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Boa Notícia

Encontro do Papa com os Jovens

stamos apresentando a quarta edição do Jornal Boa No-
tícia deste ano para todas as famílias e comunidades. A 
Boa Notícia, em seu sentido mais amplo, toma diversos 

contornos na evangelização e dinamização de uma “Igreja em Sa-
ída”, comunicando os sinais de Deus na história humana.

Nesta edição, somos convocados à participação, reflexão e 
missão por meio da temática dos últimos meses do ano. No mês 
de setembro, mês bíblico, o convite é para estudar o Livro da Sa-
bedoria. Em outubro, mês missionário, o desafio é de uma “Igreja 
em Saída”. Entre os dias 3 e 28 de outubro, o Papa Francisco 
convoca o Sínodo da Juventude, com o tema: “Os jovens, a fé e o 
discernimento vocacional”. Para o Dia Nacional da Juventude, o 
lema é “Juventude, construindo uma cultura de Paz”. Novembro é 
o mês de recordar e rezar pelos falecidos, despertando o sentido 
da Ressurreição, a esperança de todos os cristãos.

Apresentamos, também, a programação da 72ª Festa de Cris-
to Rei, animada pelo lema “Com Cristo somos irmãos, sal da terra 
e luz do mundo”. A solenidade, que acontecerá no dia 25 de no-
vembro de 2018, encerra o Ano do Laicato e abre o jubileu dos 70 
anos de criação da Paróquia de Cristo Rei.

O Ano do Laicato realizou uma grande mobilização dos leigos 

e leigas em todo o Brasil. A vocação dos leigos e leigas, com os 
seus carismas, dons, ministérios, serviços e missões, despertou 
para uma “Igreja em Saída”, para o valor da família, o empenho 
pelo bem comum, a responsabilidade diante das realidades huma-
nas e a transformação social.

Para celebrar o Ano do Laicato, a região pastoral de Bento Gon-
çalves, estruturada em oito paróquias e 129 comunidades, organi-
zou o Encontro Regional de Lideranças, no último mês de agosto, 
na comunidade Santa Catarina, bairro Licorsul, com a presença de 
aproximadamente setescentos e cinquenta leigos, padres, religio-
sos (as) e o bispo diocesano. Dom Alessandro Ruffinoni foi home-
nageado pela passagem dos 75 anos de vida. 

Este encontro confirmou-se como uma verdadeira sementeira 
no coração dos leigos e na vida das comunidades, com o desafio 
permanente de serem “sujeitos” na Igreja, em vista do Reino de 
Deus.

Por fim, convidamos a todos para celebrar, com júbilo, os 25 
anos de ordenação sacerdotal do Pe. Valdir Thums, atualmente 
trabalhando na Paróquia de São Roque. Parabéns, em nome da 
região de pastoral, dos padres e de todas as comunidades, com 
muitas bênçãos e um bom trabalho pastoral.

CLJ

Resposta 1. Creio que o Papa Francisco tenha pensado e 
rezado por este Sínodo como uma forma de voltar os olhos 
e ouvidos da Igreja para os jovens, seus anseios e sede de 
Deus em um mundo tão atribulado, onde diversas institui-
ções perderam a credibilidade e o jovem cada vez mais se 
encontra em situação de vulnerabilidade e/ou seduzido por 
um mundo hedonista. O sínodo representa uma atenção 
especial a cada jovem em sua comunidade, um chamado a 
descobrir sua vocação, ser acolhido e se tornar um agente 
transformador.

Resposta 2. O maior desafio do jovem é ir contra a corren-
te do mundo, escutando o chamado de Deus, entre tantos 
que recebemos do mundo, doar suas maiores riquezas, que 
são sua juventude, alegria e a disposição que tem em prol 
dos mais necessitados. O coração do jovem anseia por algo 
maior, ser igreja, ser jovem apóstolo de jovem, evangelizar 
a todos, se tornar protagonista como agente transformador 
nos diversos âmbitos da sociedade e da igreja.

Em outubro de 2018 acontecerá, em Roma, o encontro do Papa Francisco com os jovens! 
Diz a Carta do Papa, por ocasião da apresentação do documento preparatório da XV Assembleia 
Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos: a Igreja deseja colocar-se na escuta da vossa voz, da vossa 
sensibilidade, da vossa fé; até mesmo das vossas dúvidas e das vossas críticas!

O Sínodo da Juventude é uma oportunidade para ver e conhecer a realidade juvenil, ouvir 
seus clamores, sugestões e esperanças e, em conversão pastoral, acolher uma Igreja em saída 
para que seja sal da terra e luz no mundo! Queremos estar junto com os nossos jovens  que cria-
ram o setor da Juventude de Bento Gonçalves e responderam as seguintes perguntas:

PERGUNTAS
1. O Papa Francisco diz que a juventude não existe. O que 
existe são os jovens! Por que ele está preocupado com os 
jovens e prepara um Sínodo da Juventude?

2. Os jovens são o presente e o futuro da missão evangeli-
zadora da Igreja. Quais são as vozes, os desafios, as opor-
tunidades e os sonhos da juventude do nosso contexto de 
grandes mudanças sociais?

Grupo Luzes 
do Amanhã

Resposta 1. A preocupação deve-
-se ao fato dos jovens serem o futu-
ro da igreja, formando e participan-
do do Cristianismo. Existe também 
a preocupação dos jovens estarem 
sendo levados ao mau caminho por 
tentações alheias.

Resposta 2. Podemos dizer que as 
vozes somos nós jovens, portanto 
um dos nossos maiores desafios é 
o bullying. Um dos nossos desafios 
é buscar um ensino de qualidade, 
para que nossos sonhos transfor-
mem a sociedade.

Pastoral da Juventude

Resposta 1. Os jovens são o presente e o futuro da igreja e da 
sociedade. Está cada vez mais difícil atrair e manter o jovem na 
igreja, por isso deve-se ver e escutar os  jovens, suas angústias e 
esperanças. Uma forma especial de manter contato com o jovem 
e ter esse olhar e escuta, é trabalhando no seu individual, para 
depois chegar ao coletivo, pois cada jovem é um jovem, cada um 
tem seus desafios pessoais. O Sínodo será este momento de olhar 
e escutar.

Resposta 2. Vivemos em um tempo de mudança em nossa socie-
dade. Nós, jovens, vemos como maior desafio nossa aceitação nos 
diversos locais sociais, tendo voz, protagonismo e respeito peran-
te as decisões agora, e não só quando adultos. Preocupamo-nos 
também com o contexto social ao qual estamos inseridos, seja na 
escola, trabalho, universidade, igreja, política... Representando 
Jesus, leigo e jovem, nesses espaços em que estamos inseridos, 
sem perder nosso modo jovem se ser e agir, seguindo  a mensa-
gem de Cristo, que nos mostrou como amar, respeitar e transfor-
mar, construindo assim a civilização do amor.
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Pe. Oberdan Cavazzola
Paróquia Cristo Rei

DIA DE FINADOS

Vida e Ressurreição Cristã

No dia 2 de novembro faremos memória do Dia 
de Finados. Esta celebração nos permite fazer uma 
reflexão de fé sobre o sentido cristão da vida e da 
morte. Inicialmente, o Dia de Finados nos faz refletir 
sobre o nosso Batismo. Esse sacramento nos ensina 
a não termos medo da morte, pois no batismo nasce-
mos para uma vida nova. A morte é, pois, semelhan-
te ao Batismo. Somos despidos da veste corruptível, 
que é o corpo, submerso que fica na terra, de onde 
ressuscitará com uma veste nova no último dia, que é 
o corpo glorioso da ressurreição. Todos nós vivemos 
para um dia ver a Deus, um dia estar com Deus. San-
to Agostinho já dizia: “Fizeste-nos para Ti e inquieto 
está nosso coração, enquanto não repousar em Ti” 
(As Confissões, I, 1,1).

Finados é o dia do Amor. A experiência de fina-
dos nos faz compreender o sentido do amor no ges-
to mais profundo da nossa humanidade e da nossa 
sensibilidade. Amar é fazer a experiência mais mis-
teriosa e mais humana de Deus. Todo amor vivido 

8h Nossa Senhora das Neves
8h São José (Sertorina)
8h30 Nossa Senhora Pompeia (Busa)
9h30 Nossa Senhora de Caravaggio (Tamandaré)
10h Santo Antão
10h Cemitério Parque
15h São José (Garibaldina)
15h Nossa Senhora da Glória (40 da Leopoldina)
16h30 Nossa Senhora das Graças (8 da Graciema)
18h São Pedro (15 da Graciema)
18h Santo Antão

08h30, 10h e 17h Cemitério Público Municipal Central

10h Imaculada Conceição | Barracão 

10h São Pedro | Salgado 

15h Santo Antoninho 

15h30 Santíssima Trindade | Zemith

16h São Miguel 

18h Divino Espírito Santo | Buratti

18h Santuário Santo Antônio

Programação das Missas de Finados

ou experimentado, na morte, recebe a sua plenitude 
estando com Deus. Enquanto existimos, o importante 
é sentir-se amado por Deus: “Amados, amemos uns 
aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que 
ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não 
ama não conhece a Deus, porque Deus é amor” (1 Jo 
4,7-8).

O Dia de Finados nos faz ver a vida como Espe-
rança. Sempre como um estado de vigília. De tanto 
esperar, um dia nos encontraremos como nova criatu-
ra destinada a viver para sempre juntos Dele. Quando 
morremos, segundo São João, nós nos tornamos se-
melhantes a Deus, porque O veremos como Ele é (1 
Jo 3,2). Santo Anselmo, nas suas meditações sobre a 
existência de Deus, assim ensinava: “Passei a minha 
vida na busca do rosto sereno e radioso do meu Se-
nhor. Agora o encontrei.”

O Dia de Finados também é o dia da Saudade. As 
Igrejas e os cemitérios são visitados, os túmulos deco-
rados com flores e milhares de velas são acesas. Toda 
pessoa que experimentou o amor em vida por alguém, 
vai até sua sepultura para prestar-lhe homenagem. 
Por isso, são oferecidos esses gestos de carinho e gra-

tidão como forma de estar mais próximos à memória 
daqueles que amamos e que nunca esqueceremos.

No Dia de Finados há também as celebrações li-
túrgicas e a Igreja convida todos à meditação do mis-
tério da salvação, reforçando o espírito de confiança, 
orando e intercedendo pela Ressurreição. Para a Igre-
ja é um momento de renovar a esperança no Ressus-
citado, no Deus que é autor e princípio da vida. A fé 
católica não se resume somente na existência terrena. 
Vai além disso... Na profissão de fé rezamos: “Creio 
na Ressurreição da carne, na vida eterna, amém!”. Na 
celebração de sepultamento, durante o Rito das Exé-
quias acrescenta-se este Evangelho: “Disse-lhe Jesus: 
Eu sou a Ressurreição e a vida. Aquele que crê em 
mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele 
que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto?” 
(Jo 11, 25-26).

Essa é a meta que cada um deseja alcançar nes-
sa vida, isto é, a vida eterna, a plenitude, a felicidade 
que se encontra com Deus. Mesmo marcado pelo si-
lêncio, respeito e devoção, esse dia confirma em cada 
coração a esperança e a certeza da Ressurreição para 
todos os que confiam e permanecem em Deus.

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO
2 de Novembro

PARÓQUIA CRISTO REI
2 de Novembro

PARÓQUIAS SÃO ROQUE
E N. SRA. DO ROSÁRIO
1 de Novembro
16h N. Sra. Rosário - São Roque
16h São Luís - Faria Lemos
16h30 N. Sra. Natividade
17h30 São José
17h30 São Luiz - São Roque
18h30 São Gotardo
19h São Valentim 96
19h N. Sra. Graças - Passo Velho
2 de Novembro
8h30 N. Sra. Rosário - Faria Lemos
8h30 N. Sra. das Dores - Tuiuty
9h São Roque
10h São Valentim
10h30 São Paulo - Paulina
10h30 Santo Antônio - Alcântara
16h30 Santa Eulália
16h30 N. Sra. de Fátima - Veríssimo
17h N. Sra. Navegantes
18h30 São Roque
18h30 São Valentim - Vale Aurora
18h30 N. Sra. Imaculada
3 de Novembro
16h São Pedro 71
16h São Pedro - Paulina



BOA NOTÍCIA  |  SETEMBRO 2018  |  PÁGINA 4

cramento do batismo. Ser “sal da terra” é um desa-
fio permanente de todos os cristãos. O sal dá o sabor 
(temperança). Se ficar insosso, perde o sabor e não 
serve para nada. O cristão não perde o sabor quando 
é capaz de fazer a ‘diferença’ no mundo, através da fé, 
conservando o Evangelho, preservando os valores, na 
vivência do amor, da amizade, da fraternidade, tempe-
rando a humanidade com as boas relações humanas 
e conservando os sinais e valores do Reino de Deus. A 
temperança é um dos frutos do Espírito Santo (Gl 5,22) 
que desafia o cristão a sair de si mesmo e do egoísmo, 
misturando-se com os irmãos e as comunidades, a fim 
de dar o sabor da Palavra, da Eucaristia, da alegria, da 
missão e da vida abundante para todos. 

Em terceiro, Jesus disse: “Vocês são a luz do 
mundo”... Em outro texto, Jesus afirmou: “Eu sou a 
luz do mundo” (Jo 8, 12). Agora diz para cada cristão: 
“Vocês são a luz do mundo”. O cartaz expressa que 
somos luz, porque brilhamos através de Jesus, uma 
vez que somos por Ele iluminados. A luz não pode ser 
escondida debaixo de uma mesa, mas bem alto, para 
iluminar a vida como um todo, opondo-se às trevas, à 

Aceitamos com muita alegria o convite 
para sermos festeiros de Cristo Rei nes-

se ano dedicado aos leigos (Ano do Laica-
to). Está sendo um momento, sobretudo, de 
muitas bênçãos. No início, ficamos um pou-
co assustados, indecisos... vimos, à nossa 
frente, um longo caminho a ser percorrido. 
Não sabíamos quem caminharia conosco, 
pensamos nas diversas atividades e a res-
ponsabilidade para dar conta dos desafios.

Agora, estamos adorando fazer parte 
desta equipe com todos os casais, festeiros 
jovens e padres de nossa paróquia. Forma-
mos mais que um grupo de amigos. Somos 
uma família. Com a certeza de que é uma 
experiência que marcará nossas vidas.

Destacamos, nessa experiência como 
festeiros, os encontros semanais para ide-
alizarmos os eventos da Festa de Cristo Rei; 
a busca por patrocinadores e colaboradores 
e o acolhimento e  atenção com que fomos 
recebidos por eles; a abertura da 72ª Festa 
Cristo Rei na Igreja Matriz e o jantar dan-
çante na comunidade Santa Marta; o apoio 
recebido de tantas lideranças e das comuni-

Para nós festeiros jovens é uma tarefa árdua resumir em poucas linhas o 
que nossos corações estão experimentando nestes últimos meses. Recor-

damos o que cada comunidade partilha nas visitas, o exercício de conviver bem 
em grupo, construindo uma amizade duradoura, o carinho e a confiança dos nos-
sos padrinhos, a acolhida dos padres. Somos gratos por tudo e por todos. Tudo o 
que estamos vivenciando é um enriquecimento grande para a bagagem de nossa 
vida espiritual, existencial e da vida de fé na Igreja.

Com o lema “Com Cristo Rei somos irmão, Sal da terra Luz do mundo” nos 
sentimos chamados a fazer a diferença nesta paróquia através das boas obras. 
A visita às comunidades, com a imagem de Cristo Rei, renova a fé e a esperança 
das pessoas e dá a essência de toda esta festa. É o sal e a luz que se propagam 
em cada encontro realizado.

Nossa jornada, neste ano do Laicato, vem nos proporcionando oportunidades 
inestimáveis. Formamos uma equipe unida e motivada para servir com alegria 
e devoção. Mais do que colegas, nos tornamos amigos. Por isso, pretendemos 
seguir, dispostos a manter esses laços de amizade, sempre aprendendo e contri-
buindo com a Igreja. Obrigado, e que Deus desperte em muitos corações jovens o 
desejo de participar.

Palavra dos Festeiros

Compreendendo o cartaz da 
72ª Festa de Cristo Rei

escuridão. A luz não é guardada para si, mas deve ser 
doada aos outros, ao mundo, para resplandecer atra-
vés da fé, dos dons, das qualidades, dos carismas e 
dos ministérios.

Nesta 72ª Festa de Cristo Rei é lançado um de-
safio permanente: “Brilhe a vossa luz diante dos 
homens para que vejam as vossas boas obras e 
louvem o Pai que está nos céus”. Para louvar o Pai, 
a melhor maneira são as obras. A luz se alimenta com 
as boas obras que realizamos. Podemos resplandecer 
com as obras da caridade, da reconciliação, da solida-
riedade, da missão. As “obras praticadas pelos filhos 
da luz” (Ts 1,5), são o “Evangelho da salvação”.

Festeiros Jovens

Foto: Merlo Fotografia

“Com Cristo Rei somos irmãos, sal da terra e 
luz do mundo” é o lema escolhido para a 72ª Festa de 
Cristo Rei. O lema nasceu da motivação da Campanha 
da Fraternidade de 2018, “Vós sois todos irmãos” e o 
Ano do Laicato, com o lema “Sal da terra e luz do mun-
do” (Mt 5,13-14). O cartaz coloca em destaque três 
questões fundamentais para o seguimento de Cristo 
Rei e da vida cristã.

Em primeiro plano, aparece Cristo, no centro, como 
Rei do Universo, sentado no seu trono divino (coroa) e 
humano (coração). O trono que habita é o do amor do-
ado para toda a humanidade. Ele segura a Mãe Terra 
em suas mãos e olha para toda a humanidade, com 
seus raios de vida para todos e em todas as direções. 
A centralidade da fé é em Cristo, que se encarnou e 
armou a tenda no meio de nós. Cristo Rei, que guia 
os discípulos missionários, é a razão das esperanças 
humanas, o sentido da vida e da missão. Somos segui-
dores de Cristo Rei não por causa da nossa luz própria, 
mas iluminados na luz da Graça do próprio Cristo.

A segunda afirmação é do próprio Cristo: “Vocês 
são o sal da terra”... Já o somos por causa do sa-

dades, elevando o entusiasmo e comprome-
timento com a realização da Festa.

Momentos especiais também são as vi-
sitas de Cristo Rei nas comunidades e enti-
dades. É sempre um encontro de acolhida, 
calor humano e de muita fé. O que nos im-
pressionou positivamente foi a organização 
do Chá de Cristo Rei, no Clube Ipiranga, com 
a presença das zeladoras. Estamos prepa-
rando o Bingo Beneficente, que acontecerá 
no dia 19 de outubro, no salão da Associa-
ção Santa Helena. Da mesma forma, as 
missas da solenidade de Cristo Rei e a 72ª 
Festa em honra ao padroeiro, com o almoço 
festivo, no dia 25 de novembro, no salão da 
associação da comunidade Santa Helena.

Ao darmos o nosso sim, sabíamos da 
longa jornada que teríamos pela frente. Ago-
ra os sentimentos são de alegria, satisfação 
e realização. Com o nosso lema, “Com Cristo 
Rei somos irmãos, sal da terra e luz do mun-
do”, queremos manifestar a nossa imensa 
gratidão a todos que nos apoiaram e moti-
varam. Pedimos ao Rei dos Reis a bênção 
sobre todos nós.Casais Festeiros 2018: Ary e Silvana Braido, Idalo e Ivone Scotton, 

João e Lourdes Sartori, Norval e Evli Petroli, Odacir e Iliane Giordani

Festeiros Jovens 2018: Marcelo Gobatto e Aline Braido, Diego Arsego 
e Franciele Grazioli, Gilnei dos Reis Calisto e Bruna Sartori, Fernando 
Perondi e Lediane Viel Perondi, Jones Carraro e Paula Longhi

Foto: Merlo Fotografia
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Paróquia Cristo Rei

paroquiacristoreibento@gmail.com

festas  nas comunidades

Visitas de Cristo Rei
Além das visitas às comunidades, teremos outros quatro 
momentos:
 Visita à ABCTG - no dia 20 de setembro, com saída às 

9h30min, ao lado do Super Apolo (Rua Duque de Caxias). 
Às 11h, haverá a celebração e bênção na Associação da 
ABCTG. Às 14h, acontece o encontro dos gaiteiros da re-
gião na ABCTG.

 Visita à Abraçaí, no dia 9 de outubro, 10h.
 Visita ao Lar do Ancião, no dia 10 de outubro, às 15h.
 Visita ao Hospital Tacchini, 6 a 9 de novembro. A oração 

de acolhida será às 8h, no dia 6. A despedida será no dia 
9 de novembro, às 15h.

Novena
Inicia no dia 21 de setembro, sexta-feira, às 16h, na Igreja 
Matriz Cristo Rei, com nove sextas-feiras seguidas até o dia 
16 de novembro.

Bingo Beneficente
No dia 19 de outubro, sexta-feira, às 19h30min, no salão da 
Associação de Moradores do Bairro Santa Helena, será reali-
zado o Bingo Beneficente. O salão será aberto às 18h30min.

Mateada
A mateada ocorre no próximo dia 18 de novembro, iniciando  
às 13h30min, em frente à Igreja Cristo Rei. Haverá apresen-
tações musicais e artísticas, com animação da Rádio Difu-
sora AM 890. Quem deseja participar, é só levar a térmica, a 
cuia e a bomba. A água quente e a erva-mate será oferecida 
gratuitamente para todos os participantes. Ao final, às 18h, 
haverá a missa e procissão pela Paz, animada pelo coral das 
crianças. Sugerimos aos participantes usarem camisetas 
brancas.

Tríduo
 17 de novembro - Sábado, na Matriz

18h - 1º dia do Tríduo - Missa da bênção das famílias, com 
a presença das coordenadoras das zeladoras.

 18 de novembro - Domingo, na Matriz
18h - 2º dia do Tríduo - Missa pela paz, com a presença 
das crianças da catequese das comunidades. Ao final, ha-
verá a caminhada pela Paz. A animação da missa será do 
Coral das crianças. Em comunhão com o Papa, haverá a 
celebração do Dia Mundial dos Pobres.

 23 de novembro - Sexta-feira, na Matriz
16h - 3º dia do Tríduo - Missa com bênção da saúde, com 
imposição das mãos pelos padres presentes.

Missa com os Jovens
24 de novembro - Sábado, na Matriz de Cristo Rei
18h - Missa com a participação e animação dos jovens.

Visita à Associação de 
Recicladores Jardim Glória 
A visita à Associação de Recicladores Jardim 
Glória ocorreu no último dia 10 de agosto. Os 
festeiros e demais visitantes tiveram a oportu-
nidade de conhecer o processo da reciclagem, 
a gestão e a venda dos materiais reutilizados. 
A celebração ecumênica despertou para a res-
ponsabilidade de todos na separação dos ma-
teriais recicláveis. Agradecemos a acolhida e a 
certeza que cuidar do Planeta Terra é uma for-
ma de ser “irmão, sal da terra e luz do mundo”. 

Seminário N. Sra. Aparecida Zeladoras de Capelinha 12 de outubro Saída às 7h
N. Sra. Aparecida - Imigrante N. Sra. Aparecida 14 de outubro  Domingo, às 10h30
72ª Festa de Cristo Rei Bingo Beneficente na  19 de outubro Sexta-Feira, às 19h30
 Associação Santa Helena
N. Sra. de Pompeia - Vinosul N. Sra. de Pompeia 21 de outubro  Domingo, às 11h
N. Sra. de Fátima N. Sra. de Fátima 21 de outubro  Domingo, às 11h
Bairro N. Sra. de Fátima 
São Carlos São Carlos 10 de novembro Sábado, às 19h
Almas - Linha Leopoldina Todos os Santos 11 de novembro Domingo, às 10h30
Solenidade de Cristo Rei Cristo Rei 25 de novembro Domingo, às 9h e 18h
N. Sra. das Neves Santa Bárbara 2 de dezembro Domingo, às 10h45

Programação

Domingo

Solenidade
de Cristo Rei

NOVEMBRO
 9h - Missa Solene e encerramento do Ano do Laicato. Convidamos 
todos os leigos das comunidades para o envio aos seus serviços pastorais e 
comunitários. A missa será animada pelo Coral Cristo Rei.

 11h - Procissão motorizada até o Salão da Associação Santa Helena.

 12h - Almoço festivo no salão da Associação Santa Helena.

 18h - Missa de Ação de Graças pelos festeiros e todos os colaboradores. 
Apresentação da equipe de festeiros para 73ª festa e abertura do Ano Jubilar 
dos 70 anos de criação da Paróquia de Cristo Rei. Convidamos os festeiros e 
familiares de todas as festas de Cristo Rei. A Missa será animada pelo Coral 
Cristo Rei.
 19h - Apresentação musical (“Gaitaço”), em frente à Igreja de Cristo Rei 
(Praça Rui Lorenzi).

Chá de Cristo Rei
No último dia 2 de setembro aconteceu, no Clube 
Ipiranga, o tradicional Chá das Zeladoras de Cape-
linha. Foi um encontro de animação e louvor, mar-
cado pela presença das zeladoras e lideranças das 
comunidades. O momento especial foi a acolhida 
da imagem de Cristo Rei e Nossa Senhora de Fá-
tima. Agradecemos, em nome dos casais festeiros 
e festeiros jovens, a todos os colaboradores e, de 
modo especial, todas as zeladoras, aos casais fes-
teiros e festeiros jovens de 2017 que participaram 
ativamente de toda a confraternização.

Fotos: Merlo Fotografia

Foto: Divulgação



BOA NOTÍCIA  |  SETEMBRO 2018  |  PÁGINA 6

festas  nas comunidades

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

São Roque
Inscrição e primeiro encontro: 15 de setembro
Demais encontros: 29 de setembro, 13 e 27 
de outubro, 10 de novembro
Horário: 14h
Local: Igreja São Roque
Investidura: 24 de novembro

N. Sra. do Rosário
Inscrição e primeiro encontro: 16 de setembro, 
após a missa das 8h30
Local: Igreja N. Sra. do Rosário
Demais encontros: 
a combinar
Investidura: 
25 de novembro

Semana
Litúrgico-

Catequética
Nos dias 28 e 29 de novembro, 

das 19h30 às 21h30, acontece a 
formação, dando continuidade às 
Semanas Pastorais. Liturgia e ca-
tequese devem andar juntas, para 
formar comunidades com o foco na 
Iniciação à Vida Cristã. Serão trata-
dos assuntos como, ao longo do ano, 
esses dois eixos da comunidade ca-
minharão juntos através das celebra-
ções. Contamos com sua presença!

Público-alvo: Ministros da Pala-
vra, Catequistas, Equipes de Liturgia, 
Equipes de Canto e fiéis em geral.

Onde: Salão Paroquial de Faria 
Lemos

Estamos próximos de um grande passo a 
ser dado pelas nossas paróquias de São Roque 
e Nossa Senhora do Rosário. Desde o início no 
ano caminhamos comunitariamente analisan-
do as melhores opções para podermos acolher 
e atender melhor às demandas pastorais de 
hoje e do futuro que se aproxima. Chegamos 
a uma proposta definitiva que, nesta assem-

16 de setembro 10h30 Missa festiva e almoço em honra a padroeira da comunidade Nossa Senhora das Dores - Tuiuty

23 de setembro 10h30 Missa festiva e almoço no  CTG Gaudério Serrano em honra a Santa Terezinha

23 de setembro 10h30 Missa festiva e almoço em honra a Madre Paulina na comunidade São Paulo - Linha Paulina

29 de setembro 19h Missa festiva em Honra a São Miguel na comunidade Santo Antônio - Linha Pradel

12 de outubro 10h30 Missa festiva e almoço em honra ao padroeiro  na comunidade São José 

14 de outubro 10h30 Missa festiva e almoço em honra a padroeira na comunidade Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos

14 de outubro 10h30 Missa festiva e almoço em honra a padroeira na comunidade Nossa Senhora Aparecida

21 de outubro 10h30 Missa festiva e almoço em honra a Sant´Ana na comunidade de São Valentim

21 de outubro 10h30 Missa festiva e almoço na comunidade São Valentim 96

10 de novembro 19h30 Missa festiva e jantar em honra a N. Senhora da Saúde na comunidade Santo Antônio - Alcântara

11 de novembro 10h30 Missa festiva e almoço em honra ao padroeiro da comunidade Cristo Redentor

11 de novembro 10h30 Missa festiva e almoço em honra ao padroeiro da comunidade São Martinho

18 de novembro 10h30 Missa festiva e almoço em honra a padroeira da comunidade Nossa Senhora das Graças - Passo Velho

25 de novembro 10h30 Missa festiva e almoço na comunidade São José

25 de novembro 10h30 Missa festiva e almoço em honra a padroeira da comunidade Nossa Senhora da Saúde

A Semana Social é um momento de forma-
ção, partilha e celebração com todos os bati-
zados que se colocam a serviço do Reino de 
Deus e de sua justiça, promovendo a vida em 
abundância em comunidades, famílias e pes-
soas mais necessitadas da nossa sociedade.

Com esta motivação, as pastorais sociais 
da paróquia São Roque promovem a II Semana 
Social nos dias 24 e 25 de setembro, no audi-
tório da Paróquia São Roque, com a seguinte 
programação:

l Dia 24 de setembro, segunda-feira, das 
19h30 às 21h, palestra sobre o tema “O cui-
dado com o cuidador”, com a psicóloga Ivana 
Cristina Zandavalli.

l Dia 25 de setembro, terça-feira, das 
19h30 às 21h, partilha dos trabalhos das pas-
torais sociais e explanação do trabalho da Pac-
tore e da Pastoral Carcerária.

Convidamos a todos para participar!

Semana Social

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA PAROQUIAL

30 de setembro, às 15h, 
Salão Paroquial da Igreja São Roque

bleia, será exposta e decidida: a da reforma de 
nosso Centro Paroquial e construção da residên-
cia para os padres. A sua presença é muito im-
portante, pois esta decisão não é de uma pessoa 
ou de um pequeno grupo, mas de todos os que 
pertencem às duas paróquias. Venha expressar 
sua opinião e seja cada vez mais comunidade. 
Contamos com você!

Formação de 
Coroinhas

Cr
on

og
ra

m
a
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Paróquia Santo Antônio

Onde é gasto o seu dinheiro?
Temos a satisfação e a alegria de devolver em 

obras o dinheiro que você partilha com nossa paró-
quia. Com uma gestão profissional e transparente per-
cebemos que é possível, em plena crise, colocar a ser-
viço da Evangelização, estruturas agradáveis, belas e 
práticas, que favorecem a comunidade-Igreja. Muitos 

30 de setembro Missa festiva em honra ao padroeiro na Comunidade São Francisco de Assis e almoço no Susfa

12 de outubro Missa festiva em honra à padroeira na Comunidade N. Sra. Aparecida | Conceição

21 de outubro Missa festiva e almoço em honra à padroeira na Comunidade N. Sra. do Rosário | Progresso II

10 de novembro Missa festiva em honra à padroeira na Comunidade N. Sra. Medianeira

11 de novembro Missa festiva e almoço em honra à padroeira na Comunidade N. Sra. da Saúde | Vinhedos

18 de novembro Missa festiva em honra à N. Sra. Mãe Rainha no Oratório da Fundaparque e almoço na Comunidade
  São José Operário| Fenavinho

25 de novembro Missa festiva e almoço em honra à padroeira na Comunidade Santa Catarina | Licorsul

20 e 21 de outubro Retiro do Curso de Teologia e Bíblia com assessoria de Giovanni Mattiello, 
 no Recanto Medianeira (Veranópolis).
25 de outubro, 19h30 Encontro de Formação, assessorado pelo Pe. Marciano Guerra, sobre o 
 Tempo do Advento e Natal, para as Equipes de Liturgia e Ministros da Palavra
 e Eucaristia, no Edifício Santo Antônio (Auditório I).
9 de novembro, 20h Bingo do CLJ, no Salão Paroquial Santo Antônio.
24 de novembro, 14h Assembleia Paroquial no Salão Paroquial Santo Antônio, com a participação 
 de todas as Comunidades, Movimentos e Pastorais.
26 de novembro, 19h30 Inauguração da nova Igreja na Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio 
 (Vila Nova II).

foram os investimentos em recursos humanos, pas-
torais, caridade, serviços e espaços que auxiliam na 
formação humana e cristã das pessoas que vão até o 
Santuário ou em nossas Comunidades. Confira algu-
mas obras importantes realizadas no primeiro semes-
tre de 2018:

Novo Presbitério da Comunidade 
São Cristóvão | Vila Nova I

Reforma do Estacionamento Paroquial Recepção da nova Secretaria Paroquial

Restauro do Altar da Comunidade Imaculada
Conceição | Barracão

Novo Presbitério da Comunidade 
Santa Maria Goretti

Datas importantes



Oração da 72ª Festa de 
Cristo Rei - Ano 2018 

“Ó Trindade Santa, fonte de alegria e luz para os povos. 
Neste Ano do Laicato, vos louvamos pelos carismas, 
dons, ministérios, vocações e serviços dos leigos e 

leigas na Igreja. Pedimos, por Cristo Rei, que todos os 
batizados sejam ‘sal da terra e luz do mundo’, numa 

‘Igreja em Saída’, vivendo a missão para as famílias, o 
bem comum e a transformação social. 

Enviai o Espírito Santo sobre nós, para que abrindo 
o coração às vossas maravilhas, possamos viver a 
esperança da vinda do vosso Reino de amor aos 

irmãos, superando as violências, construindo a paz, em 
comunhão com Jesus, Maria e José, modelos para todos 

os cristãos. Amém”. 
“Cristo Rei, venha a nós o vosso Reino”. 

Dia 9 de 
Dezembro
de 2018
Paróquia São Roque

Bento Gonçalves

Missa de Ação de Graças, às 
11h, na Matriz.

Almoço de confraternização, 
às 12h, no Salão Paroquial.

JUBILEU DE PRATA DE ORDENAÇÃO SACERDOTAL

PADRE VALDIR THUMS

Dai Graças ao 
Senhor, porque Ele 
é bom; “eterna é a sua 
misericórdia”.
SL 117


