroeira
Festa em honra a Padroeira
Festa em honra a São Miguel
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Comunidade São Pedro 71
Comunidade São Paulo/Linha Paulina
Paróquia São Roque
Comunidade N. Sra. de Monte Bérico
Comunidade São Paulo/Linha Paulina
Comunidade N. Sra. da Natividade
Comunidade N. Sra. das Dores/Tuiuty
Comunidade Santo Antônio/Pradel

Igreja em Missão

A Comunidade Acolhedora
Pe. Gilmar Paulo Marchesini

gilmarpaulomarchesini@yahoo.com.br

Diocese de Caxias do Sul,
através das diretrizes da
Ação Pastoral para os anos de
2016-2020, propôs três eixos
que articulam toda a vida pastoral das comunidades: Comunidade acolhedora, formadora
e missionária. Segue pequena
reflexão sobre o sentido e os desafios da ‘comunidade acolhedora’.
Diante do fenômeno da “globalização”, das novas formas de
comunicação da ‘era digital’, da
vida urbana e da “mudança de
época”, surge uma nova cultura,
novas relações, com diversas
ofertas de religiosidade e diante
das constantes transformações,
as comunidades-igreja se perguntam: O que devemos fazer
para evangelizar? Como servir
melhor a partir de Jesus Cristo?
A ‘Comunidade Acolhedora’ é
um dos caminhos.
A Santíssima Trindade, a melhor comunidade, é a razão da
fé, do agir, do pensar, do sentir
e viver nas comunidades. A comunidade é a grande escola da
fé, do encontro com Jesus Cristo,
da união, da oração, dos valores,
dos costumes, lugar do testemunho pessoal e vivência do Evangelho. A comunidade acolhedora
é um farol que ilumina a vida
como um todo, especialmente
em tempos de mobilidade, incertezas e inseguranças, como os
atuais.
Os discípulos seguidores de
Jesus Cristo, pela natureza do
batismo, são acolhidos e vivem
em comunidade, experiência
por excelência das relações humanas. Nela se faz a vivência
do convívio, dos vínculos afetivos, dos interesses comuns, da
comunhão nos sonhos, da caridade, da solidariedade nas alegrias e nas dores. O cristão não
vive a sua fé de modo persona-

lista e egoísta. A fé é vivida e testemunhada na comunidade, que
não pode fechar-se em si, mas
abrindo-se a todas as realidades
da humanidade que facilitem novos laços afetivos, carismas, serviços, ministérios, participação,
formação, pastoral.
A paróquia como ‘comunidade de comunidades’ deve tornar-se cada vez mais a ‘Paróquia
Acolhedora’. Ela desenvolve um
papel fundamental de evangelização, como comunidades vivas,
dinâmicas, articuladas entre
si, na partilha da fé, dos bens,
despertando novas lideranças.
Priorizando a acolhida, pode
ampliar os espaços de fraternidade, tomar iniciativas de solidariedade, da ética, da cidadania,
fortalecer a comunicação, os relacionamentos, a comunhão de
vida, os vínculos de amizade, a
celebração da vida, as festas e a
missão, no tamanho humano de
cada lugar.
A comunidade acolhedora
valoriza a ideia do leigo evangelizando os leigos, a diversidade
ministerial, com olhar especial
para o protagonismo das mulheres em ‘igual dignidade e responsabilidade’ e aprofundando
a participação ativa dos homens
na vida da Igreja. A comunidade
acolhedora se torna prática a
partir da pergunta: Quais são os
grupos humanos ou categorias
sociais que merecem uma atenção especial?
Para realizar o amplo desafio da acolhida, as diretrizes
diocesanas propõem três ações
para todas as comunidades:
a) Reestruturar e dinamizar os conselhos de pastoral:
Segundo o Regimento das Comunidades da Diocese de Caxias do
Sul (art. 11), o Conselho comunitário de Pastoral, é a “célula vital
da coordenação, integração, ani-

mação da comunidade-Igreja”.
Constituído pelos representantes dos serviços, pastorais e movimentos apostólicos, sob a animação do Pároco ou da Equipe
Sacerdotal, é o órgão máximo de
decisão, animação e evangelização da comunidade.
A acolhida exercida pelo
conselho depende da formação
e da consciência dos agentes de
pastoral preparados para essa
nova mentalidade. Hoje, é indispensável a interação, na qual a
pessoa de fé não é apenas informada ou recebe ordens, mas
aprende a opinar, a tomar decisões e a formar-se junto com os
outros. O conselho deve ajudar a
escolher valores, desenvolvendo
a liderança, a participação na
comunidade e a comunhão dos
serviços. Os leigos precisam ser
apoiados e formados para animar a comunidade que acolhe e
mantém a unidade em torno das
metas e da comunhão em todos
os momentos bons e nas dificuldades, nas alegrias e nas crises.
b) Fortalecer, integrar
e acompanhar os serviços,
movimentos e pastorais: A comunidade acolhedora articula o
conselho e os serviços em dois
movimentos que se completam:
“acolher” (visitar) e “sair” (missão). A acolhida faz a comunida-

de olhar para “dentro” da própria
comunidade, acolhendo os serviços, motivando a comunhão,
a participação, a integração, a
responsabilidade,
despertando para a visitação dos batizados, valorizando as pastorais,
as vocações, os ministérios, os
carismas, os movimentos, as diretrizes diocesanas e os compromissos comuns. Também é olhar
para “fora”, isto é, “sair” em
missão, para acolher os desafios das famílias, dos migrantes,
dos excluídos socialmente, com
a criatividade missionária para
o encontro com os outros e daqueles que são batizados, mas
perderam o vínculo com a ‘comunidade eclesial’ ou a procuram
tão somente para a celebração
dos Sacramentos. O conselho é
o espaço para receber diferentes
pessoas, com suas buscas e vivências, que pretendem seguir o
caminho com Jesus Cristo, pela
força do Espírito Santo, na comunidade de fé e acolher os que
não são acolhidos.
c) Priorizar o dízimo como
sinal de comunhão e participação: Em primeiro lugar, o
dízimo é uma forma de agradecer, louvar e bendizer a Deus,
que sempre nos acolhe no seu
amor, ternura, compaixão e perdão. É uma honra para o cristão

Santa Maria, fiel, forte, Mãe

retribuir os dons recebidos de
Deus-Trindade, que é “Acolhida”
por essência. Num segundo aspecto, o dízimo é sinal de pertença, partilha e responsabilidade.
Uma forma de acolhida enquanto ajuda a comunidade em três
dimensões:
l Religiosa - são todos os
investimentos da comunidade
em vista da evangelização.
l Missionária - é toda formação, animação e missão.
l Social - são obras de caridade, ajuda aos pobres e o cuidado com a vida. O dízimo é uma
ponte que nos leva aos irmãos e
traz os irmãos à comunidade.
Todo o sentido da Acolhida
nas comunidades é, como disse o Papa Francisco, para “não
deixar que nos roubem a comunidade” e o abraço amoroso expressando o amor de Deus que
sempre acolhe, de modo especial, aos mais pequeninos.
Para refletir nos
Conselhos Comunitários
de Pastoral:
1) O que significa
ser “Comunidade
Acolhedora”?
2) O que podemos
fazer para crescer
como “Comunidade
Acolhedora”?

Pe. Volmir Comparin

Pároco de Paraí

Ao celebrarmos os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da
Conceição “Aparecida”, no rio Paraíba do Sul, defrontamo-nos por rever, conhecer e amar a Mãe de Deus e nossa.
Maria foi uma mulher silenciosa, capaz de meditar em maior profundidade
o mistério de Deus e da Encarnação do Verbo. No silêncio, ela confirmou sua
fidelidade e dedicou-se a viver fielmente ao Filho e ao Reino de Deus.
Com isso nunca apareceu revoltada e nem deprimida, mesmo com os dramas em sua vida. A fortaleza interior não a deixa desesperar e a transforma
na mulher da esperança e da profunda escuta, perscrutando o sabor do amor.
Procurou ser ativa, sem desanimar, mostrou amor à sua família, ao seu trabalho
e à sua missão com Cristo, com os apóstolos e com a Igreja.
Ela reaparece ao pé da cruz, eclipsando-se na hora da agonia, pois era a
“Hora” de Jesus. Manteve-se de pé, ao pé da cruz, junto com um grupo reduzido
de pessoas. Mas lá estava ela, com dor, angústia, mas sempre presente. São

séculos que Ela nos acompanha.
Reaparece quando os discípulos estão tremendo de medo. Lá está ela, junto
com eles, lembrando os atos de Jesus e da essência da evangelização. Quantas
vezes nos encorajam a perseverar no caminho.
As mães não traem! Nem estamos órfãos. Temos a santa Mãe. Temos a santa Mãe de Deus firme no céu e é nossa Mãe.
Aparecida é o rosto moreno, humilde, simples que cabe no coração de todo
cristão, de qualquer brasileiro, que espera confiante a realização do Reino de
Deus. Ela entrou sorrateiramente em nossa história, “casualmente” numa pescaria e tornou abundante a pesca.
É pequena de estatura, mas capaz de reunir multidões para dizer: “Fazei
tudo o que Ele vos disser” (Jo, 2,5).
Enfim, é o jubileu e ano mariano. Aproveitemos para aprofundar a nossa fé e
o caminho com a Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
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Cuidado com a Vida

Semana Social da Região Pastoral
Pe. Álvaro Pinzetta
Deus se encarnou. De sua altíssima
majestade e de seu poder infinito desceu, assumindo a condição humana, no
maior gesto de humildade, que somente aquele ser cheio de bondade poderia
realizar, em benefício da nossa frágil humanidade. Assim, o infinito de Deus morou em Nazaré, palmilhou os caminhos
da Palestina, abeirou-se às praias dos
simplórios pescadores e os chamou discípulos. Anunciou a Boa Notícia, realizando ações de misericórdia. Tendo formado
os discípulos, enviou-os como apóstolos
para, na força do Espírito Santo, continuar o anúncio do Evangelho e a realizar os
sinais do Reino de Deus. A comunidade
eclesial continua a missão de Cristo.
Como Deus se encarnou e anunciou
o Evangelho, o Evangelho precisa se encarnar e se tornar gesto. A evangelização
nunca é um anúncio marqueteiro, uma
estratégia de convencimento, um ato de
conquista das pessoas pela simples conquista, uma propaganda realizada para
a promoção pessoal. A evangelização é
verdadeiro anúncio do Evangelho somente quando se desenha como um anúncio
de vida, uma realidade que se transmite,
uma palavra que gera ação, uma ação
que promove a vida, vida em todos os
seus campos, dimensões e existência. A
evangelização deve acontecer como proposta viva daqueles que se colocam no
seguimento de Jesus Cristo, por causa de
Jesus Cristo e do seu mandato de reali-

zar o reino por palavras e obras. Por isso,
a ação social da Igreja tem, ao mesmo
tempo, um caráter humano e divino. Faz
o bem pelo bem que faz, mas será sempre um bem inspirado e animado pela fé,
bem que procede de Deus. Nossa ação
social será sempre uma ação religiosa,
porque vem da compaixão misericordiosa de Deus, que desceu em Nazaré e
desce em nossas casas, ruas, bairros, cidades, campos e colônias. Deus desceu
para redimir, renovar, transformar a vida
da humanidade, o que acontece quando
esta humanidade se abre ao mistério
deste Deus, forte, assumindo a fragilidade, juiz que tudo sabe, mas compassivo, que tudo compreende. Deus Pai de

compaixão que perdoa a humanidade de
seus pecados e renova a sua vida.
Nós nos alegramos por pertencermos à Igreja Católica que, mesmo com
as suas contradições, conseguiu através
da evangelização e da ação na caridade,
encarnar o Evangelho, produzindo os frutos do Reino de Deus. São incontáveis,
incontáveis mesmo, os bons frutos que
os cristãos produzem, a começar em sua
vida pessoal e familiar. Temos uma rica
história social, um enorme capital social,
a presença de cristãos no cuidado e na
promoção da vida humana. Mudam os
tempos e mudam as formas, mas sempre haverá oportunidade de os cristãos
melhorarem o mundo, pela força do Es-

pirito Santo, que o Pai e o Filho enviam. É
por tudo isso que somos gratos aos cristãos que sacudiram a acomodação do
sofá e palmilharam, como Cristo, as ruas
da fraqueza, da fragilidade, da pobreza,
da dor, na humanidade próxima. Enquanto tantos rezam pela paz no mundo, e
isto é bom, há cristãos que oferecem a si
mesmos seus recursos e seus trabalhos,
para a dignidade e a paz do mundo próximo, nos ambientes em que vivem.
Neste espírito, realizaremos, em continuidade com iniciativas em outros tempos, a Semana Pastoral Social Regional,
no final do mês de agosto. No domingo
27, faremos uma oração de abertura em
todas as comunidades em que houver
celebração. No dia 30, às 19h30min,
no salão da Paróquia São Roque, acontece a palestra de abertura sobre o generalizado fenômeno da depressão. Como
se relacionar com quem a tem? Como
prevenir-se, quem não a tem? No dia 31,
no mesmo horário, no Salão São Roque, faremos a partilha, a “vitrinização”
dos serviços e pastorais sociais. Será
um momento de comunicação e de estímulo ao que poderemos fazer a mais.
Concluiremos, no final da semana, com
a apresentação dos que trabalham pela
promoção da vida e oração por eles, nas
celebrações designadas por cada paróquia. A luz brilhou nas trevas. Que o
Evangelho da Vida possa brilhar na comunidade eclesial, pela generosidade de
todos, especialmente aquela visibilizada
pelos serviços e pastorais sociais.

A importância da Família
Curso de Noivos

Pastoral Familiar da Paróquia Santo Antônio
Estamos vivendo em um mundo onde as transformações tecnológicas
progridem a cada instante. O que é novo hoje, amanhã não é mais. As coisas estão sendo descartadas com muita facilidade. Os conceitos mudam,
as tecnologias mudam, os valores são questionados, mas uma coisa permanece: a importância da família.
A família, apesar de sofrer com a modernidade, ainda é o território das
emoções. Quantas coisas acontecem no interior de um lar? Na vida de uma
família? A família é a esperança de um mundo melhor e mensageira da
paz. Ela é a condutora de atitudes, normas e valores éticos e cristãos, onde
os sentimentos mais puros são demonstrados – o amor incondicional.
A família se torna indestrutível quando tem o amor de Deus e de Nossa
Senhora presentes em seu cotidiano. Ela resiste e mostra a sua força, diante da modernidade. Ela impõe o amor como condição de vida e as palavras
muitas vezes são desnecessárias, ante as atitudes, o amor, o carinho, a
solidariedade e os olhares de cumplicidade e entendimento.

Semana da Família:
13 a 19 de agosto

Dias: 14 de julho, das 19h30min às 22h, e 15 de julho, das
13h30min às 19h30min
Local: Santuário Santo Antônio
Encontro de Casais: Família, luz para a vida em sociedade
Inscrições na Secretaria Paroquial da Paróquia Santo Antônio
Dia: 23 de setembro
Local: Sítio Crescer, em Garibaldi
Horário: das 8h30min às 17h (saída em frente ao Santuário Santo Antônio, com carona solidária)
Programação
9h - Café da manhã com os casais no Sítio
9h30min - Leitura orante com o tema: Valor e Virtude do Amor
(1 Cor 13)
10h30min - Círculos Cultura da Paz com Keivan Seberian
14h30min - Pisicologia do Casamento
16h - Celebração de encerramento: o Perfil Mariano nas Famílias
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Região Pastoral

Grupo Vocacional
recebe novos jovens

Testemunho sobre a
II Jornada Estadual
de Catequistas
Ir. Angela Soldera

Com o tema “Palavra de
Deus, fonte da catequese” e
com o lema: “A Palavra está perto de ti, em tua boca e em teu
coração” (Dt 30,11-14), aconteceu, no dia 7 de maio de 2017,
a segunda Jornada Estadual
de Catequistas da Igreja do Rio
Grande do Sul, nos Pavilhões da
Festa da Uva, em Caxias do Sul.
Os objetivos do encontro foram fortalecer a caminhada da
Iniciação à Vida Cristã da Igreja
do Rio Grande do Sul, na fonte
da Palavra de Deus; refletir sobre a Palavra de Deus na Catequese; celebrar a catequese de
inspiração catecumenal; identificar pistas para a renovação da
comunidade.
Após um grande tempo de
preparação e com muitas dificuldades encontradas, enfim
chegou o dia de realizar este
encontro, que contou com um
número bem expressivo de catequistas oriundas das 18 Dioceses do Rio Grande do Sul.
Desde às 6h da manhã, os
ônibus começaram a chegar
nos Pavilhões da Festa da Uva.
As catequistas trouxeram, além
de muitas expectativas boas em
seu coração, seu chimarrão, sua
cadeira e seu lanche, mostrando que nada era empecilho para
participar deste grande momento da Animação Bíblico-Catequética do nosso Regional Sul 3. O

encontro teve a animação do Pe.
Ezequiel Dal Pozzo e banda.
A abertura foi realizada por
Dom Alessandro Ruffinoni, bispo da Diocese de Caxias do Sul;
seguido por Dom Jaime Spengler, arcebispo coordenador da
Regional Sul 3 da CNBB e pelo
prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra, que foi catequista,
acompanhado de sua esposa.
O encontro se caracterizou
por ser um dia celebrativo, orante e vivencial. Os catequistas puderam celebrar alguns dos ritos
previstos no processo da Iniciação à Vida Cristã, cada um deles
presididos por um bispo previamente preparado.
O primeiro rito celebrado foi
o da assinalação, presidido por
Dom Rodolfo Webber. Na continuidade, foi realizada entrega
da Bíblia a 18 pessoas representantes das 18 dioceses, presido por Dom Jacinto Bergman,
Arcebispo de Pelotas. Seguido
da Leitura Orante com o texto
Bíblico de Atos 8, 26-40, destacando a importância de uma catequese bíblica e pascal, Palavra
de Deus, fonte da Catequese,
feita por Dom Leomar Brustolin.
A seguir, houve uma breve
catequese batismal, aprofundando o método catecumenal,
com Ir. Maria Aparecida. Também ocorreu o rito da entrega
da Cruz, com breve catequese

sobre a missão e ênfase na renovação da comunidade paroquial, com Dom Jaime Kohl, bispo referencial da missão.
O ponto alto foi a celebração
eucarística presidida por Dom
Jacinto Bergman, arcebispo de
Pelotas e presidente da comissão da Iniciação à Vida Cristã do
Regional. Os coordenadores da
Animação Bíblico-Catequética
das Arquidioceses e Dioceses
do Regional Sul 3, no final da
Celebração Eucarística, foram
chamados para serem enviados
de volta às suas cidades, levando a cruz da II Jornada Estadual
de Catequese.
Os bispos e presbíteros entregaram a cruz aos coordenadores, que as ergueram com
orgulho e esperança. Essa imagem vai ficar em nossos corações! Nossos catequistas voltando para sua “Jerusalém”, como
os discípulos de Emaús, levando
no peito a cruz da II Jornada e no
coração o que nos disse Jesus!
As catequistas saíram animadas, revigoradas, com novo
impulso para continuar a missão
de anunciar a Palavra, de ajudar
os catequizandos a conhecer
que é Jesus, sua proposta e buscar a viver como discípulos e discípulas dele.

Já são mais de cinco anos de atividades do Grupo Vocacional (GV), o que resultou no discernimento de muitos
jovens e adolescentes, cinco dos quais estão nos seminários da Diocese. Os jovens que participam neste ano
são todos novos no grupo e o clima entre eles fica, a cada
encontro, mais agradável e feliz. “É inexplicável participar desses encontros”, disseram alguns deles, ao serem
questionados pela nossa
equipe. Hoje são oito os
participantes.
A última atividade
do grupo foi a romaria
a Caravaggio, na intenção das vocações. Os
encontros
acontecem
quinzenalmente,
nos
domingos à tarde, e acolhem jovens que estão
entre o 6º ano do ensino
fundamental e o 3º ano
do ensino médio. Para
maiores
informações,
consulte os padres de
sua paróquia.

“Bom é Deus que sempre nos
renova no seu amor!”

Visita ao Santuário de Caravaggio

Pastoral da Pessoa Idosa

Pastoral Carcerária
Nos meses de abril e maio, a Pastoral Carcerária de Bento
Gonçalves realizou formação para dez pessoas das paróquias
Cristo Rei e Santo Antônio, que desejam assumir ou já estão
a serviço. A inspiração vem do próprio Jesus que nos lembra:
“Estava preso e você veio me visitar”. É um chamado a ser a
presença da Igreja nas cadeias e lembrar à sociedade e à comunidade cristã, a vida e realidade das pessoas presas e de
suas famílias, sem esquecer as vítimas da violência. A formação irá continuar, pois os desafios são grandes.
Quem quiser conhecer melhor, procure os padres de sua
paróquia para orientação.

“Que cada comunidade acompanhe com uma
compreensão amorosa todos os que envelhecem”
(Papa João Paulo ll)
O lema da Pastoral da Pessoa idosa (PPI) é “Dai sabedoria ao nosso coração“(Sl 90). Tem como
missão: Todos somos missionários e temos o dever de promover e valorizar a pessoa idosa, dandolhe oportunidade para melhorar sua qualidade de vida, respeitando seus direitos e integrando-os
à comunidade em que vive. Os idosos visitados têm acima de 60 anos, preferencialmente os mais
necessitados, que não saem de casa, inválidos, abandonados, sozinhos. Jesus Cristo é o Centro
de toda a Missão. A Pastoral da Pessoa Idosa procura promover a dignidade e o compromisso que
transforma. O objetivo principal é se fazer presente entre os idosos de maior vulnerabilidade, seja
por sua fragilidade física ou por situações de risco social ou familiar. Na região de Bento Gonçalves,
nos anos de 2016-2017 foram formados mais de 30 novos líderes da Pastoral da Pessoa Idosa.
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Oração a

São Roque
Ó São Roque, tu que deixaste a
tranquilidade do lar e foste socorrer
os doentes. Não recuaste nem mesmo
diante da peste e da morte. Lembra-te
de nós e socorre-nos com igual amor.
Defende as nossas criações da peste e
da doença.
Dai-nos saúde, paz na família e espírito
comunitário. Fortalece em nós a fé e a
esperança, na presença de Deus que
nos encoraja, na construção de um
mundo humano e justo. Concede-nos
estas graças, pelos méritos de Jesus
Cristo, com o qual partilhaste a dor e o
sofrimento e que agora vive com o Pai,
na unidade do Espírito Santo.
Amém!

