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seminarista Miguel Mosena
Paróquias São Roque e 
Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos

Uma aTITUDE,
Uma ação!

ompreendemos cada vez 

mais que se faz necessário 

retomar a reflexão sobre o 

dízimo, em sua dimensão de gesto, 

gratidão e compromisso, frente às 

exigências da evangelização. A cola-

boração, através do dízimo, garante 

a sustentação e a manutenção de di-

versas ações primordiais, sobretudo o 

aporte à formação, às pastorais e aos 

mais necessitados.

Somos convidados a visitar um ca-

sal que conhecemos pela história: São 

Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa 

Senhora. Joaquim e Ana eram justos 

e observantes das leis judaicas. Pos-

suíam certa fortuna, que lhes propor-

cionava uma boa vida. Dividiam suas 

rendas anuais em três partes: uma era 

conservada para as próprias necessi-

dades, a segunda era reservada para 

o culto judaico e, finalmente, a ter-

ceira era distribuída entre os pobres. 

A forma de organização deste casal, 

omo é bom estarmos vivenciando a Páscoa, maior festa cris-

tã, e mais importante Boa Notícia que a humanidade sem-

pre ouvirá e participará. Esta é nossa esperança, que nos faz 

dizer alegremente: Aleluia! Palavra que proclamamos exultantes 

de alegria, desde o dia do alegre anúncio da Ressurreição de Jesus 

Cristo, no Sábado do Aleluia! Esta é uma palavra pronunciada em 

todos os países e que significa literalmente: “Deus seja louvado!”

Agora, depois de termos participado do evento da Paixão, 

Morte e Ressurreição do Senhor, podemos sentir as dúvidas do 

dia a dia, dos cansaços, das provações, da ausência dos que se au-

sentaram, das decepções.

Nossa atitude poderá ser semelhante aos discípulos que vol-

tam para o pequeno povoado de Emaús (cf. Lc 24, 13ss), ou seja, 

um caminho sempre igual e que não tem novidades. Mas é justa-

mente nestas estradas que o Ressuscitado se coloca a caminhar 

conosco, nos explica as escrituras, reparte o pão para o reconhe-

cermos como Senhor e, assim, voltarmos para a vida da comuni-

dade.

Outros eventos atuais nos convidam a sentir que Jesus cami-

nha conosco!

O projeto de Evangelização: Iniciação à Vida Cristã (IVC), que 

começa pelo nosso Batismo e segue pela vida toda, nos convida a 

um renovado ardor de fé, esperança e caridade! O Ano Vocacio-

nal nos faz felizes em ver os jovens que pedem: “Mostra-me, Se-

nhor, os teus caminhos” (Sl 25,4). A 141ª Festa de Santo Antônio 

segue as mesmas pegadas do Sínodo sobre a juventude: os jovens, 

a fé e o discernimento vocacional. Retoma-se, nesta 141ª edição, 

os festeiros jovens. A Igreja, segundo o Papa Francisco, não pode 

ser como uma alfândega do medo, mas sim aquela que oferece um 

“Passaporto Antoniano”, com passes livres em todos os seus mo-

mentos. Santo Antônio é o Padroeiro do município de Bento Gon-

çalves. Todos devemos nos sentir parte e convidados desta festa.

Boa Leitura do Boa Notícia!

portanto, nos ajuda a compreender o 

quanto precisamos olhar  para os ir-

mãos que estão ao nosso lado e para a 

Igreja como aquela que nos conduz ao 

seguimento de Cristo.

O que se pode dizer, atualmente, 

é que as comunidades e Paróquias 

não se mantêm apenas com o dízimo 

recolhido em nossa realidade eclesial, 

dependendo de rendas das festas e 

promoções, que deveriam se direcio-

nar mais ao convívio fraterno do que à 

arrecadação de fundos. É sempre ur-

gente e necessária uma mudança de 

mentalidade!

Nossas Paróquias estão dando 

passos importantes neste caminho, 

oferecendo, por exemplo, a prática do 

boleto bancário, em que cada família, 

analisando suas condições, colabora 

mensal ou anualmente com um valor 

espontâneo, definido pela própria fa-

mília. É uma forma de dinamizar e ga-

rantir a transparência da arrecadação 

e de sua aplicação. 

Além desta forma, é possível co-

laborar com o dízimo em sua comuni-

dade, onde existem pessoas respon-

sáveis que recebem sua contribuição, 

ou  através das zeladoras e zeladores 

de capelinha. Basta informar-se em 

sua Paróquia.

Você é convidado a participar, 

tornando-se dizimista consciente e 

responsável no destino correto da sua 

colaboração.

Torne-se um dizimista 
consciente e responsável!
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O retiro dos catequistas da Região de 

Pastoral ocorre na Paróquia Cristo Rei, 

no dia 2 de junho, das 8h30 às 16h, tendo 

como local o salão da Gruta Nossa Senhora 

de Lourdes (Garibaldina). As comunidades 

organizam os participantes, confirmando a 

presença até o dia 24 de maio. Haverá al-

moço preparado pela comunidade. Os cate-

quistas são convidados a levar um prato de 

doces ou salgados para os lanches da manhã 

e da tarde. 

Será um retiro de espiritualidade, ora-

ção e formação, finalizando com missa, às 

15h. Contamos com a participação de todos 

catequistas.

Em sintonia com o Papa Francisco, que 

pediu conforto e ajuda, em comunhão com 

a Igreja do Brasil e da Cáritas Brasileira, a 

Região de Pastoral de Bento Gonçalves, 

com as oito paróquias e suas comunidades, 

prestou solidariedade e ajuda financeira aos 

países atingidos pelo ciclone IDAI (Moçam-

bique, Zimbáue e Maláui). 

Através das coletas nas missas e com 

ajuda de pessoas em particular, foram en-

viados R$ 25.271,40. A Cáritas Internacio-

nal está encarregada no socorro imediato e 

na reconstrução dos países afetados. 

Agradecemos as doações e o espírito de 

solidariedade de todos.

Seguir Jesus Cristo. Esse é o objetivo central de 

todas as atividades da Igreja. Tudo o que fazemos, 

organizamos e vivemos tem como origem e fim o se-

guimento de Nosso Senhor. Uma atividade da Igreja, 

porém, se destaca na formação e introdução de dife-

rentes pessoas no seguimento d’Ele.   É o que chama-

mos de IVC - Iniciação à Vida Cristã, que compreende 

a atividade evangelizadora da Igreja que pretende 

formar novos cristãos. Inicia no Batismo e tem seu 

ápice na Crisma, quando o jovem, conscientemente, 

deve fazer a opção fundamental por Jesus Cristo.

Neste ano, temos uma grande novidade no que 

diz respeito à formação de cristãos em nossa Dioce-

se de Caxias do Sul. A Pastoral do Batismo assumirá 

um novo projeto para inserção das famílias dos que 

serão batizados nas nossas comunidades. Um projeto 

muito bonito! Mas também um projeto exigente, pois 

contará com o apoio de muitas lideranças de nossas 

paróquias.

Qual a mudança? A acolhida! Qual o cristão cons-

ciente que nunca se questionou sobre a brevidade 

Em sintonia com o Sínodo dos Bispos sobre os jo-

vens, a Igreja no Brasil se prepara para celebrar o IV 

Congresso Vocacional, a ser realizado entre os dias 5 

e 8 de setembro de 2019, no Santuário Nacional de 

Aparecida.

A Vocação é um chamado de Deus a serviço dos 

irmãos! Com o tema “Vocação e discernimento”, 

nossa Igreja quer apresentar aos jovens o caminho 

fundamental da realização humana. Conforme as 

palavras de Dom Jaime Spengler, “os batizados são 

instigados a se colocar diante do Senhor e suplicar: 

‘mostra-me, Senhor, os teus caminhos’” (Sl 25, 4).

Iniciação à
Vida Cristã

Pe. Daniel D´Agnoluzzo Zatti 
Paróquia São Roque

das formações de padrinhos e familiares na 

preparação do batismo? É justamente isso que 

queremos melhorar. Não mais oferecer apenas 

dois momentos de integração da família com a 

paróquia - preparação e batizado, mas mais 

momentos celebrativos e inclusivos, com 

visita de lideranças nas casas das famílias 

em dois momentos e, inclusive, uma gran-

de festa dos batizados do ano todo em 

uma celebração próxima ao Natal.

Será envolvente e rica a experiência 

assumida pelas nossas paróquias. Se você 

sente o chamado a participar desse pro-

jeto de evangelização, procure os padres 

de sua paróquia e se inscreva. É Jesus 

Cristo abrindo mais uma oportunidade 

missionária para seus discípulos. Reze e 

participe!

retiro dos
Catequistas

Solidariedade
à África

ano
Vocacional
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ntre vales, parreiras e montanhas verdejantes cele-
bramos, na região da Serra Gaúcha, há quase um 

século e meio, a devoção a Santo Antônio. A exemplo dos 
Discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 13-15), que andavam em 
busca de sentido dos eventos que haviam presenciado em 
Jerusalém com Jesus, também nós, hoje, em tempos de 
profundas e rápidas mudanças sociais, somos convidados 
a caminhar pelas estradas da vida com a certeza de que 
Ele caminha conosco. Nossas famílias são convidadas, 
pela fé, a se dirigirem a este caminho, que nos levará ao 

Olhando para os primórdios da Festa em Honra ao Padroeiro, até a dé-
cada de 1970 havia apenas um ou dois casais de festeiros, que contavam 
com comissões de apoio. Depois, na década de 1980, passou-se a quatro 
casais. No ano de 1985, a Festa contava com festeiros jovens. Depois so-
maram-se, como até hoje, uma equipe de seis festeiros.

A edição deste ano teve a feliz ideia de retomar os festeiros jovens e 
de um casal festeiro de honra, vindo ao encontro das rápidas e profundas 
transformações da humanidade. E 
não só, a Igreja Católica está reavi-
vando a presença da nossa juven-
tude. O Sínodo de 2018, reunião do 
Papa com os bispos encarregados da 
juventude, retomou a importante re-
flexão sobre a juventude, com o tema 
“os Jovens, a Fé e o Discernimento 
Vocacional”. Contar com a presença 
dos jovens à frente da festa reascen-
de a esperança e, por meio deles, a 
voz de toda uma geração ressoa em 
nossa Igreja.

Nesta 141ª festa em Honra a Santo Antônio 
somos convidados a seguir a viagem da fé que 
Santo Antônio tanto se empenhou. Com o lema 
“Mostra-me Senhor, teus caminhos” (Sl 25,4), en-
contraremos no “Passaporto Antoniano” a Al-
fândega livre para encontrar Cristo “Caminho, 
Verdade e Vida”! Um instrumento que traz nos-
talgia dos primeiros imigrantes que aqui se es-
tabeleceram, o “Passaporto Antoniano” é mais uma daquelas inspirações 
criativas de pessoas que se envolvem com amor pela causa da fé.

Além de uma diagramação bonita, ele agrega, em um só material, toda 
a programação da festa de Santo Antônio. Portanto, se torna atraente e 
prático para carregar no bolso e ter uma identidade com a devoção ao Pa-
droeiro do município de Bento Gonçalves.

Parabéns aos festeiros por mais esta linda iniciativa!

NOVIDADES DA FESTA

26 de maio (domingo)
15h Missa com bênção da saúde | Santuário

31 de maio a 12 de junho
18h Trezena de Santo Antônio | Santuário 

13 de junho (quinta-feira) | Dia Festivo de Santo Antônio
6h Alvorada Festiva (repicar dos sinos em todas igrejas)
7h Missa no Santuário
8h30 Missa no Santuário
10h Missa no Santuário
15h Missa Campal e Procissão com Santo Antônio pelas 
 ruas centrais da cidade
18h Missa de Ação de Graças e apresentação dos Casais
 Festeiros de 2020 no Santuário
 Durante todo o dia, bênção individual e confissões

28 de abril (domingo)
15h Chá das Zeladoras de Capelinhas | Salão Paroquial

10 de maio (sexta-feira)
19h30 Bingo de Santo Antônio | Salão Paroquial

31 de maio (sexta-feira)
20h Jantar do Codeguim | Salão Paroquial

13 de junho (quinta-feira)
12h Almoço Festivo | Salão Paroquial

27 de julho (sábado)
 Sorteio da Ação entre Amigos

3 de agosto (sábado)
10h Entrega dos prêmios da Ação entre Amigos

A Equipe de Festeiros da 141ª Festa de Santo Antônio é constituída pelos casais:
Clarice Toniolo Rossatto e José Antonio Rossatto, Rosita Spadari Poletto e Valmor 
Poletto, Silvana Casagrande Piazza e Fábio Luís Piazza, Dalvina Maria Osmarin Cantelli 
e Gilmar Cantelli, Susana Tercila Giordani e Clacir Rasador, Lea Cristiane Gonzatti Tonet  
e Ricardo Tonet, Natalina dos Santos do Rosário e Setembrino do Rosário

nosso lindo Santuário. A exemplo do “Santo”, nossos co-
rações vão arder ao escutarmos a Palavra: “Mostra-me 
Senhor, teus caminhos” (Sl 25, 4). No Santuário encon-
traremos os pãezinhos de Santo Antônio, que nos fazem 
reconhecer Jesus no rosto dos irmãos mais necessitados. 
O próprio Senhor nos falará através das Escrituras e, na 
Eucaristia, nossos olhos se abrirão para reconhecê-lo 
como ressuscitado e assim seremos verdadeiros discípulos 
missionários.

Pe. Ricardo Fontana | Pároco

Festeiros Jovens

FeSteiroS JoveNS

Fernando Giordani Rossatto e 
Ana Paula Nascimento da Silva, 

Leandro Moro e Carla Zortéa,
Diego Marodin da Silva e Érica Bellé

Equipe de Festeiros

Passaporto
antoniano

PROGRAMAÇÃO
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25 de abril (quinta-feira)
19h30 São Cristóvão | Vila Nova I

26 de abril (sexta-feira)
19h30  N. Sra. de Caravaggio | Vila Nova II

27 de abril (sábado)
17h N. Sra. Medianeira
19h30 N. Sra. do Carmo |Borgo

28 de abril (domingo)
10h30 Santo Antoninho

1 de maio (quarta-feira)
19h São Francisco de Assis | São Francisco

3 de maio (sexta-feira)
19h30 São Pedro | Salgado

4 de maio (sábado)
17h  Santa Maria Goretti
19h30  N. Sra. de Fátima | Cohab

5 de maio (domingo)
9h N. Sra. do Rosário | Progresso II
10h30  N. Sra. da Saúde | Vinhedos
19h Santa Catarina | Licorsul

6 de maio (segunda-feira)
8h Recepção de Santo Antônio no 
 Hospital Tacchini

7 de maio (terça-feira)
18h Santuário N. Sra. do Rosário de Pompeia | 
 Pinto Bandeira

8 de maio (quarta-feira)
20h São Pedro | Caminhos de Pedra

11 de maio (sábado)
16h30 Sagrado Coração de Jesus | Paim
18h30 N. Sra. das Graças | Eucaliptos

12 de maio (domingo)
9h Jesus Bom Pastor | Cruzeiro
10h30 São Miguel
18h Paróquia Cristo Rei

14 de maio (terça-feira)
14h APAE 

17 de maio (sexta-feira)
19h30 Santa Paulina | Vista Alegre

18 de maio (sábado)
15h N. Sra. de Lourdes | Gruta do Salgado
17h Imaculada Conceição | Barracão
18h30 São Paulo Apóstolo | Tancredo Neves

19 de maio (domingo)
10h São José Operário | Fenavinho
15h Santíssima Trindade | Zemith

22 de maio (quarta-feira)
15h Lar do Ancião

24 de maio (sexta-feira)
19h30 Divino Espírito Santo | Buratti

25 de maio (sábado)
17h Santa Lúcia | Progresso
19h30 N. Sra. Aparecida | Conceição

26 de maio (domingo)
9h Paróquia São Roque

29 de maio (quarta-feira)
17h Despedida de Santo Antônio no 
 Hospital Tacchini

30 de maio (quinta-feira)
19h Imaculado Coração de Maria | Panazzolo

9 de junho (domingo) 
11h Santuário N. Sra. de Caravaggio | 
 Farroupilha

31 de maio (sexta-feira) | VISITAÇÃO DE NOSSA SENHORA

Tema: “LANÇAi AS reDeS Do SiM Ao CHAMADo De DeUS”
Equipe de Celebração: Coordenação da Comunidade Centro, 
Núcleo São Francisco de Assis e Pastoral do Batismo

1 de junho (sábado)

Tema: “voCAÇÃo e DiSCerNiMeNto: CAMiNHo DA 
reALiZAÇÃo HUMANA”
Equipe de Celebração: Pastoral Catequética

2 de junho (domingo) | ASCeNSÃo Do SeNHor

Tema: “voCAÇÃo BAtiSMAL: ‘MoStrA-Me SeNHor, teUS 
CAMiNHoS’” (Sl 25, 4)
Equipe de Celebração: Serviço de Animação Vocacional (SAV)

3 de junho (segunda-feira)

Tema: “PriMeirA CoMUNiDADe De FÉ: voCAÇÃo DA 
FAMÍLiA”
Equipe de Celebração: Comunidades São Cristóvão, Nossa 
Senhora de Caravaggio e São José Operário.

4 de junho (terça-feira)

Tema: “o ALeGre teSteMUNHo DA GrAtUiDADe Do 
AMor: voCAÇÃo À viDA CoNSAGrADA”
Equipe de Celebração: Comunidades São Pedro, Nossa Senhora 
de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima e Santa Paulina e Comuni-
dades Consagradas da cidade

5 de junho (quarta-feira)

Tema: “A voCAÇÃo Do BoM PAStor: voCAÇÃo Ao 
MiNiStÉrio orDeNADo”
Equipe de Celebração: Comunidades São Miguel, Santo Antoni-
nho e São Paulo Apóstolo e Núcleo Imaculado Coração de Maria

6 de junho (quinta-feira)

tema: “UMA reSPoStA À ALeGriA Do AMor QUe reSSoA 
No CorAÇÃo: voCAÇÃo LeiGA”
Equipe de Celebração: Comunidades Imaculada Conceição, 
Jesus Bom Pastor e Nossa Senhora Aparecida 

VIGÍLIA DE
PENTECOSTES

8 de junho de 2019 | sábado
Santuário Santo Antônio

18h: 9ª noite da Trezena com Vigília de Pentecostes

19h: Liturgia das Horas (Vésperas)

20h: Adoração ao Santíssimo Sacramento

21h: Liturgia das Horas (Ofício das Leituras)

festas  nas comunidades

7 de junho (sexta-feira)

Tema: “JUveNtUDe: UM CANteiro De oBrAS 
ABerto”
Equipe de Celebração: Comunidades Nossa Senhora do 
Carmo, Santa Catarina e Santíssima Trindade

8 de junho (sábado) | viGÍLiA De PeNteCoSteS

Tema: “Ser JoveM HoJe: CoMProMiSSo e 
PArtiCiPAÇÃo SoCiAL”
Equipe de Celebração: Comunidades Santa Maria Goretti, 
Nossa Senhora Medianeira, Sagrado Coração de Jesus e 
Divino Espírito Santo

9 de junho (domingo) | PeNteCoSteS

Tema: “reDeSCoBrir A JUveNtUDe DA iGreJA À 
GrAÇA De UM Novo PeNteCoSteS”
Equipe de Celebração: Seminaristas Diocesanos, Curso 
de Liderança Juvenil (CLJ), Emaús e Grupo de Jovens do 
Colégio Nossa Senhora Aparecida

10 de junho (segunda-feira)

Tema: “UM Novo MoDo De evANGeLiZAr PeLA
reDe De oPortUNiDADeS (erA DiGitAL)”
Equipe de Celebração: Comunidades Nossa Senhora do 
Rosário e Nossa Senhora das Graças

11 de junho (terça-feira)

Tema: “A SANtiDADe É o roSto MAiS BeLo DA 
NoSSA iGreJA”
Equipe de Celebração: Renovação Carismática Católica 
(RCC), Movimento do Cursilho da Cristandade (MCC), 
Grupo Caminhando com Maria, Grupos de Oração e Pasto-
ral Familiar

12 de junho (quarta-feira)

Tema: “SANto ANtÔNio, o BriLHo De UMA ALMA 
PLeNA eM MiSSÃo”
Equipe de Celebração: Comunidades Nossa Senhora da 
Saúde e Santa Lúcia

Visitas do

Trezena
Local: Santuário Santo Antônio
Horário: 18 horas

Notícias da Paróquia Santo antônio

“A nós descei divina luz!”

5 de maio  10h30 - Missa Festiva e almoço em honra ao padroeiro na Comunidade Jesus Bom Pastor | Cruzeiro

18 de maio 19h30 - Missa Festiva em honra a padroeira na Comunidade N. Sra. de Fátima | Cohab

19 de maio 12h - Almoço em honra a padroeira na Comunidade N. Sra. de Fátima | Cohab

26 de maio 10h30 - Missa Festiva e almoço em honra a padroeira na Comunidade N. Sra. de Caravaggio | Vila Nova II

2 de junho 10h30 - Missa Festiva e almoço em honra ao padroeiro na Comunidade Divino Espírito Santo | Buratti

9 de junho 10h30 - Missa Festiva e almoço em honra a padroeira na Comunidade Santíssima Trindade | Zemith

23 de junho 10h30 - Missa Festiva e almoço em honra ao padroeiro na Comunidade Santo Antoninho

30 de junho 10h30 - Missa Festiva e almoço em honra ao padroeiro na Comunidade São Pedro | Salgado

Padroeiro
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festas  nas comunidades

l PARóquIA SÃO ROquE: 28 de outubro, missa às 19h. Após, 
confraternização.
l PARóquIA N. SRA. DO ROSáRIO: 29 de outubro, missa às 
19h. Após, confraternização.

Tânia Dolores de Paula Tomasi | Coordenadora Geral do IVC

Vamos começar a Catequese! Nesse ano, com uma propos-
ta linda e firmada no diálogo mútuo a partir da Leitura Orante da 
Palavra. Durante esse período de recesso catequético vivido por 
nossos paroquianos, muito foi trabalhado e estudado pelo grupo 
de Catequese, tudo em prol dos “pequenos” discípulos de Jesus.

Cursos de formação, encontros, palestras, leituras e inúmeras 
conversas permearam pelos arredores de nossas Paróquias. Ela 
surge com um ambiente renovado e limpo. Salas simples, livres de 
cartazes e figuras, além de muito acolhedoras. Estarão amparadas 
por duas mesas: mesa da Palavra e mesa da Partilha. Na parede 
que fica atrás da Mesa da Palavra e no alto, está fixada uma bela 
Cruz de São Damião. Combinando com a cor que enfeita a parede 
da Mesa da Palavra, surge uma faixa da mesma cor circundando 
toda a parte inferior da sala, formando um ambiente de união 
e aconchego. Na mesa da Partilha e sentados ao redor de uma 
mesa, como Jesus fazia com seus discípulos, ocorre a partilha de 
vivências, onde catequistas e catequizandos aproveitam para dia-
logar sobre a Palavra e a fé da Igreja. 

Aguardamos com alegria o início das atividades, pois tudo foi 
preparado para realizar uma catequese envolvente e missionária.

A partir do segundo semestre deste ano as 
paróquias São Roque e Nossa Senhora do Rosá-
rio de Faria Lemos contarão com um novo centro 
paroquial. A antiga casa paroquial deixará de ser 
a residência dos padres e passará a ser um espa-
ço acolhedor, formador e missionário. O novo 

Os coroinhas exercem um trabalho muito importante na 
vida de nossas comunidades. Eles não são um “enfeite” na ce-
lebração, mas realizam uma função, um serviço. Eles auxiliam 
não apenas o padre, mas tornam o conjunto todo das celebra-
ções mais belas e orantes. Sendo assim, nossas duas paróquias 
acreditam muito na importância dos coroinhas para servirem 
bem no altar e na vida.

Se você conhece alguma criança que gostaria de ser coroi-
nha em sua comunidade, não deixe de fazer o convite e apre-
sentar para a coordenação dos coroinhas de nossas duas pa-
róquias. Em junho está prevista a primeira formação para os 
novos coroinhas. Mais informações na secretaria paroquial ou 
pelo fone (54) 3452.1574.

5 de maio  10h30 Missa festiva na comunidade São Gotardo
5 de maio 10h30 Missa festiva na comunidade São Valentim - Vale Aurora
5 de maio 14h MATEADA DA FESTA DE SÃO ROQUE
10 de maio  19h30 MONDONGO EM SÃO ROQUE
12 de maio  10h30 Missa festiva na comunidade Nossa Senhora de Fátima - Veríssimo de Matos
18 de maio  19 h Missa festiva Jantar Dançante N. Sra. das Dores - Festa N. Sra. Caravaggio 
19 de maio 10h30 Missa festiva Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos - Festa Santo Izidoro
26 de maio  10h30 Missa festiva na comunidade São João de Nepomuceno
26 de maio  10h30 Missa festiva na comunidade Nossa Senhora de Caravaggio
 
1 de junho  19h30 Missa festiva na comunidade Santa Lúcia
2 de junho  10h30 Missa festiva na comunidade São Luiz - São Roque
7 de junho  19h30 FEIJOADA DA FESTA DE SÃO ROQUE
9 de junho 10h30 Missa festiva na comunidade Santo Antônio - Paulina
16 de junho  10h30 Missa festiva na comunidade Santo Antônio - Alcântara
16 de junho  10h30 Missa festiva na comunidade Santo Antônio - Pradel
21 de junho  19h30 MONDONGO EM SÃO ROQUE
23 de junho  10h30 Missa festiva na comunidade São Luiz - Faria Lemos
30 de junho  10h30 Missa festiva na comunidade São João

Paróquia
acolhedora

você pode colaborar com esta obra de evangelização, 
contribuindo na secretaria paroquial ou depositando na conta: 

Banco Sicredi - Agência 0167 - Conta corrente: 80993-1

complexo contará com uma ampla secretaria, 
contabilidade, salas para reuniões, estúdio mul-
timídia, auditório e três salas de atendimento 
para os padres. Futuramente, a residência dos 
padres será construída em anexo junto ao cen-
tro paroquial.

Coroinhas

Paróquias São roque e 
N.Sra. do rosário - Faria lemos

Novas salas de Catequese

Equipes administrativas
reajustam prazos

Administrar uma comuni-
dade exige muito amor e de-
dicação. É uma tarefa de com-
prometimento com a Igreja 
que somos. Muitas vezes, po-
rém, a transição entre equi-
pes administrativas acontece 
durante períodos de safra 
para nossas comunidades do 
interior, o que não favorece a 
transmissão de todas as fun-
ções e informações necessá-
rias para a nova equipe.

De forma a melhorar esse 
serviço, foi decidido, durante 

a Semana Pastoral adminis-
trativa, que em outubro de 
cada ano se fará a escolha da 
nova equipe, que iniciará seus 
serviços apenas em janeiro do 
novo ano. Haverá uma missa 
especial em outubro em ação 
de graças pelas equipes que já 
atuaram e envio para as novas 
equipes. Logo após a missa, 
uma pequena formação para 
as novas equipes e depois 
confraternização com todas 
as equipes administrativas da 
paróquia. Seguem as datas:
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Vem aí o Encontro dos Ex-Festeiros

Desde 2017, a Paróquia de Cristo Rei or-
ganiza o encontro dos ex-festeiros da festa de 
Cristo Rei. Neste ano, por ocasião dos 70 anos 
da criação da Paróquia (1949), o encontro será 
no dia 1 de junho, às 18h, com missa na Igreja 
Matriz, seguindo com a partilha das experiên-
cias. O jantar festivo será às 21h, na comunida-
de de Santa Rita.

O projeto é reunir os festeiros de todos os 
anos com o objetivo de compartilhar as expe-
riências e ser um grupo de apoio na missão da 
evangelização da Paróquia. O encontro será 

A abertura da 73ª Festa de Cristo Rei ocor-
re no dia 29 de junho. A missa solene será às 
18h, na Igreja Matriz, com animação do coral 
paroquial. Na ocasião, serão apresentados o 
cartaz, o lema e o hino da festa. Neste ano, em 
comunhão com o Papa Francisco, que instituiu o 

 3º Encontro dos Ex-festeiros - “Festeiros 
sempre Festeiros”: dia 1 de junho, com missa 
às 18h, na Igreja Matriz Cristo Rei. Segue com 
apresentação e partilha das experiências. 

 Abertura da Festa de Cristo Rei: dia 29 de ju-
nho, com a missa às 18h, na Igreja Matriz Cristo 
Rei. Às 20h, haverá jantar no salão da comunida-
de São José (Linha Sertorina).

 Chá de Cristo Rei: dia 29 de setembro, no 
Clube Ipiranga, às 14h. 

 Bingo Beneficente: dia 18 de outubro, no Sa-
lão da Associação de Moradores do Bairro Santa 
Helena, às 19h30. Abertura do salão às 18h30.

COMuNIDADE CONFISSÕES  1ª COMuNHÃO

Nossa Senhora das Neves 17/5 19h30 (C. de Evangelização)  22/6 19h30
Nossa Senhora de Caravaggio 17/5 19h30 (C. de Evangelização)  6/7  16h30
Nossa Senhora de Lourdes 17/5 19h30 (C. de Evangelização)  8/6 19h30
Nossa Senhora  doRosário de Pompeia 17/5 19h30 (C. de Evangelização)  15/6  16h30
São José - Sertorina 17/5 19h30 (C. de Evangelização)  7/7  10h
Santo Expedito 17/5 19h30 (C. de Evangelização)  8/6  16h30
Imaculado Coração de Maria 17/5 19h30 (C. de Evangelização)  8/6  16h30
Matriz 23/5 19h30 (C. de Evangelização)  15/6  18h
Santa Marta 30/5 19h30 - Bairro Santa Marta  9/6  10h
Santo Antão 31/5 19h30 - Bairro Santo Antão  9/6  8h30
São Bento 5/6 19h30 - Bairro São Bento  16/6  9h30
Santa Rita 5/6 19h30 - Bairro Santa Rita  16/6  19h30
Nossa Senhora Aparecida 5/6 19h30 - Bairro Imigrante  22/6  18h
Nossa Senhora de Fátima 18/6 19h30 - Bairro Fátima  9/6  9h30
Santa Helena 26/6 19h30 - Bairro Santa Helena  7/7  8h30
São Luís 27/6 19h30 - Bairro Jardim Glória  6/7  18h

No mês de março, aconteceu o encontro das zeladoras 
da Paróquia Cristo Rei, na comunidade São Luís. Um expres-
sivo número de zeladoras se fez presente, onde houve o 
momento de apresentação, oração e formação, em seguida, 
missa e festa de integração. Além da formação geral, desta-
ca-se a organização das Santas Missões do Jubileu (70 anos 
da Paróquia de Cristo Rei) e o encaminhamento da con-
tribuição gradual do Dízimo através do “boleto bancário”. 
Agradecemos todos os serviços prestados pelas zeladoras e 
invocamos a bênção para que continuem testemunhando a 
bela missão de servir a todas as famílias.
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“Festeiros sempre Festeiros”
chamado de “Festeiros sempre Festeiros”. Este 
evento vai fazer parte do calendário pastoral da 
Paróquia, com encontro anual, antes da Abertu-
ra da Festa de Cristo Rei. 

O contato será feito pelo coordenador de 
cada equipe de festeiros. Por isso, os coorde-
nadores devem contatar a secretaria paroquial, 
através do fone 3452 1093. Quem deseja par-
ticipar procure os ingressos com antecedência, 
até o dia 22 de maio de 2019. A organização 
está a cargo da equipe paroquial e dos casais co-
ordenadores das festas de 2014 a 2018.

abertura da 73ª Festa de Cristo rei
“Mês Missionário Extraordinário” (outubro) e a 
Campanha da Fraternidade 2019 (Fraternidade 
e Políticas Públicas), também serão celebrados 
os 85 anos de criação da diocese e os 70 anos da 
paróquia de Cristo Rei, com o lema “Com Cristo 
Rei somos batizados e enviados para a missão”.

EVENToS Da 73ª FESTa DE CrISTo rEI

 Solenidade de Cristo Rei: dia 24 de no-
vembro. Missa solene, às 9h30, com o coral 
paroquial. Após, haverá procissão motori-
zada até a comunidade Nossa Senhora das 
Graças (8 da Graciema). Às 12h, acontece o 
almoço festivo.

 Ação de Graças da Festa de Cristo Rei: dia 
24 de novembro, às 18h, haverá missa, com 
animação dos cantores das comunidades. 
Após, apresentação dos novos festeiros e ho-
menagem aos ex-festeiros. Ao final da missa, 
todos estão convidados a participar do “Gai-
taço” de Cristo Rei, reunindo músicos e can-
tores das comunidades.

CoNFISSÕES E PrImEIra ComUNHão

festas  nas comunidades
N. Sra. de Lourdes - Linha Ceará 5/5 - Domingo, 11h

N. Sra. de Fátima  5/5 - Domingo, 11h
(N. Sra. do Perpétuo Socorro)

Igreja Matriz Cristo Rei 13/5 - Segunda, 18h
(N. Sra. de Fátima )

Santa Rita 19/5 - Domingo, 10h45

Almas do Purgatório - 6 da Leopoldina 19/5 - Domingo, 10h45
(N. Sra. de Caravaggio)

N. Sra. de Caravaggio - Bairro Tamandaré 26/5 - Domingo, 11h

Igreja Matriz Cristo Rei 1/6 - Sábado, 18h
Encontro dos Ex-Festeiros de Cristo Rei
Após jantar no Santa Rita

Santo Antônio - Pomarosa II 7/6 - Sexta, 19h30

Sagrado Coração de Jesus - Municipal 9/6 - Domingo, 10h45

São Luiz - Jardim Glória 16/6 - Domingo, 10h45 

Igreja Matriz de Cristo Rei 20/6 - Quinta, 9h30
(Corpus Christi)

São José - Garibaldina 23/6 - Domingo, 11h

São Pedro - 15 da Graciema 23/6 - Domingo, 11h

73ª Festa de Cristo Rei 29/6 - Sábado, 18h
Abertura da festa; após, jantar dançante
no salão São José (Linha Sertorina), 20h

N. Sra. das Graças - 8 da Graciema 7/7 - Domingo, 10h45

Encontro das Zeladoras
destacou as missões do

Jubileu dos 70 anos



SI QUAERIS
Se milagres desejais, 

recorrei a Santo Antônio,
vereis fugir o demônio 

e as tentações infernais.

recupera-se o perdido, 
rompe-se a dura prisão,

e no auge do furacão, 
cede o mar embravecido.

Todos os males humanos 
se moderam, se retiram,

digam-no aqueles que o viram, 
e digam-no os paduanos.

recupera-se o perdido...

Pela sua intercessão, foge 
a peste, o erro, a morte,
o fraco torna-se forte, 

e torna-se o enfermo são.

recupera-se o perdido...

Glória ao Pai, ao Filho 
e ao Espírito Santo.

Rogai por nós, 
Bem-Aventurado Santo Antônio,

para que sejamos dignos 
das promessas de Cristo!


