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Editorial
Páscoa: um convite a sermos mais doces
comum associar a Páscoa à entrega de chocolates, mas
para nós cristãos o sentido do Tríduo Pascal deve superar
o apelo comercial e trazer em nossa vida outro tipo de docilidade, a de uma vida transformada por esta verdade: “Com
efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho
único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a
vida eterna” (João, 3, 16).
Pela Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, somos presenteados com a vida eterna, e também já podemos antecipar uma vida nova terrestre. Por meio de Cristo, sabemos que
somos muito amados por Deus, e assim somos convidados a
sermos pessoas bondosas, seguindo o exemplo de Jesus. Por
isso, a Páscoa nos convida a sermos mais doces, mais ternos,
já que os frutos de uma vida com Deus são: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança (Cf.
Gl 5,22).
Como ser pessoas benignas, em um mundo que ainda prega a lei do talião “olho por olho, dente por dente”, sinalizando
que se não formos competitivos e agressivos, não iremos sobreviver? A Igreja, ao proclamar o Ano Mariano, aponta para Maria
como maior exemplo de ternura e de docilidade à vontade de

Deus. Ela, mesmo com sua humanidade e sofrendo grandes dificuldades, foi sempre sinal perfeito da bondade do Pai. Ela é um
sinal de que podemos ser pessoas mansas em um mundo hostil.
Outro importante testemunho a ser seguido é o de Santo
Antônio, cuja Festa foi lançada pela Paróquia Santo Antônio no
dia 24 de março e celebraremos seu dia no dia 13 de junho. O
lema da festa é “Peregrinos do Amor”, pois a figura do peregrino
representa alguém que está sempre caminhando rumo a uma
mudança de vida. Santo Antônio foi um exemplo de peregrino,
ajudando a construir uma sociedade mais fraterna pela sua grande compaixão com os pobres e sofredores e pelo seu grande zelo
pelo Evangelho.
A quaresma nos revelou que o importante é não ficar acomodado com um jeito de viver e nem se conformar com o que
não está bem, e sim querer estar sempre em conformidade com
a vontade do Pai. Podemos ser mais benignos em nossas famílias, mais misericordiosas em nosso trabalho, mais pacientes no
trânsito. Podemos ser sinais visíveis do amor bondoso de Deus
com nossos irmãos, basta estarmos sempre em busca de sermos
pessoas melhores, como um peregrino.
Uma abençoada e doce Páscoa!

ANO MARIANO

300 ANOS DE APARECIDA
Pe. José Maria Cavalcante
A Virgem Maria, desde os tempos bíblicos, continua
atenta às necessidades de seu povo. Assim como foi nas
Bodas de Caná, a mãe de Jesus continuou e continua, ao
longo da história, atenta às necessidades dos seus filhos,
sendo portadora da Misericórdia de Deus.
Neste ano de 2017, completam-se 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora nas águas do Rio
Paraíba do Sul, no estado de São Paulo. Desde então,
muitos prodígios têm ocorrido não só naquela região,
mas em todo o território nacional. Vale a pena destacar essa história.
No ano de 1717, três pescadores, levados por
necessidades históricas e econômicas, saíram a
pescar em uma época escassa de peixes. Por ação
misteriosa de Deus, chegando ao Porto de Itaguassu, a primeira coisa que caiu em suas redes foi o
corpo da imagem quebrada, na altura do pescoço.
Em um segundo lance de rede, pescaram a
cabeça da mesma imagem. Juntando as duas
partes, viu-se que se tratava de uma imagem de
Nossa Senhora da Conceição. Depois do encontro da imagem, a pesca de peixe foi abundante
e os pescadores intuíram a presença e ação de
Deus naquele singular evento. Por assim ter
aparecido, o povo chamou-a de “Aparecida”,
nome consagrado pela devoção popular.
Devido à ação das águas, a imagem era
enegrecida. Esse foi um verdadeiro sinal
de que a mãe de Jesus, naquele momento, estava escolhendo uma representação
que encarnava o sofrido povo negro em

meio a um período de escravidão e forte preconceito contra
a raça. Maria escolhe esse povo historicamente escravizado
e toma sua cor e seus traços em solidariedade a esses seus
filhos marginalizados pela sociedade da época. Amor mesmo
de Mãe!
Ademais, as associações do episódio narrado com a pesca
milagrosa descrita no Evangelho, são inegáveis. A presença de
Deus, por meio da Virgem Maria, muda o curso da história e
provê a necessidade do povo em uma experiência singular de
fé.
O fato milagroso ocorrido naquele ano de 1717, viria a
acontecer muitas vezes mais ao longo dos séculos, de diversas outras formas. A sala dos milagres e tantos outros espaços
daquele Santuário Mariano testemunham a real presença e
ação divina que continuam em curso por meio da poderosa
intercessão da Virgem Maria, em tantas graças alcançadas pelos devotos.
A presença de Nossa Senhora foi tão forte, que hoje temos
um dos maiores Santuários Marianos do mundo, ou seja, a
Basílica de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, para onde
acorrem milhares de fiéis todos os dias do ano em peregrinação e romarias. Toda essa história fez com que a Virgem de
Aparecida fosse proclamada Rainha do Brasil em 1904 e Padroeira do nosso país em 1930.
Que Maria possa ser sempre nossa doce intercessora.
Como mãe, está sempre atenta às necessidades de seus filhos. Que nossa devoção a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, possa nos conduzir cada vez mais, ao coração amoroso
de seu filho Jesus. Afinal, é ela quem continua nos pedindo
confiantemente: “Fazei tudo o que Ele vos disser”.
Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós!
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Entrevistas

A missão de ser catequista
Maria Helena
Petroli Tasca
Catequista há mais de 20 anos
e coordenadora da catequese da
comunidade Santa Maria Goretti,
Paróquia Santo Antônio, há 10 anos
Quais são as funções da coordenação da catequese?
Orientar as catequistas, auxiliar no que elas precisam no atendimento aos
catequizandos e pais, organizar o calendário do ano com a programação das
reuniões e da formação e participar das reuniões da Paróquia.
Quais são os maiores desafios de ser coordenador?
O maior desafio é encontrar pessoas que queiram ser voluntárias e capacitadas para a missão de transmitir os ensinamentos de Jesus na catequese.
Não basta simplesmente querer ser catequista, é preciso uma formação adequada, crer nos principais fundamentos da fé cristã e, principalmente, vivenciar e testemunhar o que se prega no seguimento a Jesus.
Qual a maior graça de atuar com a catequese?
É um dom de Deus sentir esse chamado, sentindo o Espírito Santo agindo
em nossas vidas e, por meio de nós, na vida dos outros. Ele nos conduz ao
verdadeiro discipulado, e nós apenas respondemos sim com nossas vidas.
É maravilhoso levar o conhecimento da Palavra de Deus aos catequizandos,
com nossas palavras e com testemunho. Assim eles podem saber sobre a vida
de Jesus, reconhecê-lo como Salvador, e segui-Lo, tendo suas vidas transformadas.
Como é ser catequista hoje?
Atualmente, muitas famílias andam afastadas da Igreja. A catequese torna-se apenas um ato social, de modo que dificilmente conseguem ver um
sentido cristão no rito que estão fazendo. Percebemos que precisamos inserir toda família na catequese, trabalhando juntos com pais, catequistas e
comunidade. Outro desafio é que muitas comunidades também trabalham a
catequese em segundo plano, focam sua atuação apenas nas festas sociais
e em outros trabalhos, mas não veem a catequese como uma das pastorais
mais importantes para a Iniciação à Vida Cristã, que é uma das prioridades
atuais da Igreja.

Adelina Rizzardo Marini

Paróquia Cristo Rei

Como te sentes como catequista?
Me sinto eternamente grata a Deus pelo dom de servi-lo nos irmãos. Sendo
catequista eu me sinto amada por Deus. Se Ele me presenteou com a vida,
sinto a necessidade de ajudá-lo, evangelizando com amor e fé. Os desafios são
muitos, mas com a graça de Deus, nos encontros de catequese, me fortaleço
na fé, na humildade e na doação.
Perante o Encontro Estadual de Catequese (dia 7 de maio, em Caxias do Sul), o que percebes como importante no processo de Iniciação
à Vida Cristã?
Sendo catequista tenho a oportunidade de aprender com meus catequizandos, incentivando e valorizando os “dons de cada um”, participando da missa,
das escolas catequéticas, retiros, bem como do Encontro Estadual de Catequese, percebendo que nossa missão é muito gratificante. Nos encontros semanais de catequese, desenvolvo a Leitura Orante da Palavra de Deus, vivenciando o Ano Litúrgico, incentivando-os na participação da missa na comunidade e
seguindo o exemplo de Jesus: “caminho, verdade e vida”.
Por que é importante a participação da família na Catequese?
É indispensável que a família esteja presente na catequese, encaminhando
seus filhos, acompanhando-os nos encontros e nas celebrações. Os pais são os
primeiros catequistas e devem caminhar juntos com a catequese, inteirando-se
dos assuntos dos encontros, dialogando e participando do compromisso a ser
realizado. É muito importante, também, que a família acompanhe seus filhos na
missa, semanalmente, na comunidade, sendo exemplo de amor a Deus e aos
irmãos. Assim seus filhos sentirão que a catequese na comunidade é continuação da “catequese” iniciada no berço.

Maribel Cristina Lovera Sperotto
Paróquia São Roque

Como você vê a missão de ser catequista?
É uma missão sublime e essencial na vida da Igreja,
somos instrumentos de Deus e entregamos nosso coração para sentirmos a presença do Espírito Santo. A missão do Catequista não é só preparar as crianças e adolescentes para os sacramentos e sim, de evangelizar, de
conhecer Jesus Cristo e de conduzí-los ao amor do Pai no
Espírito Santo, desta forma, participando da vida da Santíssima Trindade e promovendo o encontro do catequizando com Jesus Cristo. Todos nós catequistas, deveríamos
aplicar a nós mesmos a palavra de Jesus: “Minha doutrina não é minha, mas daquele que me ensinou”. (Jo 7,16).
Quais os desafios em ser catequista hoje?
De muitas pessoas sentir o “Chamado de Deus” e se
colocar em missão dizendo o nosso “SIM”. Perseverança
nesta missão diante das dificuldades, para nunca desistir, sempre seguir em frente. Também o desafio de que
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nhada e, claro, isso se dá também na escola. Além disso,
crianças e jovens são jogadas para o mundo.
Qual é a maior alegria em ser catequista?
A amizade dos catequizandos e jovens. Eles acabam
criando um laço muito grande e me sinto muito feliz poder encontrá-los toda semana, para podermos fazer o
momento de oração, reflexão da leitura orante e também
tempo de conversarmos. O catequista tem o dom de contagiar as pessoas e transmitir a Palavra de Deus.
Mensagem:
Não tenham medo de dizer “sim” ao chamado de
Deus. Sejamos todos perseverantes na fé e nesta caminhada. Que o Espírito Santo nos conceda a luz e a confiança. Que Deus seja nossa base de vida cristã e comunitária. Sozinhos não somos nada, mas juntos formamos
uma grande corrente de amor e fé.

Notícias da Paróquia Cristo Rei

Programação da 71ª Festa de Cristo
Rei em comunhão com o Ano Mariano
As atividades sociais, culturais e religiosas da
71ª Festa de Cristo Rei já estão sendo organizadas pelos casais festeiros e pelos festeiros jovens.
Em comunhão com o ano Mariano, que celebra os
300 anos da Aparição de Nossa Senhora Aparecida e os 100 anos de Nossa Senhora de Fátima,
foi escolhido o lema: “Fazei o que Ele vos disser”
(Jo 2,5).
O objetivo é reconhecer em Maria aquela que
nos indica o caminho para seguir a Cristo Rei e
a realizar as boas novas, que Ele nos ensina no
Evangelho. Descobrir sempre mais que Maria não
assume o lugar de Jesus, mas possibilita chegar
até Jesus, encarnado e boa nova da vida para todos, nos inspirando a cultivar e guardar a criação
de Deus.

paroquiacristoreibento@gmail.com

Festeiros de Cristo Rei 2017

Celebrando os 100 anos da aparição
de Nossa Senhora de Fátima
Neste ano, celebrando os 100 anos da Aparição de Nossa Senhora
de Fátima, a Paróquia Cristo Rei realiza a Trezena com início no dia 1 de
maio. Segundo o historiador e jornalista Itacyr Giacomello, a primeira
festa foi realizada no dia 15 de maio de 1949. São 68 anos de devoção
à co-padroeira da Paróquia. Nesse sentido, no espírito do Ano Mariano,
realiza-se a Trezena, com a presença das comunidades. Durante a trezena, acontece a reflexão de um Mistério do Terço, na missa das 18h,
na Igreja Matriz. Às 17h30min, haverá a récita do terço. As comunidades marcam sua participação trazendo para a procissão de entrada
a imagem de Nossa Senhora. O lema que anima esta trezena é “Eis
aqui a serva do Senhor” (Lc 1,38).
A abertura da Trezena de Fátima ocorre no dia 1 de maio, às 18h. A
missa será transmitida pela Rádio Difusora AM 890. Haverá também,
no dia 1, Dia do Trabalho, a bênção aos trabalhadores e das Carteiras
de Trabalho.

Eventos da Festa de Cristo Rei
 Abertura da festa de Cristo Rei: dia 3 de junho, com a missa às 18h, na Igreja Matriz Cristo Rei. Às 20h, haverá jantar no
salão da comunidade São José (Sertorina).
 Chá de Cristo Rei: dia 3 de setembro, no Clube Ipiranga, com
início às 14h.
 Bingo Beneficente: dia 20 de outubro, no Salão de Moradores do bairro Santa Helena, às 19h30min.
 Solenidade de Cristo Rei: dia 26 de novembro. Missa solene, às 9h. Após, haverá procissão motorizada até a comunidade
São Pedro (15 da Graciema), onde às 12h, será realizado o almoço festivo.
 Festa das Comunidades: dia 29 de outubro, com a integração das lideranças e animadores das comunidades. Abertura e
acolhida, às 9h, na Igreja de São Bento. Em seguida, haverá missa e reflexão, às 9h30min. Às 11h30min, haverá a Procissão até
o CTG Laço Velho, onde haverá almoço e confraternização.
 Ação de Graças da Festa de Cristo Rei: dia 26 de novembro, às 18h, haverá missa, com a animação dos cantores das
comunidades. Após, apresentação dos novos festeiros e homenagem aos ex-festeiros. Ao final da missa, todos estão convidados a participar do “Gaitaço” de Cristo Rei, reunindo músicos e
cantores das nossas comunidades.

Confissões e Primeira Comunhão
COMUNIDADE			CONFISSÕES					1ª COMUNHÃO
São Bento			
Matriz				
Almas				
Nossa Senhora de Caravaggio
Imaculado Coração de Maria
Sagrado Coração de Jesus
Santo Expedito			
Nossa Senhora das Neves
Nossa Senhora da Glória		
São Pedro			
Nossa Senhora das Graças
Nossa Senhora de Lourdes
N. Sra. do Rosário de Pompéia
São José - Garibaldina		
São José - Sertorina		
Nossa Senhora de Fátima
Nossa Senhora Aparecida
Santo Antão			
Santa Rita			
Santa Marta			
Santa Helena			
São Luís				

19/05 às 19h30min - Bairro São Bento		
24/05 às 19h (Centro de Evangelização)		
26/05 às 19h (Centro de Evangelização)		
26/05 às 19h (Centro de Evangelização)		
26/05 às 19h (Centro de Evangelização)		
26/05 às 19h (Centro de Evangelização)		
26/05 às 19h (Centro de Evangelização)		
26/05 às 19h (Centro de Evangelização)		
26/05 às 19h (Centro de Evangelização)		
26/05 às 19h (Centro de Evangelização)		
26/05 às 19h (Centro de Evangelização)		
26/05 às 19h (Centro de Evangelização)		
26/05 às 19h (Centro de Evangelização)		
26/05 às 19h (Centro de Evangelização)		
26/05 às 19h (Centro de Evangelização)		
14/06 às 19h30min - Bairro Fátima		
21/06 às 19h30min - Bairro Imigrante		
21/06 às 19h30min - Bairro Santo Antão		
22/06 às 19h30min - Bairro Santa Rita		
23/06 às 19h30min - Bairro Santa Marta		
28/06 às 19h30min - Bairro Santa Helena		
30/06 às 19h30min - Bairro Jardim Glória		

04/06 às 9h30min
17/06 às 18h
01/07 às 19h30min
10/06 às 16h
07/06 às19h30min
24/06 às 16h
17/06 às 16h
24/06 às 19h30min
17/06 às 16h
25/06 às 11h
11/06 às 19h30min
10/06 às 19h30min
17/06 às 19h30min
18/06 às 10h45min
04/06 às 10h
25/06 às 9h30min
24/06 às 18h
25/06 às 8h
02/07 às 19h30min
09/07 às 10h
02/07 às 8h
01/07 às 18h
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Festas nas Comunidades
MAIO
7
Nossa Senhora de Fátima, com a missa às 10h30min
13 Missa festiva de Nossa Senhora de Fátima, às 18h,
Igreja Matriz Cristo Rei
14 Santa Rita, com missa às 10h45min
21 Nossa Senhora de Caravaggio - LinhaTamandaré,
com missa às 10h45min
28 Almas do Purgatório, com a missa às 10h30min
JUNHO
2
Santo Antônio - Pomarosa, com missa às 19h30min
3
ABERTURA DA 71ª FESTA DE CRISTO REI, com missa
às 18h
11 Sagrado Coração de Jesus - Bairro Municipal, com
missa às 11h
18 São José - Garibaldina, com missa às 11h15min
18 São Luiz - Bairro Jardim Glória, com missa às
10h30min
25 Imaculado Coração de Maria
JULHO
2
Nossa Senhora das Graças - Linha 8 da Graciema,
com missa às 11h
8
Festa dos Agricultores, na comunidade Nossa
Senhora de Caravaggio - Tamandaré, com missa às
19h30min
9
São Bento, com missa às 11h
16 São Pedro - Linha 15 da Graciema, com missa às 11h
30 Santa Marta, com missa às 10h

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

Festa de São Roque e São Gotardo - 2017
No dia 2 de abril aconteceu a Mateada de Integração da Festa
de São Roque e São Gotardo, que neste ano tem como lema “Peregrinando ao encontro do irmão”. Como nas edições anteriores,
houve apresentações artísticas, culturais e distribuição de brindes.
Uma novidade foi um espaço dedicado às crianças, com circuitos de
brincadeiras, slakline, pintura na cara e cama elástica.
Os festeiros agradecem a todos que colaboraram para que este
evento acontecesse e convidam a todos para o Bingo da Festa, que
se realizará no dia 12 de maio, às 20h, no salão paroquial São Roque.

Mateada de Integração da Festa de São Roque e São Gotardo
Espaço destinado para as crianças

CLJ: uma grande oportunidade
Na região dos Campos de Cima da Serra o povo diz: “Quando o cavalo passa encilhado,
você deve montar, porque ele dificilmente voltará”. Significa que há oportunidades boas que se
apresentam na vida e precisamos aproveitá-las, caso contrário não sabemos se voltam. Esta
linguagem de estilo tradicionalista se aplica aos nossos jovens de 14 a 18 anos. Para os jovens
do mundo digital vale a lição destes ditos tradicionais.
A oportunidade bonita é o CLJ chegando, o Curso de Liderança Juvenil. É um movimento de
juventude muito envolvente, encantador, de jovem para jovem, com linguagem jovem. Oferece
momento e movimento. Momento de encantamento e movimento de crescimento para fazer a
diferença. Felizes os que aproveitarão esta oportunidade. Quem viver verá, ou melhor, quem
vivenciar experimentará.

Missionários da Liturgia
O grupo que visitará todas as comunidades de N. Sra. do Rosário e São Roque iniciou suas atividades. As visitas têm como objetivo a continuidade da caminhada para melhor celebrar a Eucaristia
e os sacramentos. A equipe disponibilizará material e suporte logístico para aquisição de materiais quando as comunidades requererem. Acima de tudo, cabe ver no espaço litúrgico a alegria de seguir
Jesus.

Dízimo: imposto
eclesiástico ou atitude de fé?
Muitos contribuem com o dízimo, como se pagassem um imposto. Outros colaboram de coração, por convicção, como atitude
de vida cristã. Estes são preciosos porque sustentam o próprio ministério de Cristo.
Por exemplo, a igreja aberta pela tarde parece algo simples. A
pessoa entra e fica só dez minutos. Mas para que ele possa ficar
este tempinho há um verdadeiro exército colaborando para manter
a iluminação, a limpeza, os bancos, os materiais litúrgicos, enfim,
todo o necessário, desde o telhado até as dobradiças das portas.
Vamos caprichar todos. Ninguém se sinta oprimido economicamente pela paróquia. Compreendemos este momento de profunda
crise econômica. Por isso, a melhor solução é a colaboração de todos. Obrigado!

Igreja Aberta

Festas nas Comunidades
7 de maio

Festa em honra ao padroeiro na comunidade N. Sra. de Fátima

13 de maio

Festa em honra a N. Sra. de Caravaggio - Comunidade Tuiuty

14 de maio

Festa de Santo Isidoro - Paróquia N. Sra. do Rosário - Faria Lemos

28 de maio
Festa em honra a padroeira - Comunidade N. Sra. do Caravaggio
Durante a Quaresma, pela tarde, a Igreja Matriz esteve aberta.
Isto se deve a um grupo de generosos paroquianos, a quem apeli4 de junho
Festa em honra ao padroeiro - Comunidade Santo Antônio - Alcântara
damos de “Amigos de Deus”.
11 de junho
Festa em honra ao padroeiro - Comunidade Santo Antônio - Linha Paulina
Foi uma bela experiência, mais um de tantos serviços presta11de junho
Festa em honra ao padroeiro - Comunidade Santo Antônio - Linha Pradel
dos ao povo. Muitos entraram na Igreja para momentos de oração,
de silêncio interior. Nossa Igreja, especialmente pelos vitrais que
18 de junho
Festa em honra ao padroeiro - Comunidade São Luiz
lembram o arco-íris, é um ambiente muito favorável à vida espiritu18 de junho
Festa em honra ao padroeiro - Comunidade São Luís - Linha Ferri
al. A continuidade deste serviço será avaliada.
Um grande abraço aos Amigos de Deus. É importante ressaltar
25 de junho
Festa em honra ao padroeiro - Comunidade São João
que estes servidores seguraram a igreja aberta e sentiram espe25 de junho
Festa em honra a padroeira - Comunidade Santa Lúcia
cial prazer espiritual permanecendo quatro horas dentro dela. Deus
lhes pague!
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139ª Festa de Santo Antônio

traz novidades
om o lema “Peregrinos do amor”, a 139ª
Festa de Santo Antônio iniciou no dia 24 de
março com o jantar de lançamento e seguirá até o dia 29 de julho, com atrações inéditas,
além da tradicional programação religiosa e social.
O evento de lançamento, que não havia sido
feito há anos, inaugurou a sequência de novidades e contou com mais de 500 pessoas. Foram
convidados os festeiros de todas as edições,
com uma homenagem especial aos festeiros
das festas de 25 anos e 50 anos atrás, além
da entrega do Troféu Tonito, destinada aos festeiros de 2016. Completando 50 anos de festeiro, Dirceu Fritoli recebeu uma homenagem.
Com 25 anos de festa, foram homenageados
os festeiros Jovino e Jandira De Mari, Arlindo e
Carmen Balzan (falecidos), Eurico e Catarina Benedetti e Lucindo e Elda Falcade.
Um importante marco da Festa será a inauguração do Recanto Santo Antônio, um espaço
contemplativo ao lado do Santuário, durante a
Trezena, de 31 de maio a 12 de junho, que refletirá uma estação da Via Antoniana em cada
dia. Além da Via, o Recanto contará com espaço infantil, gruta com fonte e velário, altar a céu
aberto e sanitários. As missas da Trezena serão
celebradas às 19h, para tornar mais acessível

a participação do público, e continuarão sendo
transmitidas ao vivo por emissoras de rádio.
Outra atração especial será o lançamento do
gibi Pequenino Fernando, Grande Antônio, que
narra a história do Santo de uma forma lúdica
e contemporânea. A história em quadrinhos,
elaborada com parceria do Estúdio NES, será
lançada no dia 10 de junho, dia da Trezena com
as crianças. O encerramento da Festa também
ocorrerá de forma inédita, com o sorteio da rifa
realizado pela Loteria Federal durante o Filó Italiano, no dia 29 de julho.
De acordo com o pároco da Paróquia Santo Antônio, padre Ricardo Fontana, o lema e as
novidades pretendem trabalhar a imagem do peregrino, por ser uma figura que está sempre em
busca de ser uma pessoa melhor. “Santo Antônio
foi um exemplo de peregrino que, por meio de
seu testemunho, ajudou a construir uma sociedade mais fraterna. Com o gibi, poderemos conhecer, de forma atrativa, as virtudes do nosso
padroeiro. Neste Ano Mariano, proclamado pela
Igreja, também contemplamos a vida de Maria,
que foi peregrina e perseverante na vontade de
Deus. Com o Recanto Santo Antônio, teremos a
Via Antoniana, que será uma trezena permanente, lembrando que somos sempre peregrinos no
caminho rumo a Deus”, reflete padre Ricardo.

Fotos: Patrícia Pellicioli
Divulgação

Festeiros de 2017: Alexandre e Gláucia Benvegnú Poletto, Paulo Henrique
e Elisete Maria Casarin Gehlen, Isidoro e Janes Maria Fagundes Petroli,
João e Silvana Pagot Zortea, Inelvo Carlos e Naira Schuck Kunzler,
Rui José Flaiban e Andressa Flaiban, acompanhados pelos padres
Ricardo Fontana e Luís Carlos Conci

Projeto do Recanto Santo Antônio

Festeiros 2017 e 2016

Jantar de lançamento da 139ª Festa de Santo Antônio
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Gibi terá
história de
Santo Antônio
Buscando retratar didaticamente a história de
Santo Antônio ao público infantojuvenil, a Paróquia Santo Antônio realiza parceria de coprodução
com Estúdio NES, para lançar no dia 10 de junho,
dia da Trezena com as crianças, o gibi Pequenino
Fernando, Grande Antônio.
A narrativa do Gibi conta sobre Fernando, um garoto de 12 anos que tem problemas
em sua pré-adolescência. Ele é convidado em uma tarde qualquer 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. Uma história que guarda grandes
lições e segredos que podem transformar a vida de todos.
“Nosso objetivo com o gibi é levar a vida do nosso padroeiro ao público infantojuvenil, de
uma forma lúdica e atrativa. A história em quadrinhos é uma maneira criativa de redescobrir
a fé através do exemplo deixado por Santo Antônio. Por ser uma história atual, outras idades
podem se identificar com a proposta, promovendo a história do Santo e os valores como
respeito aos mais velhos, a importância da família e da vida em
comunidade”, explica o pároco da Paróquia Santo Antônio, Padre Ricardo Fontana.

“PEREGRINOS DO AMOR”
Eventos
23 de abril (domingo)
15h
Chá das Zeladoras de Capelinhas		
Salão Paroquial
28 de abril (sexta-feira)
20h
Bingo					Salão Paroquial
12 de maio (sexta-feira)
20h
Jantar do Codeguin			
Salão Paroquial
31 de maio (quarta-feira)
19h
Início da Trezena
10 de junho (sábado)
19h
Lançamento do Gibi Pequenino Fernando, Grande Antônio
13 de junho (terça-feira)

Dia Festivo de Santo Antônio
7h - 8h30min - 10h - 15h (Campal) - 18h		
Bênção individual durante todo dia
12h
Almoço Festivo 				
29 de julho (sábado)
20h
Filó Italiano e Sorteio da Rifa		

Missas no Santuário
Salão Paroquial
Salão Paroquial
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21 de abril (sexta-feira)
19h30min Divino Espírito Santo/Buratti
22 de abril (sábado)
17h
N. Sra. Medianeira
18h30min N. Sra. Aparecida/Conceição
23 de abril (domingo)
10h
Santo Antoninho
26 de abril (quarta-feira)
19h30min N. Sra. de Caravaggio/Vila Nova II
29 de abril (sábado)
17h
São Pedro/Salgado
18h30min N. Sra. de Fátima/Cohab
30 de abril (domingo)
09h
Jesus Bom Pastor/Cruzeiro
10h30min São Miguel
03 de maio (quarta-feira)
19h
São Francisco de Assis/Bairro São Francisco
06 de maio (sábado)
17h
Santa Maria Goretti
18h30min São Paulo Apóstolo/Tancredo Neves
07 de maio (domingo)
09h
N. Sra. do Rosário/Progresso II
19h
Santa Catarina/Licorsul
08 de maio (segunda-feira)
08h
Recepção no Hospital Tacchini
10 de maio (quarta-feira)
20h
São Pedro (Caminhos de Pedra)
13 de maio (sábado)
16h30min Sagrado Coração de Jesus/Paim
18h30min São Cristóvão/Vila Nova I
20h
N. Sra. do Carmo/Borgo
14 de maio (domingo)
9h
N. Sra. da Saúde/Vinhedos
10h30min Santíssima Trindade/Zemith
16 de maio (terça-feira)
14h
APAE
18 de maio (Quinta-feira)
16h
Presídio Municipal de Bento Gonçalves
19 de maio (sexta-feira)
19h30min Santa Paulina/Vista Alegre
20 de maio (sábado)
15h
N. Sra. de Lourdes/Gruta do Salgado
17h
Imaculada Conceição/Barracão
21 de maio (domingo)
09h
Paróquia São Roque
10h30min São José Operário/Fenavinho
24 de maio (quarta-feira)
15h
Lar do Ancião
25 de maio (quinta-feira)
19h
Imaculado Coração de Maria/Panazzolo
27 de maio (sábado)
17h
Santa Lúcia/Progresso
18h30min N. Sra. das Graças/Eucaliptos
28 de maio (domingo)
18h
Paróquia Cristo Rei
30 de maio (quarta-feira)
17h
Despedida de Santo Antônio no Tacchini
11 de junho (domingo)
11h
Santuário N. Sra. de Caravaggio/Farroupilha

Notícias da Paróquia Santo Antônio

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

Sexta-Feira Santa, dia 14 de abril
07h: Reinício da Adoração ao Santíssimo e Confissões
l 09h: Via Sacra no Santuário Santo Antônio
l 15h: Celebração da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus
Cristo
l 16h: Procissão do Encontro pelas ruas do Centro
l 18h: 40ª Romaria à Cruz do Salgado, com encenações da
Vida, Paixão e Morte de Jesus. A concentração será em frente
à Igreja São Pedro/Salgado, seguindo em procissão ao Morro
da Cruz.
l

Sábado Santo, dia 15 de abril
l 19h: Missa da Vigília Pascal nas comunidades Santa Lúcia/
Progresso, Santa Maria Goretti, Santa Catarina/Licorsul e
Aparecida/Conceição
l 20h: Missa da Vigília Pascal no Santuário Santo Antônio

Missas no Santuário: 07h, 08h30min, 10h e 18h
09h: Missa na Comunidade São Pedro/Salgado
l 10h: Missa na Comunidade São José Operário/Fenavinho
l 19h: Missa na Comunidade Santa Catarina/Licorsul
l

Calendário Paroquial
Abril
Reunião com as Coordenadoras de Catequese das
Comunidades da Paróquia Santo Antônio - Auditório 3
Escola Catequética - Auditório 1

Maio
07
13
30

II Jornada Estadual de Catequistas em Caxias do Sul
Encontro “Caminhos de Esperança” para pessoas enlutadas
Palestra sobre o “Ano Mariano”, promovida pelo Curso de
Teologia e Bíblia da Região Pastoral de Bento Gonçalves

Junho
19

“O tempo da Igreja é essencialmente o tem-

Maria
A Mãe de Jesus é a imagem da Igreja que
acolhe a força do Espírito em sua vida. Maria é
o modelo e a antecipação da Esposa-Igreja que
Cristo quer apresentar sem ruga nem mancha.
Como a Igreja, ela não era nada por si, mas foi
santa pela presença do Espírito em toda a sua
vida. Juntamente com os Apóstolos, é a própria
Igreja orante que, inflamada pelo Espírito, anuncia o Ressuscitado ao mundo.

“E com eles, estava Maria...” (At 1,14)

Corpus Christi

Sábado, 3 de junho

18h
l 19h

Quinta-Feira, dia 15 de junho

l

15h: Missa Solene Campal no Santuário Santo Antônio
l 16h: Procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas
centrais. Neste dia também acontecerá o Gesto Concreto de
doação de alimentos não perecíveis destinados à Casa Pão
dos Pobres
l

A Igreja

po da missão, do testemunho e do querigma” (Y.
Congar). A missão do Espírito é “ensinar e recordar”. Não se trata de duas funções – como se
ele recordasse o ensinamento de Jesus e ao lado
deste proporcionasse um ensinamento próprio –
mas de uma só. A tarefa do Espírito é, portanto,
“recordação”, mas não recordação repetitiva,
não se trata de mera memória, mas de compreensão. O objeto desta compreensão é sempre
morte-ressurreição de Jesus, e que a compreensão advém mediante o Espírito, mas em contato
com a experiência e a vida da Igreja pós-Pascal
(o Espírito iluminador não é um acontecimento
privado, nem separado da experiência comunitária). As condições para compreender Jesus são,
portanto, duas: o Espírito e o seguimento.

Vigília e solenidade
de Pentecostes

Reunião com as Coordenadoras de Catequese das
Comunidades da Paróquia Santo Antônio - Auditório 3
Conselho Paroquial de Pastoral - Auditório 2
Escola Catequética - Auditório 1

21
22

Pentecostes cristão é o período do tempo
pascal que dura cinquenta dias, ou sete semanas. Páscoa e Pentecostes estão estreitamente
unidos, pois a ação de Cristo se realiza na força
do Espírito: “Para levar à plenitude os mistérios
pascais, derramastes, hoje o Espírito Santo Prometido” (prefácio da solenidade de Pentecostes).

Espírito Santo é o nome próprio daquele que
adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho: “Ide,
portanto, e fazei que todas as nações se tornem
discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo...” (Mt 28,19).
Ao anunciar e prometer a vinda do Espírito
Santo, Jesus o denomina de “Paráclito”, traduzindo literalmente: aquele que é chamado para
perto de, advogado (Jo 14,17). O próprio Senhor
chama o Espírito Santo de “Espírito de Verdade”
(Jo 16,13).
Jesus é o primeiro consolador (cf 1 Jo 2,1). O
Espírito continuará a missão até agora desempenhada por Jesus, no tempo de sua “ausência”, no
tempo da Igreja.

l

20

Pe. Ricardo Fontana

O Espírito Santo

Domingo de Páscoa, dia 16 de abril

10

Pentecostes

20h
21h
l 21h30min
l 22h
l
l

Vésperas da Liturgia das Horas
Missa vespertina da Vigília de Pentecostes com a
4ª noite da Trezena de Santo Antônio
Pregação sobre Pentecostes
Ofício das Leituras
Adoração e bênção com o Santíssimo
Lucernário com procissão luminosa
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Igreja em Missão

Corpus
Christi
Pe. Álvaro Pinzetta
Há tesouros espirituais tão ricos, que precisamos de muitos momentos para poder aproveitar a sua beleza. Nossa Senhora, por exemplo, nós experimentamos como
Aparecida, Fátima, Caravaggio, Medianeira, Rosário, Natividade, Adolorata e assim por
diante. O dom da Eucaristia, então, é tesouro tão profundo que precisamos de momentos cotidianos e momentos extraordinários. A missa cotidiana, dominical, as missas
solenes das festas, a missa pascal, congressos eucarísticos regionais, estaduais, nacionais e mundiais, tudo isso é uma coroa de momentos para contemplar o dom do
Corpo de Deus. Assim, temos este dia especial, feriado, chamado Corpus Christi.
A fé católica reconhece o Corpo de Cristo no pequeno pão e no pouco vinho consagrados. Pensemos um pouco: a hóstia é o próprio corpo de Senhor. Que estupenda
realidade! O infinito divino presente numa realidade finita, pequena. A verdade Deus
não se nega a si mesmo. Ele é fiel e age sempre. Nossa fé é fraquinha e nos esquecemos dos grandes mistérios de Deus. Mas ele confirma ali. Precisamos de ocasiões
para reavivar nossa consciência e acompanhar o grande dom de Deus. Para isso é útil
este especial feriado.
Há 800 anos, havia estudiosos duvidando da realidade do Corpus Christi no Santíssimo Sacramento. Uns diziam que a hóstia consagrada não seria o corpo de Cristo.
Apenas recordaria, assim não seria verdadeira realidade, mas só simbólico, uma lembrança do corpo de Cristo.
O povo de Deus reagiu a este relativismo. O povo reagiu organizando procissões
para afirmar sua fé no Santíssimo Sacramento. O povo pediu que do sacrário o sacramento saísse para caminhar pelas ruas. E assim tapetou as ruas, imitando o povo de
Jerusalém, quando aclamou bendito o que vem em nome do Senhor. Aclamamos não
um símbolo de Deus, mas o próprio Deus no meio de nós.
Este feriado é mais um presente da influência católica em benefício do nosso
povo. E para quem não é católico? Aproveitem e agradeçam o descanso, pensando
em Deus dentro de suas crenças. E quem não tem fé, nem católica e nem evangélica?
Usem o dia para reconhecer que o ser humano precisa de algo mais do que produzir
e consumir.
Aproveitemos mais este feriado para agradecer o grande Dom de Deus, o Corpus
Christi.

Grupo Vocacional inicia atividades
Se você, jovem, está em dúvidas sobre o chamado de Deus para sua vida e pensa na
possibilidade de ser padre, venha conhecer nossa equipe. Os encontros são quinzenais e
acontecem na Paróquia Santo Antônio, com orientação do Padre Daniel.
Esse grupo tem como objetivo formar a consciência de jovens para poderem fazer um
bom discernimento de suas vocações (ser sacerdote, pai de família ou religioso), contando
com formações que vão desde o tema da espiritualidade do presbítero, até a administração
do tempo e de finanças.
Interessados podem entrar em contato com Padre Lucas, no número (54) 99918 0050
ou com Padre Daniel (54) 98119.2728.

Messa Immacolata:
cem anos de história
Maestro e Pesquisador Geraldo Farina
Em 1913, quando Frei Exupério chegou a Nova Trento, atual
Flores da Cunha, defrontou-se com a carência de missa cantada
para celebrações especiais, como conhecia na pequena aldeia
de La Compôte, na França. Superior do Convento, dedicava os
raros momentos de descanso para a criação musical. Em 1913
compôs o Kyrieda Messa Immacolata, a três vozes (tenores,
altos e baixos). Em 1917 concluiu a Missa solene. Formou um
coral masculino com homens e meninos de até 13 anos. Em 8
de dezembro daquele ano, apresentava a obra completa na Festa da Imaculada Conceição. Daquela data em diante, as festas
maiores da Região Colonial Italiana do Rio Grande do Sul não
foram mais as mesmas. A boa notícia se espalhou. A obra prima
de Frei Exuperio passou a ser interpretada por coros de diversas
cidades.
De 1917 até meados da década de 60, a Missa Imaculada
era a preferida dos corais. De grande inspiração e melodia agradável, o Kyrie conduzia os fiéis à meditação.

Quem era Frei Exuperio?
Nascido em 11 de setembro de 1876, na aldeia de La Compôte, na França, veio para o Brasil em 1898, com 22 anos, participando da Missão Capuchinha Francesa, para assistir aos
imigrantes italianos da Serra Gaúcha. Ordenado presbítero em
Porto Alegre em 29 de abril de 1900, imediatamente foi designado padre cooperador da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de
Pinto Bandeira, dedicando-se à pastoral e criando coral e banda.
De 1903 a 1912, atuou no Seminário Mãe de Deus de Porto
Alegre, sendo professor de Teologia, música e regente do coral
e banda. De 1913 a 1936 foi superior do Convento dos Capuchinhos de Flores da Cunha. Nesse período compôs inúmeras
marchas, dobrados para banda e uma dezena de peças sacras,
entre elas sua obra-prima, a MESSA IMMACOLATA. De 1937 a
1939 foi mestre de canto e professor de Teologia no Convento
dos Capuchinhos de Garibaldi. De 1939 a 1942, foi professor
de música e canto e superior do Seminário de Caxias do Sul.
De 1943 a 1971, permaneceu em Marau, onde faleceu aos 94
anos. Profundo conhecedor de música, trouxe para a região serrana toda a cultura clássica europeia e deixou inúmeras obras.
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Esta missa será retratada no 1º dia da
Trezena de Santo Antônio, dia 31 de maio, às 19h,
no Santuário Santo Antônio.

Cuidado com a Vida

Três toneladas de alimentos
arrecadados para desabrigados
de São Francisco de Paula
As Paróquias Cristo Rei, Santo Antônio, São Roque e Nossa Senhora do Rosário
arrecadaram, até o dia 16 de março, três toneladas de alimentos não perecíveis
aos desabrigados pelo temporal ocorrido no dia 12 de março, em São Francisco
de Paula. Também foram enviados água mineral, roupas e materiais de higiene.
As Paróquias também realizam campanha para a reconstrução da igreja de
São Francisco de Paula, que sofreu danos com as chuvas. Até o final de março,
foram arrecadados 25 mil reais em dinheiro para doação. A coleta segue sendo
feita pelas Paróquias e o recurso pode ser entregue nas secretarias paroquiais.
O bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom Alessandro Ruffinoni, agradece a todos que doaram na Diocese, dizendo que a colaboração é um alívio ao sofrimento
dos necessitados. “É um gesto muito bonito. Muitos doadores, muita gente de bom
coração, que pode aliviar um pouco o sofrimento de nossos irmãos”, destacou
Dom Alessandro.

Abertura da Campanha da Fraternidade
Pe. Daniel D’Agnoluzzo Zatti
A aula inaugural do Curso de Teologia e Bíblia da Região de Bento Gonçalves, ministrada no dia 14 de março,
contou com um proeminente teólogo reconhecido mundialmente. Foi para nós um privilégio acolher as palavras
do Prof. Dr. Frei Luiz Carlos Susin, que nos trouxe diferentes perspectivas para compreendermos a Campanha da
Fraternidade desse ano.
O tema da campanha é Fraternidade: Biomas Brasileiros e Defesa da Vida e tem como lema Cultivar e guardar a criação (Gn 2,15). A CNBB quis tratar novamente
do tema cuidado com a natureza, pela sua urgência e
complexidade. Assim como em outros anos, o grande
tema da Criação toma na campanha uma especificidade. No documento são expostos dados de cada um dos
seis biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, apresentando sua localização,
sua identidade, os povos originários, as impressões das
belezas e seus desafios, a contextualização política e a

contribuição que a Igreja tem para esses locais.
Além disso, o documento analisa o tema na Sagrada Escritura e Tradição da Igreja, inclusive com a visão
dos nossos últimos papas sobre a ecologia. No último
capítulo temos pistas concretas de ação para cada um
dos biomas.
Nosso assessor, Frei Susin, quis iniciar sua fala,
como um bom religioso, com uma bela oração: o Hino
da Campanha. Seu refrão, simples mas sucinto, ressoa:
“Da Amazônia até os Pampas, do Cerrado aos Manguezais, chegue a ti o nosso canto, pela vida e pela paz”. É
isso que fica de tarefa a nós, cristãos, nesta quaresma:
converter nosso coração a Jesus, que cria toda criação,
cria toda criatura e, como um amigo, nos confia seu
cuidado. Que o Senhor nos aponte mais caminhos para
elevarmos a Ele o cântico de nossa consciência alfabetizada ecologicamente, e como encerra o Hino, “que
entre nós cresça uma nova ecologia, onde a pessoa, a
natureza, a vida, enfim, possam cantar na mais perfeita
sinfonia ao Criador que faz da Terra o seu jardim”.
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Arquivo PUCRS

Frei Luiz Carlos Susin

Região Pastoral

Região de Pastoral de Bento Gonçalves

Diretrizes da Ação Pastoral
2017-2020 da Diocese de Caxias
Pe. Gilmar Paulo Marchesini
Coordenador da Região de Bento Gonçalves

II Jornada Estadual
de Catequistas
Tema: Palavra de Deus,
Fonte da Catequese
Ir. Ângela Soldera
Pastorinha
Fortalecer a caminhada da Iniciação à Vida Cristã da Igreja
do Rio Grande do Sul, tendo como fonte a Palavra de Deus.
Este é o objetivo da II Jornada Estadual de Catequistas, que
acontece no dia 7 de maio, nos Pavilhões da Festa da Uva, em
Caxias do Sul. Será um dia celebrativo de vivência dos ritos
de Iniciação à vida Cristã e refletir sobre a Palavra de Deus na
Catequese, identificar pistas para a renovação da comunidade
e celebrar a catequese de inspiração catecumenal. Todos os
catequistas estão convocados a participar.
INFORMAÇÕES
• Dia 7 de maio de 2017 - Pavilhões da Festa da Uva, Caxias
do Sul
• Chegada: 8h30min
• Início do encontro: 9h
• Inscrições: até dia 10 de abril (cada Paróquia estará organizando o transporte para seus catequistas)
• Estacionamento no parque: R$8,00 para carros e R$ 25,00
para ônibus e vans
• Cada participante deverá levar junto a sua alimentação
• Haverá água potável no local (nas torneiras)
• Atenção: levar a sua cadeira de fácil transporte (banco,
almofadão), pois não haverá o serviço de arquibancadas
“Nosso coração ardia quando Ele fala, explica as
Escrituras e parte o Pão” (cf Lc 24,32.35).

A Diocese de Caxias do Sul aprovou, no ano de 2016, em assembleia diocesana, as Diretrizes que vão animar a caminhada pastoral das comunidades para os anos de 2017-2020. Na
região de pastoral de Bento Gonçalves, para cada diretriz haverá uma equipe que coordena,
anima e organiza atividades em comum para as oito paróquias da região de pastoral. O ano
de 2017 está sendo considerado o ano do processo de assimilação das Diretrizes da Ação
Pastoral.
A seguir, as diretrizes e a ação escolhidas para o ano de 2017. Esse processo vai ser articulado com ações concretas, momentos de formação, avaliação nas comunidades, paróquias
e na região de pastoral de Bento Gonçalves.
1) Comunidade Acolhedora: Reestruturar e dinamizar os conselhos de pastoral das comunidades-Igreja.
2) Comunidade Formadora: assumir o processo de iniciação à vida cristã, desde a preparação do batismo à catequese de adultos.
3) Comunidade Missionária: criar os COMIPA (Comissão Missionária Paroquial) e desenvolver a prática permanente da visitação, envolvendo todas as pastorais, movimentos e
serviços.
4) Família: evangelização da juventude nas paróquias; a organização do setor juventude
na região de pastoral, articulando as diferentes pastorais juvenis.
5) Vocações: continuar com o grupo vocacional (Seminário Familiar); articular um líder
vocacional para cada comunidade, como objetivo de rezar e despertar as vocações;
6) Cuidar da Casa Comum: promover o cuidado, a defesa da vida e ecologia integral; animar as pastorais sociais; organizar a semana social da região de Bento Gonçalves.

Encontro de integração
e formação dos jovens
“Jovens evangelizando os jovens”

O Setor Juventude da região de Bento Gonçalves, formado por jovens e padres das paróquias da região, tem por objetivo despertar a juventude, presente nas comunidades das paróquias, para a articulação, participação e celebração. O processo pastoral busca preparar
jovens para evangelizar os próprios jovens. Para colocar em prática esse desafio e a diretriz da
evangelização da juventude, serão organizados momentos de integração, formação e partilha
de atividades comuns. A primeira ação acontecerá no dia 20 de maio de 2017, com início às
9h30min e término previsto para às 17h, no Salão Paroquial Santo Antônio. Haverá partilha do
lanche. As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de maio.
No encontro, será abordado o tema da presença e a evangelização dos jovens na sociedade atual. Haverá espaço para as diversas pastorais juvenis apresentarem os objetivos e a forma
de conduzir o processo de formação. Além disso, também serão debatidos assuntos como a
capacitação, a espiritualidade, a personalização, a oração e as relações entre os jovens. Ao
final, haverá missa. Desde já agradecemos o empenho de todos, certos que se “a juventude
viesse a faltar, o Rosto de Deus iria mudar”.
PARA AGENDAR:
DATA: 20 de maio de 2017
HORA: das 9h30min às 17h
LOCAL: Salão Paroquial Santo Antônio
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: nas secretarias paroquiais
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Padre Júlio Giordani

85 anos de vida (29.03.1932)
61 anos de sacerdócio (25.02.1956)

