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Editorial
Um ano para você, Cristão!
Pe. Ricardo Fontana
ristão significa “seguidor de Cristo”. Os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de
“cristãos” em uma cidade chamada Antioquia (Atos dos Apóstolos 11, 25-26). O nome se tornou popular, sendo o nome “oficial” dos discípulos e discípulas de Jesus.
Na Igreja de Cristo há várias formas de amar e servir: como padre, como consagrado e como cristão fiel.
Cada chamado tem uma missão específica.
Qual é a missão específica do cristão fiel? Cada qual é chamado a ser protagonista numa “Igreja em
saída” a serviço do Reino. Num mundo rodeado de trevas e com tantos dissabores, o cristão fiel é chamado
a ser “sal da terra e luz dos povos” (Mateus 5, 13-14).
A missão do cristão fiel é única, tanto na Igreja, como na sociedade. Na Igreja, nos diversos serviços,
ministérios e movimentos. Na sociedade, começa pela família, nos ambientes de estudo e no mundo do
trabalho.
Todo cristão fiel deve ser o coração da Igreja no mundo e o coração do mundo na Igreja. Este é o “Boa
Notícia”, boa leitura, para uma boa missão!

Laicato

na visão dos missionários leigos
Leonardo da Silva Cezarini
Rochele Guimarães Cezarini
Suelen Marin

Os faraós do antigo Egito viviam em palácios e vestiam a melhor e mais refinada veste. Após conhecerem
e domesticarem os cavalos, as melhores e mais belas
montarias eram separadas para conduzir o que, para os
egípcios, era considerado um deus: o Faraó. O povo do
antigo Egito devia não só amá-lo, mas aceitar sua superioridade e também sua posição na pirâmide social: no
topo, isolado do restante da população. Mas nosso senhor Jesus Cristo não nasceu em palácios, não vestiu as
melhores vestes e, como sabemos, segundo as sagradas
escrituras, montou um jumentinho. Seus seguidores comiam ao seu lado, andavam ao seu lado e não se sentiam subtraídos diante de Deus feito homem: amavam e
eram amados. Seu recado não era dominância e imponência como os Faraós, antes era o caminhar junto aos
oprimidos e, junto deles, ensinar e promover a libertação
do abuso desmedido.
Em nossos dias, o Ano do Laicato nos lembra de que
missionários somos todos nós, que “caminham” junto a
Cristo. Não se trata de classe social, posição hierárquica
ou título acadêmico: nossa Igreja é uma “Igreja em saída”. Nós, os Leigos – e esta é apenas uma denominação,
posto que o “leigo” não é um desconhecedor da palavra,
da teologia, é na verdade um missionário que está nas
famílias, nas escolas, nos hospitais, nas pastorais, nas
periferias existenciais. Estes missionários contam com o
apoio e amor da Igreja, mas também tem a responsabilidade individual de, a partir de seus próprios conhecimentos e vivência, ser o “Sal da Terra e Luz do Mundo” (Mt
5,13-14). Sermos ao mesmo tempo o missionário que vai
ao encontro e leva a luz de Cristo diante das opressões
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do mundo: do meio ambiente local até os vazios existenciais de muitos de nossos jovens – estes tão propensos
à descrença. O “leigo” como missionário anda com Jesus
ao lado, no seu dia-a-dia, tal qual fazia Jesus em seu tempo. O missionário que prega não se distingue do restante
da Santa Igreja, mas antes é a Santa Igreja, e a ama e é
amado por ela. Neste ano o leigo recebe uma especial
atenção, e percebe:
“O ano do Laicato vem para aquecer em nossos corações a missão de continuarmos no
serviço para a continuidade da Igreja de Jesus
Cristo. Ele é a cabeça e nós somos os membros que se movimentam para que todo o corpo continue unido. O leigo é conhecedor e fiel a
Jesus Cristo. O leigo anuncia, proclama, louva,
celebra, reza, e vive a Boa Nova, alegra-se e
transmite a alegria do Cristo Ressuscitado. O
leigo é sal da terra e luz do mundo!”
A Bíblia nos mostra como o povo sempre, em determinado momento, se via diante de um obstáculo e se voltava novamente e ainda mais a Deus: do êxodo ao retorno às antigas terras até a vinda de Jesus, nos levando a
conhecer melhor a este Deus trino e totalmente amoroso.
Para nós, leigos e leigas, esta é uma oportunidade para
nos voltarmos ainda mais a este mesmo Deus e, ainda,
lembrar-nos de nosso papel missionário dentro e fora da
Igreja, entre nossas famílias e entre os necessitados, entre um mundo que se isola em frente de computadores e
a palavra comunitária e humanitária de Jesus Cristo.

Boa Notícia

MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE:

45 anos de atuação na Diocese de Caxias
Movimento de Cursilhos de Cristandade originou-se na Espanha, na década de 1940. Chegou ao Brasil em 1962 e, em
1973, na Diocese de Caxias do Sul. É um movimento de evangelização que leva a Boa Nova do amor de Deus às pessoas, atuando
como um instrumento eficaz de evangelização em diferentes culturas e
realidades sociais, que torna possível a experiência pessoal e comunitária para a vida cristã, melhorando os diversos ambientes. Neste ano,
o MCC está completando 45 anos de atuação na Diocese de Caxias do
Sul, presente na maioria das paróquias e comunidades, atuando em
grande parte das pastorais e serviços comunitários. No próximo dia
6 de maio, serão comemorados os 45 anos do Movimento, no
Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, na missa das 11h.

Quem pode fazer o Cursilho?
Para que serve?

O Movimento de Cursilhos destina-se aos que se interessam pela Evangelização, formação da fé e serviço
ao mundo. Muitas pessoas que participaram, sentiram a
força do Espírito Santo em suas vidas e uma mudança maravilhosa que
somente quem tem Deus no coração sente. Homens e mulheres, jovens
ou adultos que passam pelo Cursilho têm por missão fazer com que os
ambientes nos quais vivem, sejam impregnados pelos valores e pelos critérios do Reino de Deus, anunciado por Jesus.
Informações: Página na internet: mccbentogoncalves.blogspot.com.br
ou Facebook: MCC Setor Bento Gonçalves

O que mudou em nossa vida após o Cursilho?

ALCIDES E NEIVA TRIVILIN

GABRIEL E INACIR KLEINOWSKI

VANDERLEI E VANESSA VOLPATO

“Participamos do Cursilho há 33 anos. O cursilho
mudou muito o relacionamento da nossa família,
principalmente entre nós (casal) e com os filhos jovens e adolescentes, preservando a convivência em
família. Também passamos a atuar com mais comprometimento na comunidade. Descobrimos a sabedoria que existe na Palavra (Bíblia) e que Deus nos
criou para sermos felizes. Como cursilhistas, precisamos compartilhar nossa vida com todos, lembrando sempre as palavras de nosso Mestre e guia Jesus
Cristo: “Eu vim para servir e não para ser servido.”

“Participar do cursilho nos fez perceber a importância de seguir o pensamento: Jesus conta contigo, e eu
com a sua graça. Assumimos vários serviços na comunidade e no Movimento, sempre seguindo os princípios da humildade, do respeito ao outro e do amor ao
próximo. Somos muito gratos a Deus por ter permitido
que coordenássemos o MCC por dois anos. Também
sabemos que, sem a oração de todos os cursilhistas,
não teríamos a força necessária para atingir os objetivos, sempre lembrando que nossa missão é fundamentada em Jesus Cristo.”

“Sempre fomos católicos praticantes, íamos às missas
e a fé nunca nos faltou, mas estávamos num momento de muito sofrimento, onde tínhamos perdido pessoas da nossa família. Fazer o Cursilho trouxe um alento
para o nosso coração, pois foi uma experiência abençoada, que nos proporcionou uma injeção de ânimo
na nossa fé. Percebemos que crer em Deus é saber
que na vida somos emprestados a este mundo e que
nosso lugar é ao lado de Deus. A partir do cursilho
nossa vida foi Decolores!!!”

(Cursilho nº 37 e nº 35)

(Cursilho nº 119 e nº 117)

(Cursilho nº 147 e nº 145)

CAMPANHA DA FRATERNIDADE E JUSTIÇA RESTAURATIVA

Um caminho para a superação da violência
Anna Maria Rizzante G.
Pastoral Carcerária de Bento Gonçalves
A Campanha da Fraternidade deste ano
nos convidou a contribuir para a superação
da violência. Os números sempre crescentes
nos questionam: no Brasil são mais de 60.000
assassinatos por ano e, em Bento Gonçalves,
cerca de um assassinato por semana nos três
primeiros meses de 2018. Cada uma destas
mortes, quase sempre de jovens, atinge outras
vidas: a vida de quem matou e de suas famílias
e das famílias das vítimas.
Atenta a esta realidade, a Pastoral Carcerária, em parceria com as paróquias da cidade, organizou formação em Justiça Restaurativa para
voluntários da Pastoral Carcerária, professoras da
equipe pedagógica do presídio de Bento, representantes de pastorais e grupos paroquiais: 15 pessoas entre leigos, leigas e três religiosas. A assessoria
segura e competente foi da Irmã Imelda Jacoby, da
Pastoral Carcerária de Passo Fundo, com o apoio de
Fernando Marca, coordenador da Pastoral Carcerária
na Diocese de Caxias do Sul.
A Justiça Restaurativa - Escola de Perdão e Reconciliação baseia-se no autoconhecimento, passa
pelas relações interpessoais, até chegar ao encontro

e reconciliação entre agressores e vítimas, através da
escuta sensível do que o outro sente, vive, sofre. Um
facilitador auxilia e media o diálogo, até chegar a um
acordo que não seja punitivo e que busque reparar a
agressão, assumindo a responsabilidade da mesma
e poder chegar à reconciliação entre as partes. Com
isso, espera-se romper o círculo de violência da justiça
punitiva e excludente para abrir o círculo da responsabilização, reparação e reconciliação.
Não é um caminho fácil, mas precisamos assumir
BOA NOTÍCIA | ABRIL 2018 | PÁGINA 3

o desafio e tentar percorrê-lo, antes de tudo conosco, aprendendo a nos perdoar, para depois
praticar relações menos violentas entre nós, e
sermos missionários de reconciliação e perdão
entre as vítimas e seus agressores.
Na nossa cidade e na Diocese já existem
vários grupos que apostam e praticam a Justiça Restaurativa, sobretudo nas escolas, nos
bairros e, de forma desafiadora, entre os que já
cumprem pena no presídio e estão próximos a
sair para retomar a vida em sociedade.
A prática da Justiça Restaurativa não dispensa o cumprimento da pena designada pela
Justiça para os que cometeram os crimes. Quer
ser um caminho paralelo, para que não haja
mais violência, vinganças, exclusões, pois “nós
somos todos irmãos”.
“A formação foi uma experiência muito marcante. Participar foi uma graça de Deus! Entre as vivências e aprendizados, destaco a escuta; a violência
é praticada também por mim, através de palavras e
gestos agressivos; palavras e ações negativas marcam profundamente as pessoas e, com o tempo, podem se tornar grandes feridas. O diálogo e a escuta
podem reconciliar. Que a JR ajude a diminuir as muitas formas de violência em nossas casas e cidades”
(depoimento de uma participante).

Paróquia Santo Antônio

Projeto do
Complexo foi
desenvolvido pela
arquiteta Daiana
Cettolin Rosin

Complexo Urbano em honra
a N. Sra. de Caravaggio
Há 30 anos o Pe. Rui Boza e a Comunidade do Vila
Nova II, juntamente com toda Paróquia de Santo Antônio, sonhou oferecer para Bento Gonçalves um Santuário Urbano, dedicado à Nossa Senhora de Caravaggio.
Eis que está prestes a ser realizado. Graças à união de
forças, especialmente pela Ação entre Amigos das Festas de Santo Antônio, o projeto de mais de um milhão e

meio de reais se encaminha para sua etapa final.
Continuamos a pedir sua colaboração generosa
para finalizarmos esta obra de Deus e tantas outras
em andamento e a serem executadas na Paróquia
Santo Antônio. Desde já, em nome de toda equipe paroquial e festeiros, nossa gratidão. Deus lhe abençoe!
Pe. Ricardo Fontana, Pároco

Obras do Santuário de N. Sra. do Caravaggio estão em ritmo acelerado

Vigília e solenidade de Pentecostes
“A nós descei divina luz”
19 de maio de 2018
18h		
19h		
20h		
21h		
21h30		
22h		

Missa vespertina da Vigília de Pentecostes
Vésperas da Liturgia das Horas
Pregação com Pe. Ricardo Fontana
Ofício das Leituras
Adoração ao Santíssimo Sacramento
Lucernário com Procissão Luminosa

A 140ª Festa em Honra a Santo Antônio, em parceria com a Secretaria de Educação de Bento Gonçalves e o Movie Artes
Cinema, lançou, nesta festa jubilar, um
projeto muito especial: aproximadamente
1.100 alunos e comunidade em geral assistirão, gratuitamente, no cinema do Shopping Bento, ao filme “Santo Antônio, uma
vida de doutrina e de bondade”.
Após a exibição do filme, as crianças
visitarão o Santuário e o Recanto de Santo Antônio. As crianças também receberão
um gibi com o título “Pequenino Fernando,
Grande Antônio”.

Corpus Christi

20 de maio de 2018
8h30		
9h30		

Santo Antônio,
uma vida de
doutrina e
de bondade

Missa no Santuário Santo Antônio
Início das pregações no Salão Paroquial

Quinta-feira, dia 31 de maio
Santuário Santo Antônio

festas nas comunidades

15h: Missa Solene Campal

6 de maio

Missa Festiva e almoço em honra ao padroeiro na Comunidade Jesus Bom Pastor (Cruzeiro)

12 de maio

Missa Festiva em honra à padroeira na Comunidade N. Sra. de Fátima (Cohab)

16h: Procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas centrais

13 de maio

Almoço em honra à padroeira na Comunidade N. Sra. de Fátima (Cohab)

18h: 1ª noite da Trezena de Santo Antônio

27 de maio

Missa Festiva e almoço em honra à padroeira na Comunidade N. Sra. de Caravaggio (Vila Nova II)

3 de junho

Missa Festiva e almoço em honra ao padroeiro na Comunidade Divino Espírito Santo (Buratti)

10 de junho

Missa Festiva e almoço em honra à padroeira na Comunidade Santíssima Trindade (Zemith)

24 de junho

Missa Festiva e almoço em honra ao padroeiro na Comunidade Santo Antoninho
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(Neste dia acontecerá o Gesto Concreto de
arrecadação de alimentos não perecíveis
para a Casa Pão dos Pobres)

140ª FESTA DE

7 de abril (sábado)
17h - Santa Maria Goretti
18h30 - São Paulo Apóstolo | Tancredo Neves
8 de abril (domingo)
9h - Jesus Bom Pastor | Cruzeiro
10h30 - São Miguel

Nossa missão na Igreja e na sociedade:
sermos “Sal da Terra e Luz do Mundo”
“Sal da Terra e Luz do Mundo” é o lema do Ano do Laicato e também da Festa Jubilar
de Santo Antônio, porque ele foi verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Deveríamos também querer sempre melhorar nossa vida, temperando-a e iluminando-a com as
verdades do Evangelho, para que tudo o que fizermos tenha o gosto das coisas de Deus
e as nossas boas obras sejam luz para a eternidade. Esperamos que este ano traga um
legado, com maior entusiasmo dos cristãos fiéis na transformação da sociedade. Se conseguirmos estimular a participação e presença efetiva dos cristãos na sociedade, provocando que aconteça a justiça e a paz, será um grande legado.
Caroline Pandolfo (Jornal Semanário)

14 de abril (sábado)
17h - Santa Lúcia | Progresso
19h30 - N. Sra. do Carmo | Borgo
15 de abril (domingo)
9h - São Pedro | Salgado
20 de abril (sexta-feira)
19h30 - Divino Espírito Santo | Buratti
21 de abril (sábado)
15h - N. Sra. de Lourdes | Gruta do Salgado
17h - Imaculada Conceição | Barracão
22 de abril (domingo)
10h - Santo Antoninho
25 de abril (quarta-feira)
19h - São Cristóvão | Vila Nova I
26 de abril (quinta-feira)
19h30 - N. Sra. de Caravaggio | Vila Nova II
28 de abril (sábado)
17h - N. Sra. Medianeira
18h30 - N. Sra. Aparecida | Conceição
29 de abril (domingo)
9h - N. Sra. da Saúde | Vinhedos
10h30 - Santíssima Trindade | Zemith
2 de maio (quarta-feira)
19h - São Francisco de Assis | São Francisco
5 de maio (sábado)
19h30 - N. Sra. de Fátima | Cohab
6 de maio (domingo)
9h - N. Sra. do Rosário | Progresso II
19h - Santa Catarina | Licorsul
9 de maio (quarta-feira)
20h - São Pedro | Caminhos de Pedra

programação

12 de maio (sábado)
16h30 - Sagrado Coração de Jesus | Paim

religiosa

Festeiros e Equipe Paroquial na Abertura Oficial da 140ª Festa de Santo Antônio

27 de maio (domingo)
15h - Missa com Bênção da Saúde | Santuário Santo Antônio

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

31 de maio a 12 de junho
18h - Trezena de Santo Antônio

15 de maio (terça-feira)
14h - APAE

9 de junho (sábado)
10h - Ordenação Sacerdotal do Diácono Gustavo Predebon |
Santuário Santo Antônio
13 de junho (quarta-feira)
Dia Festivo de Santo Antônio
6h - Alvorada Festiva (repicar dos sinos em todas as igrejas)
7h, 8h30, 10h e 18h - Missas no Santuário Santo Antônio
15h - Missa Campal e Procissão com Santo Antônio
Durante todo o dia haverá bênção individual

social

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

17 de maio (quinta-feira)
15h - Presídio Estadual de Bento Gonçalves
18 de maio (sexta-feira)
19h30 - Santa Paulina | Vista Alegre
20 de maio (domingo)
9h - Paróquia São Roque
10h30 - São José Operário | Fenavinho
18h - Paróquia Cristo Rei
23 de maio (quarta-feira)
15h - Lar do Ancião
24 de maio (quinta-feira)
19h - Imaculado Coração de Maria | Panazzolo

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

26 de maio (sábado)
18h30 - N. Sra. das Graças | Eucaliptos

28 de julho (sábado)
Sorteio da Ação entre Amigos

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

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

10 de junho (domingo)
11h - Santuário N. Sra. de Caravaggio | Farroupilha
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Paróquias São Roque e N.Sra. do Rosário - Faria Lemos

Devolução

de Coração
Pe. Jairo Luiz Gusberti
Participar do Dízimo é agradecer a Deus por
todos os benefícios recebidos: vida e capacidades. Jesus Cristo inventou a Comunidade Igreja
para que o isolamento não matasse a alma humana.
O Dízimo é uma das formas concretas da
pessoa se deixar conduzir por Cristo e ser comunidade. Ele é um compromisso santo porque é
fruto da pessoa que reconhece a grandeza de
Deus em sua vida e quer agradecer devolvendo
à Comunidade Igreja aquilo que o seu coração
manda. Esse sentido do Dízimo destrói a mentalidade da obrigação. Na medida em que se parti-

cipa das atividades da Comunidade Igreja, a devolução do Dízimo se torna a alegria do coração e
jamais um peso. Com o Dízimo nunca se compra
a Deus e nem a Comunidade Igreja.
Com a devolução do Dízimo são atendidas
as necessidades materiais da Comunidade: luz,
água, taxas, seguros, reformas, construções, materiais informativos, sustento dos funcionários e
dos padres, manutenção de veículos, trabalhos
de secretaria, telefone, internet e outros. Viver
em comunidade é estar juntos, convivendo, rezando e trabalhando. Isso traz uma alegria ao
coração, que ninguém poderá tirar.
O sustento das nossas
Comunidades Igreja é o Dízimo. Ele tem um sentido
religioso, social e missionário. Atualmente, nas Paróquias Nossa Senhora do
Rosário de Faria Lemos e
de São Roque, o Dízimo não
atende as necessidades administrativas das mesmas.
Faça parte deste compromisso cristão! Seja
dizimista!

festas e promoções
Eulália Alta

Santa Eulália

22 de Abril

Domingo

10h30

Missões
Capuchinhas,
Paz e Bem!
A Igreja, desde o seu nascimento, busca levar adiante o mandato missionário de Jesus. Sua caminhada missionária é marcada por contradições: de um lado grande ardor e zelo, por outro,
incoerências e falta de testemunho. Por isso, a missão não pode
estar desconectada do discipulado. Para correspondermos à importância vital da missão que nos é confiada, precisamos estar
sempre com Jesus, na intimidade, em atitude de escuta.
A dimensão missionária perpassa toda a ação da Igreja.
Deve, portanto, ser permanente. A atividade missionária não é
tanto uma ação da Igreja, mas é a Igreja em ação. “Jesus chamou os que quis para que estivessem com Ele e para enviá-los a
pregar” (Mc 3,14).
As Paróquias de Nossa Senhora do Rosário de Faria Lemos e
as comunidades rurais de São Roque já viveram esta experiência
com os Freis Capuchinhos, que estiveram conosco. Agora estamos nos preparando para ofertar as missões na realidade urbana da Paróquia São Roque. É um desafio mas, ao mesmo tempo,
uma oportunidade de levar a mensagem do Evangelho ao coração dos bairros, com suas diversidades e urgências. Esta missão
acontecerá no ano que vem, mas já devemos nos preparar com a
organização, oração e espírito aberto e acolhedor, respondendo
ao pedido do Papa Francisco que quer uma Igreja em saída, acolhedora, samaritana, que visa atingir o coração de todos.
“Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês...” (Jo 20,21)

Secretaria das Paróquias
melhora atendimento
Com a crescente busca de fiéis por atendimento, confissões e orientação espiritual, o espaço atual de nossa secretaria não mais responde às exigências de acolhida, como requer
um bom atendimento e também orientam as diretrizes pastorais de nossa Diocese. Por isso, estamos trabalhando em uma
proposta de ampliação do espaço e qualidade do atendimento.
Venha nos visitar e confira as mudanças que, por enquanto,
são provisórias, mas já deixa o gosto do que poderá vir a ser no
futuro. Aguardamos sua visita!

São Roque
São Roque
28 de Abril
Sábado
20h
Jantar Sempre
					Festeiros
Capitel São Jorge

São Jorge

29 de Abril

Domingo

10h30

Vale Aurora

São Valentin

5 de Maio

Sábado

19h

Linha 14 Rio das Antas São Gotardo

6 de Maio

Domingo

10h30

São Roque

São Roque

6 de Maio

Domingo

13h

Mateada

Faria Lemos

N. S. do Rosário

12 de Maio

Sábado

19h30

Santo Izidoro

Veríssimo de Matos

N. S. Fátima

13 de Maio

Domingo

10h30

Universitário

N.S. Caravaggio

27 de Maio

Domingo

10h30

Curta a página
de São Roque
Para se manter informado sobre o que acontece em nossas comunidades, pastorais e movimentos, basta procurar
no Facebook a página da Paróquia São Roque e curtir. Lá
também você encontrará vídeos dos padres de nossa paróquia e informações de nossa fé. Nos vemos na web!
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Paróquia Cristo Rei

72ª Festa de Cristo Rei
paroquiacristoreibento@gmail.com
Merlo Fotografia

Em comunhão com o Ano do Laicato, que tem como lema “Sal da terra e luz do
mundo” e a Campanha da Fraternidade, com o lema “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8),
foi escolhido o lema da 72ª Festa de Cristo Rei: “Com Cristo Rei somos irmãos, sal
da terra e luz do mundo”. O objetivo da festa é recordar que, diante de um mundo
dividido pelas desigualdades sociais e dilacerado pela violência e pelo ódio, Cristo Rei
é o caminho para a fraternidade universal.
Ao mesmo tempo, com o Ano do Laicato, a festa pretende valorizar a presença dos
leigos e leigas como luz na vida da Igreja e sal que conserva os valores do Reino de
Deus na terra, isto é, na humanidade. Ser “sal da terra e luz do mundo” (Mt 5,13-14) é
a proposta de Cristo Rei para todos os batizados, na missão de sair, iluminar, se doar,
dar sabor, em vista do anúncio e testemunho do Evangelho.

Eventos da Festa de Cristo Rei
As atividades da programação da 72ª Festa de Cristo Rei já estão sendo organizadas pelos casais festeiros e festeiros jovens.
 Abertura da festa de Cristo Rei: dia 2 de junho, com missa às 18h, na Igreja
Matriz Cristo Rei. Às 20h, haverá jantar no salão da comunidade Santa Marta.
 Chá de Cristo Rei: dia 2 de setembro, no Clube Ipiranga, com início às 14h.
 Bingo Beneficente: dia 19 de outubro, no salão da Associação de Moradores do
bairro Santa Helena, às 19h30. Abertura do salão, às 18h30.
 Solenidade de Cristo Rei: dia 25 de novembro. Missa solene, às 9h, com os
cantores das comunidades. Após, haverá procissão motorizada até a comunidade
Santa Helena. Às 12h, haverá almoço festivo na Associação de Moradores de Santa
Helena.

Festeiros da 72ª Festa de Cristo Rei

maio

6
6
20
20
27
31

Nossa Senhora de Lourdes, Linha Ceará, missa às 10h45
Nossa Senhora de Fátima, às 10h45
Santa Rita, com missa às 10h45
Almas do Purgatório, missa às 11h, em honra a Nossa Senhora de Caravaggio
Nossa Senhora de Caravaggio, Linha Tamandaré, com missa às 10h45
Solenidade de Corpus Christi, 9h, Matriz Cristo Rei

junho

1
2
10
17
17
24

Santo Antônio, Pomarosa, com missa às 19h30
ABERTURA DA 72ª FESTA DE CRISTO REI, com missa às 18h
Sagrado Coração de Jesus, Bairro Municipal, com missa às 10h45
São José, Garibaldina, com missa às 10h30
Imaculado Coração de Maria, missa às 10h30, na comunidade Santo Antão
São Luiz, Bairro Jardim Glória, com missa às 10h45

julho

festas nas comunidades

 Ação de Graças da Festa de Cristo Rei: dia 25 de novembro, às 18h, haverá
missa, com animação dos cantores das comunidades. Após, apresentação dos novos festeiros e homenagem aos ex-festeiros. Ao final da missa, “Gaitaço” de Cristo
Rei, reunindo músicos e cantores das comunidades.

1
8
15
21
21 e 22
29

Nossa Senhora das Graças, Linha 8 da Graciema, com missa às 10h45
São Bento, com missa às 10h45
São Pedro, Linha 15 da Graciema, com missa às 10h45
Festa dos Agricultores, na Linha 100 da Leopoldina (Monte Belo do Sul), com missa às 19h30
Associação de Santa Ana
Santa Marta, missa às 10h

confissões e primeira comunhão 2018
COMUNIDADE
Matriz
Almas
Nossa Senhora de Caravaggio
Imaculado Coração de Maria
Sagrado Coração de Jesus
Santo Antônio
Santo Expedito
Nossa Senhora das Neves
Nossa Senhora da Glória
São Pedro
Nossa Senhora das Graças
Nossa Senhora de Lourdes
Nossa Senhora do Rosário de Pompéia
São José - Garibaldina
São José - Sertorina
São Bento
Santo Antão
Santa Rita
Nossa Senhora de Fátima
Nossa Senhora Aparecida
Santa Marta
Santa Helena
São Luís

CONFISSÕES
1ª COMUNHÃO
17/05 às 19h (Centro de Evangelização)
16/06 às 18h
18/05 às 19h (Centro de Evangelização)
30/06 às 19h30
18/05 às 19h (Centro de Evangelização)
7/07 às 16h
18/05 às 19h (Centro de Evangelização)
9/06 às16h
18/05 às 19h (Centro de Evangelização)		23/06 às 16h
18/05 às 19h (Centro de Evangelização)
1/06 às 19h30
18/05 às 19h (Centro de Evangelização)		16/06 às 16h
18/05 às 19h (Centro de Evangelização)		23/06 às 19h30
18/05 às 19h (Centro de Evangelização)		16/06 às 16h
18/05 às 19h (Centro de Evangelização)		24/06 às 19h30
18/05 às 19h (Centro de Evangelização)		10/06 às 19h30
18/05 às 19h (Centro de Evangelização)		14/07 às 19h30
18/05 às 19h (Centro de Evangelização)
23/06 às 16h30
18/05 às 19h (Centro de Evangelização)
17/06 às 10h30
18/05 às 19h (Centro de Evangelização)
3/06 às 10h
24/05 às 19h30 - Bairro São Bento
17/06 às 9h30
6/06 às 19h30 - Bairro Santo Antão
10/06 às 8h
6/06 às 19h30 - Bairro Santa Rita
17/06 às 9h30
14/06 às 19h30 - Bairro Fátima
24/06 às 9h30
20/06 às 19h30 - Bairro Imigrante
23/06 às 18h
21/06 às 19h30 - Bairro Santa Marta
24/06 às 10h
27/06 às 19h30 - Bairro Santa Helena
1/07 às 8h
28/06 às 19h30 - Bairro Jardim Glória
7/07 às 18h

BOA NOTÍCIA | ABRIL 2018 | PÁGINA 7

Celebrando
100 Anos da
Aparição de Nossa
Senhora de Fátima
A Paróquia está finalizando a
celebração dos 100 Anos da Aparição de Nossa Senhora de Fátima.
No espírito do Ano do Laicato, a
proposta deste ano é valorizar a
presença das crianças. O lema
que nos anima nesta trezena é
“Com Nossa Senhora de Fátima, queremos ser Sal da terra
e Luz do mundo”. Na abertura
da Trezena, no próximo dia 1
de maio, às 18h, será realizada a acolhida à imagem
de Nossa Senhora de Caravaggio, diretamente do Santuário, com a bênção da saúde, através da imposição
de mãos. A trezena segue até o dia 13 de maio.
Para facilitar, houve mudança de alguns horários
das missas para às 19h30 durante os dias da semana (menos sexta-feira, sábado, domingo e feriado), facilitando a participação dos grupos de catequese da
matriz e das comunidades, além das famílias dos catequizandos e dos devotos.

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-nos aqueles que o viram,
E digam-nos os paduanos.
Recupera-se o perdido...

Diácono Gustavo Predebon
Nascido aos 3 de abril de 1990, em Bento Gonçalves. Membro da Paróquia Santo Antônio (Comunidade N. Sra. de Fátima), entrou para o seminário em 2010, em Farroupilha,
no Propedêutico. Em 2011 e 2012, cursou filosofia na UCS,
em Caxias do Sul, permanecendo no seminário São José.
A partir de 2013 cursou teologia na PUC, em Porto Alegre,
residindo no Seminário São Lucas. Aos 3 de dezembro, foi
ordenado Diácono por Dom Alessandro Ruffinoni.
Desde 28 de janeiro de 2018, assumiu como colaborador
nas paróquias Nossa Senhora Mãe de Deus, de Carlos Barbosa e Nossa Senhora das Graças, de Arcoverde.

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!

