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Editorial
O Papa Francisco convida toda igreja a “primeirar”. E afirma: “primeirar é envolver-se, acompanhar, frutificar e festejar”. Por isso, convidamos a todos para acompanhar mais uma edição do Jornal Boa
Notícia, como desafio de “primeirar” através dos acontecimentos, das
festas, da formação, da comunhão e missão.
Para nos ajudar, recordamos que, no mês de setembro, a Igreja
convida a estudar e aprofundar a Palavra de Deus. O tema desse ano
é “Permanecei no meu amor para produzir muitos frutos” (Jo 15, 8-9).
O mês de outubro, que tem como objetivo dinamizar a vida missionária da igreja e formar a comunidade dos discípulos missionários,
traz como tema “Missão é servir” e como lema: “Quem quiser ser o
primeiro seja o servo de todos” (Mc 10,14). Por fim, o mês de novembro relembra a esperança cristã. Somos caminheiros, aguardando o
encontro com o Cristo ressuscitado. A vontade do Pai é que todos
possam participar da festa da ressurreição.
Nesta edição, apresentamos a 69ª Festa de Cristo Rei. O lema é:

“Eu vim para servir” (Mc 10,45). O servir manifesta-se de diversas
formas, diferentes lugares e na diversidade das pessoas, através dos
gestos de solidariedade, cuidado e gratuidade, em vista do reinado
de Deus.
Completamos a alegria da evangelização, com a encíclica Louvado
Sejas, sobre o “cuidado da casa comum” e a preparação que toda
diocese está realizando em vista do 14º encontro estadual de CEBs.
Desejamos uma boa leitura a todos, com a certeza apresentada
pelo Papa Francisco: “Deus que nos chama a uma generosa entrega e
a oferecer-Lhe tudo, também nos dá as forças e a luz de que necessitamos para prosseguir. No coração deste mundo, permanece presente o Senhor da vida, que tanto nos ama. Não nos abandona, não nos
deixa sozinhos, porque sempre Se uniu definitivamente à nossa terra
e o seu amor sempre nos leva a encontrar novos caminhos. Que ele
seja louvado!” (LS 245). Jesus, o servidor por excelência, nos ajude a
“primeirar” na evangelização.

É NECESSÁRIO “SAIR DE CASA”
Pe. Pedro Carissimi
Paróquia São Roque
“A missão é servir” é o tema
da Campanha Missionária 2015
que se realizará em outubro,
em todas as Dioceses do Brasil. Tendo como slogan: “Quem
quiser ser o primeiro, seja o servo de todos” (Mc 10,44), Jesus

concentra no serviço o perfil de
seus discípulos missionários.
A missão de servir do discípulo
missionário se realiza na família, Comunidade-Igreja, escola,
trabalho, bairro, cidade e no
mundo.
O Papa Francisco fala de
uma “Igreja em saída”. Diz ele:
“Prefiro uma Igreja acidentada,
ferida e enlameada por ter saí-

do pelas estradas, a uma Igreja
enferma pelo fechamento e a
comodidade de se agarrar às
próprias seguranças” (Evangelii
Gaudium). A Igreja está sendo
desafiada a ir “às periferias geográficas, sociais e existenciais”
da humanidade.
Podemos então dizer que
missão é caminho, deslocamento, sair de casa, ir além das fronteiras. Missão é tornar-se capaz
de partir, não levar muita coisa
(cf. Mt 10, 9-10), deixar tudo
para seguir o Caminho proposto pelo Mestre Jesus. (cf. Mc
10,29-30).
Ser missionário é ter um espírito aberto para tornar-se hóspede na casa dos outros (cf. Mt
10,11). Assumir a nova vida e
missão através de um profundo processo de inculturação.
Passar por um despojamento
radical para dar-se conta de que
se está em outra pátria, cultura,
etnia, povo e valores.
Nestes dois anos e meio que
passei no Vicariato Apostólico de
Napo, Equador, pude fazer uma
bonita experiência de entrar na
vida e na cultura do povo nativo
(indígena) Kichwa, da Amazônia
equatoriana. Um povo amigo,
simples, humilde e acolhedor,
que cuida da terra e da natureza
como a mãe que garante a vida
e o sustento de cada dia. É um
povo desprendido, fraterno e
tranquilo, que segue o ritmo da
natureza, marcado por uma forte religiosidade. Ao mesmo tempo, um povo forte e resistente a

dor e ao sofrimento, disposto a
lutar em defesa de sua cultura
ancestral, tradições, lendas e
costumes.
O povo Kichwa vive em comunidade. As terras de cada
comunidade (comunas) têm escritura comum. Cada família cultiva o seu espaço. As decisões
da comunidade passam pela
assembleia. Quem não participa
paga multa.
O Papa Francisco, na encíclica Laudato si, quanto à ecologia
cultural, nos pede para prestarmos atenção especial às comunidades indígenas com as suas
tradições culturais.
Porque,
“para eles, a terra não é um bem
econômico, mas um dom gratuito de Deus e dos antepassados
que nela descansam, um espaço sagrado com o qual precisam
interagir para manter a sua identidade e os seus valores. Eles,
quando permanecem nos seus
territórios, são os que melhor os
cuida” (Laudato si 146). E, também quanto a o risco de perda
da identidade cultural destes
povos nos diz: “O desaparecimento de uma cultura pode ser
tanto o mais grave do que o desaparecimento de uma espécie
animal ou vegetal. A imposição
de um estilo hegemônico de
vida ligado a um modo de produção pode ser tão nocivo como
a alteração dos ecossistemas”
(Laudato si 145).
O grande desafio é aprender
o idioma Kichwa, tão indispensável para o processo de incul-
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turação, pois à medida que o
missionário vai interagindo com
a língua, ele automaticamente está entrando na alma do
povo. Os primeiros missionários
souberam falar fluentemente o
Kichwa. O bispo italiano Dom
Jorge Rossi, segundo Vigário
Episcopal do Vicariato Apostólico de Napo, relatou: “Tenho suado sete camisas para aprender
o Kichwa, mas tive que fazê-lo.
A língua de um povo falada por
um missionário vem a ser o instrumento da graça divina”.
A Amazônia equatoriana
corresponde a 1,7% do bioma
amazônico que envolve nove países: Brasil, 58,1%; Peru, 13,1%;
Colômbia, 8%; Venezuela, 6,9%;
Bolívia, 5,7%; Guiana, 2,6%; Suriname, 2,4%; Equador, 1,7% e
Guiana Francesa, 1,5%.
Esse tempo que fiquei na
missão será lembrado como
um tempo de muitas graças e
bênçãos de Deus. Um grande
aprendizado. Os horizontes se
alastraram, assim como a compreensão da vida, da realidade
do mundo com suas culturas,
povos e etnias. Ser cristão é ser
missionário. É necessário “sair
de casa”, partilhar a fé em Jesus
Cristo através do testemunho, diálogo e serviço, tendo presente
o mandato aos seus discípulos:
“Vão pelo mundo todo, proclamem o evangelho a toda criatura” (Mc 16,15). Em Kichwa:
“Jeus canir canishpa: Tucuiallpa-pachatarichic, tucuirunacunaman Alli-Huillaitahuillaichic.”
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Artigos de Formação

Sandro Gallazzi

Encíclica “Laudato Si”
Vale a pena ler e meditar
Ilustrações: Ir. Ana Graça

Li com atenção e meditei com gosto
a encíclica de papa Francisco “Laudato
si”.
Tem o sabor e o cheiro inebriante
da novidade e, ao mesmo tempo, tem a
consistência da tradição e da sabedoria
milenar da Igreja.
É uma encíclica verdadeiramente
“colegiada”, feita em mutirão, com a
contribuição de muitas pessoas; cita
muitos documentos das conferências
episcopais do mundo inteiro e, também,
textos frutos de reuniões internacionais
a respeito da ecologia. Nas reflexões
são incluídas várias visões religiosas do
mundo: aquela do patriarca Bartolomeu
da igreja ortodoxa, a da tradição hebraico-cristã e da espiritualidade oriental.
É a primeira encíclica que sistematiza a posição da Igreja sobre a ecologia,
num momento em que a humanidade se
encontra numa encruzilhada decisiva. A
direção que for tomada pode significar
a vida nossa e do planeta ou uma situação ambiental dramática e, talvez irreversível, uma “espiral de autodestruição
onde estamos afundando” (n. 163).
Esta encíclica, porém, não pode ser
reduzida a uma encíclica sobre o meio
ambiente. É muito mais. O tema ecológi-

co é o fio condutor, mas a análise da realidade e as propostas de ações nascem
de uma profunda visão que tem suas raízes na mais autêntica teologia bíblica.

por novas políticas nacionais e locais fruto
da participação ativa
da sociedade.

O coração da encíclica são os capítulos terceiro e quarto: ecologia, economia, política, sociedade e cultura precisam se integrar reciprocamente.

Suas
afirmações
são contundentes: “Se
os cidadãos não controlam o poder político
– nacional, regional e
municipal – também
não é possível combater os danos ambientais” (n. 179). “Sem a
pressão da população
e das instituições, haverá sempre relutância a intervir” (181).
“A política não deve
submeter-se à economia, e esta não deve
submeter-se aos ditames e ao paradigma
eficientista da tecnologia” (n. 189). “Trata-se de redefinir o progresso” (n. 194). “Um desenvolvimento
tecnológico e econômico, que não deixa um mundo melhor e uma qualidade
de vida integralmente superior, não se
pode considerar progresso” (194).

Ao falar de ecologia, com efeito, a
encíclica quer discutir como deve funcionar a sociedade e não só como defender
ou preservar a natureza: “o desafio de
proteger a nossa casa comum inclui a
preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento
sustentável e integral” (n. 13).
Com efeito, os eixos temáticos que
perpassam a encíclica são: “a relação
íntima entre os pobres e a fragilidade do
planeta, a convicção de que tudo está
estreitamente interligado no mundo, a
crítica do novo paradigma e das formas
de poder que derivam da tecnologia, o
convite a procurar outras maneiras de
entender a economia e o progresso, o
valor próprio de cada criatura, o sentido
humano da ecologia, a necessidade de
debates sinceros e honestos, a grave
responsabilidade da política internacional e local, a cultura do descarte e a proposta dum novo estilo de vida” (16).
O Papa afirma que
é necessário “pensar
e discutir sobre as
condições de vida
e de sobrevivência
duma
sociedade,
com a honestidade
de pôr em questão
modelos de desenvolvimento, produção
e consumo” (n. 139).
Com isso papa
Francisco pode provocar – e já provocou - a reação dos
que acreditam que o
sistema econômico e
financeiro é soberano e se autojustifica
sem precisar das intervenções políticas.
Fiel aos critérios bíblicos mais autênticos,
Papa Francisco olha
a realidade a partir
dos pobres, dos últi-

Proteger a nossa casa comum inclui
a preocupação de unir toda a família
humana (13)
mos, das vítimas desta nossa sociedade
que tem como critério mais importante o
interesse do mercado e o enriquecimento dos grupos mais poderosos, como se
fosse normal e natural a existência de
uma riquíssima “casa grande” e de uma
gigantesca “senzala”, cheia de pobres e
de excluídos.
Com certeza esta encíclica vai, também, provocar – e já provocou - a reação
de muitos ambientalistas que se preocupam só com o quintal e com a sobrevivência das espécies mais ameaçadas
e não têm a menor preocupação com
as milhões de pessoas que, dentro da
nossa casa comum, padecem a fome, a
violência e a injustiça.
Outra novidade de Papa Francisco é
sua ousadia em tomar posição em questões científicas que ainda são objeto
de opiniões divergentes, a respeito, por
exemplo, do aquecimento global, das sementes transgênicas, do uso dos agrotóxicos etc.
Papa Francisco, diante disso, cobra
as responsabilidades da política internacional que deve considerar “o planeta
como pátria e a humanidade como povo
que habita uma casa comum” (n. 164).

A vocação de guardiães da obra de Deus é parte essencial
As decisões devem passar, também,
duma existência virtuosa (219)
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As palavras de Papa Francisco, porém, querem atingir, também, a vida de
cada um de nós e das nossas famílias
quando nos convida a tomar a direção
de um estilo de vida mais austero e menos consumista: “a obsessão por um
estilo de vida consumista, sobretudo
quando poucos têm possibilidade de
mantê-lo, só poderá provocar violência
e destruição recíproca” (n. 204). Uma
educação verdadeiramente ecológica
deve estimular a sensibilidade social e
a capacidade de sair de si mesmo rumo
aos outros (n. 206-208).
A partir desse princípio, o Papa indica uma série de comportamentos concretos que têm incidência direta e importante no cuidado do ambiente (211).
O Papa cobra de todos nós uma
profunda “conversão ecológica” e nos
desafia: “Viver a vocação de guardiães
da obra de Deus não é algo de opcional
nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial duma
existência virtuosa” (n. 217).
Que esta palavra ilumine nossa mente, aqueça nosso coração e oriente nossa vida.

Notícias da Paróquia Santo Antônio

Paróquia Santo Antônio recebe Imagem
Peregrina com lema “Somos da Paz”
A imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no rio Paraíba do Sul no
ano de 1717. Portanto, em 2017
a aparição da imagem completará 300 anos. Em comemoração a data, o Santuário Nacional
de Aparecida promove o Jubileu
“300 anos de bênçãos”, com

Programação
05/10		
Acolhida da Imagem vinda de Monte Belo pelo
		Colégio Aparecida
06/10 8h
Acolhida da Imagem pelo Colégio Medianeira
		
com celebração com as famílias
07/10 8h
Visita da Imagem ao Hospital Tacchini
08/10		
Visita da Imagem ao Presídio
09/10 20h
Celebração Eucarística na Comunidade Santa
		
Catarina com benção do novo presbitério
10/10 19h30 Celebração Eucarística na Comunidade Nossa
		
Senhora Aparecida - Bairro Conceição
22h
Missa com jovens no Santuário Santo Antônio
11/10 18h
Recepção no Santuário Santo Antônio com
		celebração
19h
Procissão luminosa Caminho da Paz
12/10 10h
Missa festiva com Envio da Imagem para
		Nova Prata
Durante a programação, Récita do terço no
Santuário Santo Antônio às 17h30
05/10		
Terço do Colégio Aparecida
		
Terço da Teologia para leigos, às 19h30,
		no Santuário
06/10		
Terço das Crianças da Catequese
07/10		
Terço do Grupo Focolares
08/10		
Terço do Colégio Medianeira
09/10		
Terço dos Homens

uma programação devocional e
obras de fé preparativas para o
grandioso tricentenário.
Neste ano, imagens peregrinas estão sendo enviadas a
diversas arqui (dioceses), para
que cada paróquia possa celebrar com os fieis essa devoção.
A imagem estará na Paróquia
Santo Antônio, em Bento Gonçalves, 5 a 12 de outubro, com
o tema Maria Aparecida, 300
anos de bênçãos, e o lema Somos da Paz. A programação
contará com missas festivas,
momentos de oração, procissão
luminosa pela paz e visitas a colégios, presídio e hospital, para
que mais pessoas possam orar
com a imagem.
“Acompanhados pela Imagem Peregrina de Nossa Senhora, é um momento único para
nos reunirmos em oração pela
paz e formarmos uma corrente
pela dignidade da vida. Queremos convidar todas as pessoas
para prestigiar essa oportunidade especial, jovens, crianças da
catequese, e principalmente, na
procissão luminosa pela paz, as
famílias enlutadas vítimas da
violência”, reflete o pároco da
Paróquia Santo Antônio, padre
Ricardo Fontana.
Mais sobre o jubileu
Ainda dentro da programa-

ção jubilar, em 2016 será inaugurado o Campanário do Santuário Nacional – sinos estão
sendo fabricados na Holanda
especialmente para esta obra
que foi projetada por Oscar Niemeyer. A inauguração do campanário está prevista para o dia 12
de outubro de 2016, na abertura
do Ano Jubilar em comemoração
aos 300 anos da aparição. Mais
informações sobre o tricentenário pelo site A12.com/jubileu.
História do encontro
da Imagem
No ano de 1717, três pescadores, levados por necessidades
históricas e econômicas, saíram
a pescar, numa época escassa
de peixes. Por ação misteriosa
de Deus, chegando ao “Porto de

Oração Jubilar:

300 Anos de Bênçãos
Senhora Aparecida, Mãe Padroeira, em vossa singela
imagem, há 300 anos aparecestes nas redes dos três
benditos pescadores no Rio Paraíba do Sul.
Como sinal vindo do céu, em vossa cor, vós nos dizeis
que para o Pai não existem escravos, apenas filhos muito
amados.
Diante de vós, embaixadora de Deus, rompem-se as
correntes da escravidão! Assim, daquelas redes, passastes
para o coração e a vida de milhões de outros filhos e
filhas vossos. Para todos tendes sido bênção: peixes em
abundância, famílias recuperadas, saúde alcançada,
corações reconciliados, vida cristã reassumida.
Nós vos agradecemos tanto carinho, tanto cuidado! Hoje,
em vosso Santuário e em vossa visita peregrina, nós vos
acolhemos como mãe, e de vossas mãos recebemos o
fruto de vossa missão entre nós: o vosso Filho Jesus,
nosso Salvador.
Recordai-nos o poder, a força das mãos postas em prece!
Ensinai-nos a viver vosso jubileu com gratidão e fidelidade!
Fazei de nós vossos filhos e filhas, irmãos e irmãs de
nosso Irmão Primogênito, Jesus Cristo, Amém!
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Itaguassu”, a primeira coisa que
caiu em suas redes foi o corpo
de uma imagem quebrada, na
altura do pescoço. Num segundo lance de rede, pescaram
a cabeça da mesma imagem.
Juntando as duas partes viu-se
que se tratava da Senhora da
Conceição. Depois do encontro
da Imagem, a pesca de peixes
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, chegando a ser proclamada
Rainha em 1904, e Padroeira do
Brasil em 1930.

Encontro para
Enlutados
Com o objetivo de acolher
pessoas enlutadas em um espaço de oração, reflexão e partilha,
a Paróquia Santo Antônio promove, a partir do dia 26 de setembro, o projeto Caminhos de
Esperança. Os encontros contam com a assessoria de padres
da Paróquia Santo Antônio e da
psicóloga especialista em Luto e
Perdas Franciele Sassi. Ocorrem
mensalmente, nos sábados de
manhã, das 9h às 11h,no Auditório 2 do Edifício Santo Antônio.
Não é necessário inscrição e a
entrada é gratuita e aberta a todos os interessados.
De acordo com o pároco da
Paróquia Santo Antônio, padre
Ricardo Fontana, os encontros
serão conduzidos à luz da fé
cristã e da psicologia, para oferecer conforto para dor da perda
e caminhos para reconstrução
da vida, ajudando as pessoas a
encontrar respostas a questões
que podem lhe estar inquietando no período do luto.
As datas dos encontros para
este ano são 26 de setembro,
24 de outubro, 14 de novembro
e 12 de dezembro. Mais informações com a secretaria paroquial pelo fone 54 3452.1634.

Notícias da Paróquia Cristo Rei
paroquiacristoreibento@gmail.com

Equipe Ampliada
de Pastoral

Evangelização da Juventude
Animados pela prioridade de pastoral “Evangelização da Juventude”, grupos de jovens organizados e jovens enviados pelas
comunidades participarão de um encontro, no próximo dia 3 de
outubro, no Centro de Evangelização Cristo Rei. A ideia é fortalecer a participação dos jovens nas comunidades, a articulação
e formação. São convidados os crismandos desse ano, com o
objetivo de organizar os grupos pós-crisma. Haverá momento de
animação, mística, partilha e formação. As comunidades devem
confirmar a presença dos jovens na secretaria paroquial.

A Equipe ampliada de pastoral da Paróquia Cristo
Rei iniciou seus trabalhos no dia 31 de julho de 2015.
Formada pelos coordenadores dos conselhos das comunidades, coordenadores dos serviços paroquiais,
representantes dos diversos serviços, pastorais sociais
e lideranças convidadas tem como objetivo fortalecer o
ministério das lideranças, a animação pastoral da paróquia, formação, organização do cronograma, missão
e avaliação.
No primeiro encontro, foram assumidos compromissos do encontro de lideranças realizado no dia 30 de
maio, foram encaminhados diversos serviços pastorais
e a preparação em conjunto das comunidades para o
14º encontro estadual de CEBs.

Para agendar:
DATA: 3 de outubro de 2015
HORA: 14 às 17h30
LOCAL: Centro de Evangelização da Paróquia Cristo Rei

Encontro das Pastorais sociais e assistenciais
No último dia 4 de agosto
de 2015, aconteceu o encontro
das pastorais sociais (Pastoral
da Criança e Pastoral da Pessoa
Idosa), da assistência da paróquia e das comunidades, CEBs,
Associação dos Recicladores
Jardim Glória e Pastoral da Esperança, com o objetivo de integrar as lideranças que realizam
a caridade e animam os gestos

de solidariedade na Paróquia de
Cristo Rei. O tema de estudo foi
a segunda prioridade do Plano

de Pastoral da Diocese de Caxias do Sul: “O cuidado com a
vida plena”. O grupo assumiu o
compromisso de realizar outros
encontros de formação e partilha das atividades, ajudar de forma direta na reciclagem e organizar a Pastoral da Pessoa Idosa
(PPI). Agradecemos a presença
de todos e os serviços de amor
realizados em nossa Paróquia.

Preparação ao Encontro
Estadual de CEBs na paróquia
A preparação e estudo
para o 14º Encontro das Comunidades Eclesiais de Base
(CEBs), que ocorrerá em abril
de 2016, será no dia 27 de outubro de 2015, das 19h30 às
21h30, no Centro de Evangelização Cristo Rei. Caberá a cada comunidade enviar, no mínimo,
três lideranças que coordenam e animam a vida comunitária.
Nesse encontro, serão escolhidos os delegados para o encontro da região de Bento Gonçalves e para o encontro estadual de
CEBs.A paróquia enviará 15 delegados, com direito a 15 suplentes. O número de participantes deve ser enviado para secretaria
paroquial até o dia 21 de outubro.
Os coordenadores dos conselhos articulam a participação
e o estudo pessoal do texto-base. As cinco palavras-chave que
fundamentam as CEBs, são: comunhão (o encontro); conselho
(participação); círculo bíblico (a Palavra); celebração (Eucaristia);
compromisso social (caridade). O lema é “Vinho novo em barris
novos”. O tema é “Comunidade: igreja da base, fermento da nova
sociedade”.

Para agendar:
DATA: 27 de outubro de 2015
HORA: 19h30 às 21h30
LOCAL: Centro de Evangelização da Paróquia Cristo Rei

Festas nas Comunidades
Nª Sr.ª Aparecida - Imigrante

Nª Sr.ª Aparecida

Domingo

10h45min

11/10

Cristo Rei

Bingo

Sexta-Feira

20h

16/10

Nª Sr.ª de Pompéia - Vinosul

Nª Sr.ª de Pompéia

Domingo

11h

18/10

Nª Sr.ª de Fátima - Bairro Fátima

Nª Sr.ª de Fátima

Domingo

11h

25/10

Almas - 6 da Leopoldina

Almas

Domingo

11h

8/11

São Carlos

São Carlos

Domingo		

15/11

Dia do Agricultor
e do Motorista
No dia 11 de julho, agricultores e motoristas das comunidades da Paróquia Cristo Rei participaram de um encontro,
organizado pelas lideranças. Na ocasião, a missa festiva,
foi presidida pelos Pe. Renan Dall’ Agnol e Pe. Lóris Cortese. Também aconteceu uma encenação sobre a vida e
situações atuais que atingem os agricultores e motoristas.
Após, partilha e festa.
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“Eu vim para servir”
(Mc 10,45)

Palavra
dos Festeiros
uma alegria e uma honra para nós, festeiros,
responder ao chamado
de Deus em servir na
Festa de Cristo Rei 2015. Uma
oportunidade ímpar que temos
de nos aproximar da comunidade cristã e levar a mensagem
de fé, esperança e amor que
Jesus nos deixou como legado.
Visitar as 24 comunidades
da nossa Paróquia e Entidades do nosso município é uma
bênção, pois podemos conhecer as realidades vivenciadas
de cada um, compartilhando
momentos de fé, integração e
amizade, nos tornando melhores como pessoa.
Temos o apoio incondicional dos padres Gilmar Paulo
Marchesini e Renan Dall’ Agnol
que nos acompanham sempre
nos trabalhos, nos dando a
direção espiritual necessária
para o bom andamento dos
eventos realizados no decorrer
do ano. Contamos com o trabalho, apoio e motivação dos
festeiros de honra e a participação incansável dos nossos

Estimado povo de Deus. Vivemos um novo
tempo na cultura da humanidade. É o tempo em
que as pessoas facilmente pensam em si, nos
interesses pessoais e se habituam à indiferença. Por causa do sistema de compra e venda das
mercadorias, gostamos de ser servidos e raramente servidores. Esse modo entra na consciência e se torna um modo de vida, pois desaprendemos a servir. Por isso, a 69ª festa de Cristo
Rei busca resgatar o que há de mais profundo e
significativo da vida de Jesus, através do lema da
festa: “Eu vim para servir” (Mc 10,45).
O cartaz da festa recorda o “Lava pés” (Jo 13,
1-17) e três atitudes fundamentais para servir:
o inclinar-se, como sinal de humildade e escuta dos outros. O lavar os pés, como atitude de
serviço gratuito. O enxugar, como manifestação
de amor e ternura em prol do resgate da vida. O
ato de servir recorda a encarnação de Jesus que
“sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer

Merlo Fotografias

Festeiros 2015: Zelavir e Marlene Zandonai Longhi, Alberto e Eneida
Carraro Geremia, Claudino e Jandira Mikolaiczyk Bertoldi, Valmir e Marne
Gabardo Baggio, Neival e Inês Deluca Corbelini

queridos festeiros jovens, que
estão presentes nos ajudando e
muito para o sucesso dos eventos.
Seremos eternamente gratos
a todas as pessoas que nos ajudam das mais diversas formas,
para o bom andamento da festa na área social e religiosa, e
assim, cumprir bem esta bonita
missão que nos foi confiada, em
prol da construção e manuten-

com a sua Graça” (2Cor 8,9). Pela encarnação,
Jesus responde à grande questão: “Quem é meu
próximo”? (Lc 10,29) São aqueles aos quais
devo servir no respeito mútuo, no encontro, no
diálogo, na partilha, na convivência nas diferenças, nas atitudes fraternas. É a solidariedade
que resgata o irmão e a irmã que estão caídos
por causa dos sofrimentos, das dificuldades e da
exclusão.
Jesus veio para servir e dar a vida em resgate
de muitos (Mt 20,28). Os discípulos missionários
são convidados a serem especialistas em “servir” como forma de amor e compaixão. Animados pelo testemunho vivo de Jesus Cristo, Rei
Servidor, possamos, através desta festa, crescer
sempre mais na “saída missionária” ao encontro
dos outros e servir na gratuidade para que o Reino de Deus floresça no meio de nós. Desde já,
agradecemos o empenho de todos. “Cristo Rei,
venha a nós o vosso Reino”.

ção das obras da Igreja.
Esta caminhada muito nos
ensina e nos fortalece com a palavra de Cristo “Eu vim para servir” (Mc 10,45), que é o lema da
Festa de Cristo Rei 2015. Olhar
para o nosso redor e perceber
as necessidades do irmão e ir
ao seu encontro com uma palavra amiga, um abraço fraterno e
com ajuda concreta àqueles que
mais precisam de nós.

Festeiros
Jovens

Apoio:
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Vanderlei Andreolla
e Mônica Cambruzzi,
Maico Dalla Corte e
Juliana Giordani, Vinícius
Geremia e Bruna Cenci
Geremia, Rodrigo Flech
e Bruna Flech, Marco
Antônio Casagrande e
Thaís de Moraes Lanes

uando convidados para sermos festeiros jovens,
nos sentimos alegres em fazer parte desta missão, assumindo um compromisso afetivo entre
Deus e as pessoas e nos enraizando na fé em Jesus
Cristo, pois Ele nos chama a servir e ser Igreja e nos dá
uma missão “Ide pelo mundo evangelizar”.

O que já
aconteceu

Programação
Visitas da Imagem de Cristo Rei
Merlo Fotografias

 Visita ao Hospital Tacchini - dia 20 de outubro, terça-feira, às 8h. Permanece até o dia 24. No dia 24, os
festeiros farão a visita aos doentes do hospital.
 Visita ao Lar do Ancião - 28 de outubro, quarta-feira,
às 15h

Novena de Cristo Rei
 Inicia no dia 18 de setembro, seguindo com nove
sextas-feiras, às 16h, na Igreja Matriz Cristo Rei

Tríduo da Festa de Cristo Rei
 14 de novembro - sábado: missa com a bênção das
famílias, às 18h
 15 de novembro - domingo: missa pela paz, 18h
 20 de novembro - sexta-feira: missa da benção da
saúde, às 16h

Chá das
Zeladoras

No dia 30 de agosto, aconteceu o tradicional chá das zeladoras. Foi
um momento de encontro, animação e celebração da vida, presença
e serviço das zeladoras das nossas comunidades. Agradecemos a
todos os colaboradores e, de modo especial, às zeladoras.

Missa com os jovens
 21 de novembro - sábado: na Matriz Cristo Rei, às
18h, com a presença dos jovens, catequese e escolas

Divulgação

Visita à
Associação de
Recicladores

N0VEMBRO
Domingo

A primeira visita em preparação à Festa
de Cristo Rei aconteceu no dia 8 de agosto, na Associação de Recicladores Jardim
Glória. Foi um momento gratificante pela
integração entre os festeiros, a comunidade São Luiz e os recicladores. Agradecemos a acolhida dos recicladores.
Juntos vamos assumir o desafio de maior
solidariedade a eles e despertar as comunidades para uma melhor triagem dos
objetos que devem ser reciclados.

Solenidade
de Cristo Rei

 9h30 - Missa solene: por ser o Dia dos leigos e
leigas,convidamos as lideranças das comunidades.
A missa é na intenção de todos os falecidos e
colaboradores.
 11h - Procissão motorizada: até o Salão da
comunidade Santa Marta

CARTAZES DAS FESTAS DE CRISTO REI
Na 70ª festa de Cristo Rei, faremos memória às 68 festas já
realizadas, através dos cartazes das mesmas. Pedimos para
quem tiver algum cartaz, entregar na secretaria paroquial.
Após a cópia, os mesmos serão devolvidos.

Onde serão investidos
os recursos da Festa
de Cristo Rei 2015?
Na ampliação da assistência
social aos pobres, junto ao
Centro de Evangelização, o
qual também será reformado.
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 12h - Almoço festivo - salão da Santa Marta
 18h - Missa de encerramento da festa - Ação
de Graças pelos colaboradores e apresentação da
nova equipe de festeiros para 70ª festa de Cristo
Rei. Convidamos os festeiros e familiares das
68 festas de Cristo Rei já realizadas para estar
presentes.

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

Fatos em fotos
Nos meses de julho e agosto aconteceram diversos fatos
que marcaram a caminhada de nossas comunidades.
A nossa gratidão a todos que participaram e colaboraram.

Festa de São Roque e São Gotardo - 2015

Diaconato de Marciano Guerra

Chegada da imagem peregrina de N. Sra. Aparecida

Celebração da 1ª Eucaristia das comunidades de São
Roque e Santa Terezinha

Centenário da Capela N. Sra. das
Dores, Adolorata, de Tuiuty
Neste ano, a comunidade de
Tuiuty festeja, junto com o dia da
padroeira Nossa Senhora das Dores, o centenário da segunda capela, inaugurada em 1915.
Em 1910, os primeiros moradores desta comunidade: Felipe
De Carli, Manuel Lazzari, Gaspar
Cainelli, Fortunato De Mozzi e
Batista Tomasi iniciaram a construção, junto à estrada Buarque
de Macedo, nas terras doadas
pela família de AngeloSalton. A
capela foi construída com taipa
de pedras, que eram trazidas das
casas dos moradores. A frente conta com a inscrição “B. V. Adolorata” e um nicho com a imagem de N. Sra. das Dores, proveniente
da Itália.
Para a comunidade, esta capela é uma relíquia da fé dos antepassados, que deverá ser conservada como patrimônio histórico.
Atualmente as celebrações de missas acontecem na Igreja nova,
que foi inaugurada em 1999 e fica ao lado da Igreja de pedra.

Encontrão Vocacional
em Faria Lemos
No dia 27 de setembro, acontecerá mais um ENCONTRÃO VOCACIONAL, organizado pela Pastoral Catequética e com o apoio
das comunidades-Igreja, na comunidade Santo Antônio - Linha
Alcântara. Pela manhã, às 9h, acontece a acolhida das comunidades e procissão das imagens de N. Sra. do Rosário e a réplica
de N. Sra. Aparecida, com celebração eucarística e reflexão com
o Diácono Marciano Guerra. Ao meio-dia, almoço comunitário e
à tarde recreação com gincana, encenações, jogos, finalizando
com a Bênção de Envio.

Primeira Eucaristia das comunidades da Paróquia
de N. Sra. do Rosário - Faria Lemos

Festa de N. Sra. do Rosário Faria Lemos e visita da réplica
de N. Sra. Aparecida
A Festa da Padroeira da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Faria Lemos, acontecerá no dia 4 de outubro, com
a missa votiva às 10h30min e o almoço ao meio-dia.
Desde o dia 8 de setembro, a imagem de N. Sra. do Rosário está visitando as comunidades. A partir do dia 19 de setembro, junto com a imagem da padroeira, a réplica da imagem de N. Sra. Aparecida também visitará as comunidades.
De 30 de setembro a 2 de outubro, será realizado o tríduo
com o tema: “NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - ALEGRIA
EM SERVIR”.
A festa está sendo organizada pelos casais festeiros Armelindo e Ana da Rocha, Nelci e Eliane Gnoatto, Jorge e Marilene Benvenuti, Luís e Nelci Buffon.

VOZ DAS
COMUNIDADES
Todas as quartas-feiras,
das 13h às 13h15min
e aos sábados, das 11h
15min às 11h30min, na
rádio Difusora 890, acontece a Voz das Comunidades - um programa das
paróquias Nossa Senhora
do Rosário - Faria Lemos
e São Roque, com reflexões e comunicações
das comunidades.

Festas nas Comunidades
OUTUBRO/2015
Dia 04
Paróquia N. Sra. do Rosário - Faria Lemos
Dia 04
Comunidade Santa Terezinha - Panorâmico
Dia 11
Comunidade N. Sra, Aparecida
Dia 11
Comunidade N. Sra. do Rosário
Dia 25
Comunidade N. Sra. de Fátima - Veríssimo de Mattos

Festa em honra a Padroeira
Festa em honra a Padroeira
Festa em honra a Padroeira
Festa em honra a Padroeira
Festa em honra a Padroeira

NOVEMBRO/2015
Dia 08
Comunidade Cristo Redentor - Ouro Verde
Dia 08
Comunidade São Martinho
Dia 15
Comunidade N.Sra. das Graças - Passo Velho
Dia 15
Comunidade N. Sra. da Saúde
Dia 21
Comunidade Santo Antônio - Alcântara
Dia 28
Comunidade Santo Antônio - Paulina

Festa em honra a Padroeira
Festa do Padroeiro
Festa em honra a Padroeira
Festa em honra a Padroeira
Festa em honra a N. Sra. da Saúde
Festa em honra a N. Sra. da Saúde
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Igreja em Missão

35º Encontro Diocesano de
Zeladoras (es) de Capelinhas
O pensamento volta-se agora para a Mãe da Misericórdia.
A doçura do seu olhar nos acompanhe neste Ano Santo,
para podermos todos nós redescobrir a alegria da ternura de Deus
(Papa Francisco, Misericordiae Vultus).

Estimada coordenadora e zeladoras de capelinhas
Aproxima-se mais um encontro das zeladoras. E é com alegria que, em nome dos seminários de nossa Diocese, convidamos a todas as zeladoras de capelinhas para participarem
do seu 35º Encontro.
Queremos com Maria, Mãe da Misericórdia, nas vésperas do Ano da Misericórdia, lembrar-nos que Deus nunca se cansa de perdoar.
Por isso, fiquem atentas à programação:

Dia 12 de outubro de 2014
9h
Chegada e acolhida das caravanas
10h
Terço animado pelas zeladoras
10h45 Palestra: Maria, mãe da misericórdia (Pe. Leonardo Inácio Pereira)
12h
Almoço partilhado
13h
Animação
14h
Missa e envio
Local: Ginásio de Esportes do Seminário N. S. Aparecida
Obs: Tragam um prato de alimento para ser partilhado no almoço, de preferência “salgado”.
A vossa presença é a alegria do encontro.

Pe. Darlan Silvestrin

Ir. Narciso Camatti
Em unidade com com a Igreja, vivemos com alegria
o Ano da Vida Consagrada. Na Região Pastoral de Bento
Gonçalves há presença marcante de Institutos e Congregações Religiosas, além de muitos familiares de quem
vive na Igreja a Vocação da Vida Religiosa Consagrada.
No próximo dia 30 de outubro, na Igreja Cristo Rei,
às 20 horas, com a participação da Orquestra e Coral
do Instituto Tarcisio Michelon, formado por crianças e
jovens, haverá um show especial em homenagem a Vida
Religiosa Consagrada. Para este evento todos se sintam
já convidados. Será um momento de grande celebração
e confraternização. Contamos com você para divulgar e
participar.
Religiosos e Religiosas de Bento Gonçalves

Pe. Almir José Risson

Agenda da Região
de Pastoral

Depoimentos
jornalboanoticiabg@gmail.com

“Como membro do Conselho Diocesano de Leigos e
membro do Conselho Regional de Pastoral, afirmo que
fazer parte destes conselhos é um crescimento precioso,
que nos leva a promover o bem, a evangelização e a fé,
através da leitura orante da Sagrada Escritura.
É uma grande missão, pois o caminho é longo e os
desafios são muitos, por isso devemos investir, integrar
e viver as diferentes dimensões da fé na Igreja e aprofundar a vivência baseada na Palavra de Deus, para que
haja a construção de um mundo iluminado pelos valores
do Reino.
Hoje, trabalhar sobre a vocação do leigo é fundamental na missão da sociedade e na igreja para tentar descobrir o que Deus espera de cada um, pois com fé na vida
nada é impossível.
Todo leigo deve seguir o que Jesus nos diz: “Não te
preocupes pela colheita, pois estará sempre semeando”.

 No dia 20 de outubro, haverá palestra com o tema
“O que é pecado?”, no salão da Paróquia de Santo
Antônio, das 19h30 às 21h30. São convidadas as lideranças das comunidades e pessoas interessadas.
Entrada gratuita.
 No dia 15 de novembro, haverá encontro das lideranças que vão participar do 14º encontro estadual de
CEBs, em Farroupilha. Será no salão paroquial de Faria
Vanderlei Andreolla
Paróquia Cristo Rei

Lemos, das 9h às 15h. Os participantes serão enviados pelas comunidades e paróquias.
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Cuidado com a Vida

14º Encontro Estadual das
Comunidades Eclesiais de Base
Nos dias 21 a 24 de abril do
próximo ano, a cidade de Farroupilha estará sediando o 14º
Encontro Estadual das Comunidades Eclesiais de Base - CEBs.
O tema deste encontro é
“Comunidade: Igreja da base,
fermento da nova sociedade”.
A comunidade iluminada pela
Palavra de Deus tem a missão
de viver o Evangelho e promover a sociedade justa e fraterna.
O lema: “Vinho Novo em
Barris Novos” (Cl 5,38) recorda
que a mudança, tão sonhada
na sociedade e na Igreja, precisa de uma comunidade com
nova mentalidade, sem perder
sua identidade e missão.
Para participar do 14º Encontro Estadual, as comunidades precisam escolher seus representantes e suplentes, nos
meses de setembro e outubro
de 2015.
As lideranças escolhidas deverão participar de um momen-

to de formação, que acontecerá no dia 15 de novembro de
2015, domingo, na comunidade
de Faria Lemos, das 8h30min
às 15h. Também pedimos a estas lideranças que leiam e estudem a cartilha do 14º Encontro,
que já está disponível nas paróquias.
A cartilha com o texto-base
do encontro está organizada
seguindo o método VER, JULGAR, AGIR e CELEBRAR.
A primeira parte do textobase é o VER. Este descreve
aspectos da história da Diocese
de Caxias do Sul, juntamente
com sua realidade atual; em seguida, um pouco da história do
nosso Estado e a ação da Igreja diante da realidade do povo
gaúcho; por fim, direciona nosso olhar para dentro da Igreja,
ajudando a resgatar a identidade das comunidades cristãs e
o desafio de ser uma Igreja em
“saída” missionária.

O cartaz do 14º Encontro Estadual
O cartaz é uma compilação de gravuras, resultante da reflexão e estudo dos representantes das comunidades do RS,
realizada por Everton Machado Corrêa, da Comunidade Santo
Antônio, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Rosário do Sul,
Diocese de Bagé.
A cor verde remete a cor natural da Serra Gaúcha, onde
acontecerá o encontro. Em destaque, a uva, um dos símbolos
da região, base para a elaboração do vinho novo que buscamos
para saciar nossa sede de vida nova, bem como ser o sinal do
“novo” na Igreja de Jesus Cristo.
No topo do cartaz aparece uma comunidade, com toda a
sua diversidade de gêneros e dons, reunida em torno da palavra de Deus, centro da vida das comunidades, fonte inesgotável
para saciar a sede dos homens, que tem no Cristo a imagem
do “que veio para servir e não para ser servido”, fortalecendo a
missão de cada um.
O barril novo, com a finalidade de guardar o bom vinho, que
será formado e renovado a cada toque de Cristo no coração dos
homens e mulheres de fé, “vida renovada, vida transformada”,
assim como nas Bodas de Canaã (Jo 2, 1-11).
As duas realidades sociais: um lado estruturado e, no outro,
a dura realidade de muitas localidades, onde o homem continua lutando para sobreviver com dignidade.
O trem das CEBs mostra que há ainda um longo caminho a
ser percorrido para a construção do Reino de igualdade para
todos, grande Projeto de Jesus. O trem tem parada certa em
Farroupilha, em 2016.

Oração do 14º Encontro

III Sulão de CEBs
Aconteceu nos dias 12 e
13 de setembro, o III Sulão das
CEBs. O encontro iniciou na
cidade de Fraiburgo, SC e encerrou com a participação na
Romaria da Terra e da Água do
Centenário do Contestado, na
cidade de Timbó Grande, em
Santa Catarina.
O Sulão é um encontro que
reúne as comunidades eclesiais
de base dos estados de São
Paulo, Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul. Estes estados possuem histórias muito
parecidas: a luta por um pedaço
de chão, por terra para plantar,
pela preservação da natureza,
por garantia de direitos para
uma vida digna, por justiça e

Na parte do JULGAR, há dois
textos: o primeiro tem presente
o estudo dos documentos 100 e
104 da CNBB e as diretrizes da
Igreja no RS. O segundo é uma
iluminação Bíblica, a partir das
Bodas de Canã (Jo 2, 1-11). O
objetivo é reconhecer o “vinho
novo” para as comunidades e a
missão da igreja.
A terceira parte, sobre o
AGIR, preparado pela assessoria estadual das CEBs, identifica
pontos importantes de ação da
comunidade cristã e reforça a
missão das comunidades eclesiais de base (CEBs) como o
modo permanente da Igreja ser.
O agir implica a vida pessoal,
a comunidade, o compromisso
social e ecológico.
A quarta parte, o CELEBRAR,
é o grande convite para juntos
com as comunidades cristãs do
Rio Grande do Sul, partilharmos
a fé e construirmos um caminho para que o “vinho novo”
possa ser fermento em uma
Igreja nova, seguidora do Projeto de Deus, liturgia de “um novo
céu e uma nova terra” (Ap 21,1)
para todos.
Vamos juntos participar,
construir e fazer com que o
14º encontro estadual de CEBs
seja promotor da comunidade
a serviço da vida, profecia de
um novo tempo e de uma maior
participação dos leigos na ação
evangelizadora.

libertação; a garra do povo movido pela fé em defesa da vida
encontra força e coragem no alimento da Palavra de Deus, no
exemplo dos profetas e mártires
e na solidariedade entre irmãos
e irmãs. Com esta motivação os
representantes das dioceses se
encontraram para refletir sobre
“O Contestado e as questões urbanas, a resistência, a esperança e o encantamento da vida”.
Da região de Bento Gonçalves, participaram três representantes, juntamente com os
demais das dioceses do Rio
Grande do Sul, que assumiram
o compromisso de organizar,
em 2019, o IV Sulão das CEBs
no estado.

Ó Deus Trindade, fonte inesgotável de amor, aqui estamos reunidos, ao redor da vinha que
plantaste, a comunidade. Queremos vinho novo!
Ao longo de nossa história gaúcha, tua Aliança foi distorcida e teu povo, de mãos calejadas, e
de diversas culturas, nem sempre pode usufruir do suor de seu rosto e da vida com dignidade e
direitos básicos.
Deus, nosso Pai e Mãe, estamos aqui, com uvas maduras para te ofertar: símbolo de nosso
trabalho, de nossas lutas e resistências, da natureza que queremos cuidar e defender.
Que seja alimento para saciar a fome, do trabalhador do campo e da cidade, na justa partilha e
na busca por uma sociedade mais solidária e fraterna.
Jesus Cristo, Operário do Reino, ajuda-nos a fermentar um “Vinho Novo”! Que mergulhados na
tua palavra, possamos nos converter, para uma nova ação pastoral, gestada em estruturas novas,
abertas ao diferente e em saída para a missão.
Espírito Santo, Defensor dos pobres, precisamos construir uma nova história, porque a ganância
e o materialismo não deixam fermentar Tua Palavra em nossos corações.
A indiferença endureceu nosso barril velho e não nos deixa ouvir o clamor da desigualdade, que
vem das periferias e demais margens de nossa sociedade.
Maria, Mãe de Caravaggio, não deixe que a lei, que deveria gerar vida e liberdade no amor, se
transforme em um ritualismo, vazio de vida e de sentido. Que não seja mais um peso, que encurva
o nosso povo em seus sofrimentos (cf. Lucas 13,10-17).
Não permita que os “novos barris”, inaugurados por Jesus de Nazaré, se transformem em
“barris velhos”, mas ajude-nos a garantir que o “vinho Novo” continue jorrando na Igreja da base,
fermentando a nova sociedade.
Amém, Axé, Awere, Aleluia.
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Finados
Quando nos despedimos...
Pe. Ricardo Fontana

A vida é como uns deveres que se traz para fazer em
casa...
E, quando se vê, já são seis horas!...
Mas, ainda há tempo.
Quando se vê, já é sexta-feira!...
Mas, ainda há tempo!
Quando se vê, já se tem oitenta anos!
Não há mais tempo!...
Daí imploramos para que nos deem uma nova chance
Pois não temos mais tempo para sermos reprovados
Na escola da vida!
Mas, não há mais tempo!...
(Poema de Mário Quintana, não publicado, encontrado numa
gaveta da cômoda em seu quarto, após sua morte).

poema nos faz pensar no entardecer
de nossa vida e nossa despedida pela
dura realidade da morte. A morte é
uma “passagem” que não tem hora e nem
dia marcados. Se a certeza da morte entristece e traz angústia ou medo; para os
que creem, vem o consolo da imortalidade
e assim renasce no coração humano a esperança.
Despedir-se deixa saudades, uma nostalgia que se traduz num silêncio profundo
de alguém que contempla o pôr do sol do
alto de uma montanha, a luz aos poucos
se apaga, vem a noite escura, com insônia
no catre pelas madrugadas até chegar um
novo amanhecer.
Na verdade, o que importa é se vivemos intensamente a nossa subida ao monte para depois atravessarmos o duro vale

para alcançar a eterna paisagem da vida
eterna, onde plenificamos nossa existência.
A chavepara adentrar na existência humana é amor. Pois o amor, nos ensina o
Apóstolo Paulo, “jamais passará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão a
ciência também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado; limitada também é nossa profecia. Mas quando vier a
perfeição, desaparecerá o que é limitado”
(1 Cor 13,8-10).
Viver e morrer, portanto, dependem da
capacidade de amar, de sonhar e de acreditar que em cada um de nós há uma centelha da chama eterna que nada, nem a
morte, poderá apagar.
Saudades eternas...

Programação das Missas de Finados
PARÓQUIA
SANTO ANTÔNIO
02 de Novembro
08h30min Cemitério Público
10h e 17h
10h

Imaculada Conceição
Barracão

10h

São Pedro
Salgado

15h

Santo Antoninho

16h

São Miguel

17h30

Santíssima Trindade
Zemith

18h

Divino Espírito Santo
Burati

PARÓQUIA CRISTO REI

PARÓQUIAS SÃO ROQUE E N. SRA.
DO ROSÁRIO - FARIA LEMOS

01 de Novembro

29/10 19h
30/10 17h		
18h30
19h
20h
31/10 15h
15h
16h30
16h30
18h
19h
19h30
01/11 10h		
10h30
02/11 08h30
09h
09h30
10h30
10h30
17h		
18h30

08h e 18h

Matriz Cristo Rei

08h 		

Nossa Srª das Neves - Vale dos Vinhedos

09h30min

Almas do Purgatório - Vale dos Vinhedos

09h30min

Nossa Srª de Pompéia - Bairro Vinosul

15h		

São José - Bairro Garibaldina

16h30min

São Pedro - Vale dos Vinhedos

02 de Novembro
08h 		

Nossa Srª de Caravággio - Tamandaré

08h 		

São José - Linha Sertorina

10h		

Santo Antão - Bairro Santo Antão

10h30min

Cemitério Parque - Bairro Santo Antão

16h30min

Nossa Srª da Glória - Vale dos Vinhedos

18h 		

Nossa Srª das Graças - Vale dos Vinhedos

18h		

Santo Antão - Bairro Santo Antão
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São Pedro - Linha Paulina
Nossa Senhora do Rosário
Nossa Senhora Imaculada Conceição
São Luiz
São Pedro - Linha 71
São Gotardo
Nossa Senhora da Natividade
Nossa Senhora das Graças - Passo Velho
São Luiz - Faria Lemos
São José
São Valentin - Linha 96
Santa Eulália
São Valentin
São Valentin - Vale Aurora
Faria Lemos
São Roque
Santo Antônio - Linha Alcântara
Nossa Senhora das Dores - Tuiuty
São Paulo - Linha Paulina
N. Sra. de Fátima - Veríssimo de Mattos
São Roque

Oração a

Cristo Rei
Ó Pai, Senhor da vida, alegria e luz de todos os povos,
Vós, que restaurais a humanidade pelo amor de Jesus, Rei do universo,
Fortalecei-nos na esperança, na ternura e bondade.
Nós vos louvamos e bendizemos por todas as maravilhas.
Vinde conduzir a Igreja, para que seja servidora da vida,
da Palavra, da Eucaristia e da caridade.
Fazei que, alimentados pela fé,
sejamos testemunhas vivas da solidariedade, da justiça e da paz.
Vós enviastes o vosso Filho Jesus, que disse:
“Eu vim para servir”.
Ensinai-nos a curar as feridas, cuidar
dos necessitados e acolher os estrangeiros.
Enviai o Espírito Santo sobre nós,
para que abrindo o coração ao sopro divino,
possamos assumir o compromisso do batismo,
como construtores do Reino que há de vir.
Amém.

