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agradece o apoio 
dos patrocinadores 
durante o ano de 
2015, em especial 
ao Hospital Tacchini, 
através do Plano de 
Saúde Tacchimed, e 
ao Grupo L. Formolo 
- Capelas São José, 
nossos parceiros em 
todas as edições. 
Nosso agradecimento 
também à 
transportadora Dumar 
e aos apoiadores das 
festas das Paróquias 
de Bento Gonçalves. 

Nossa gratidão 
às zeladoras de 
capelinhas que 
possibilitaram que o 
jornal chegasse a todas 
as famílias bento-
gonçalvenses. 

Um feliz e abençoado 
Natal, um próspero ano 
novo, sempre com a 
boa notícia de nosso 
Senhor Jesus Cristo. 
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Boa Notícia

Editorial

Tempo de Advento
Viviane Mello

“Bendito quem inventou o belo truque do calendário; 
pois o bom de cada ano é que nos dá a impressão de que 

a vida não continua, mas recomeça”. 
(Mário Quintana)

A “troca de calendário” nos faz recapitular e refletir fatos e acontecimentos 
que marcaram a caminhada pessoal e comunitária. Num tempo em que não 
só vivemos “uma época de mudanças, mas uma mudança de época” é funda-
mental não esquecermos a história e seus ensinamentos, pois quem esquece o 
passado, tem o seu futuro comprometido.

Muitas são as marcas que o ano de 2015 nos deixa.
Na Igreja Católica, com o Papa Francisco, continuamos vivendo a “Nova 

Primavera” em que esta instituição milenar procura ser uma Boa Notícia para a 
humanidade. Fomos agraciados com a Encíclica Laudato Si (Louvado Seja) em 
que, além de nos alertar para os graves problemas ambientais, o pontífice nos 
encorajou a continuar com a nossa missão  de cuidadores da casa de todos, na 
certeza que Deus está ao nosso lado. Com insistência, ele nos  exorta a usar o 
remédio da misericórdia e não a arma do julgamento. O Sínodo sobre a família 
foi o grande sinal desta mudança de postura. Nas visitas Pastorais a América 
do Sul e Central reafirmou a opção pelos pobres e denunciou os mecanismos 
de exclusão.

Na Diocese de Caxias do Sul, foi encerrado o Jubileu de 80 anos de nossa 

É quase final de ano, tempo 
de planejar as festas, as férias, 
de receber os familiares, as visi-
tas e para isso exige toda uma 
preparação. Quem lembra (e 
ainda faz) da mãe e o pai reali-
zando a grande faxina, de lavar 
paredes, forro da casa e pintar 
a casa? Tudo muito prático, pois, 
é quase chegada a hora de rece-
ber convidados em nossas casas 
e não queremos nos pegar des-
prevenidos, e ainda falta pensar 
nas acomodações, nos comes e 
bebes. Assim como organizamos 
nosso dia-a-dia conforme o perí-
odo que estamos vivendo, assim 
deve ser no nosso plano espiri-
tual: PREPARAR A VINDA DO SE-
NHOR, o convidado mais ilustre!

O tempo de advento é o iní-
cio do Ano Litúrgico na igreja 
Católica, a qual convida para 
uma caminhada de preparação 
para a vinda do Senhor. O pró-
prio termo sugere, Advento vem 
do latim adventum que significa 
vinda ou chegada. Este período 
compreende as quatro semanas 
que antecedem o Natal e evoca 
a dupla vinda de Jesus Cristo: 
nas duas primeiras semanas se 

Marcas do que se foi!
história. Em comunhão com a Diocese de Caxias do Sul, as quatro Paróquias de 
Bento Gonçalves acolheram a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, 
um momento forte de oração e comunhão com a Igreja do Brasil, que está pre-
parando os 300 anos da sua padroeira. As festas dos padroeiros sempre são 
momentos fortes de celebração e de comunhão entre as comunidades.

No país vivemos momentos de turbulência, tanto na política, como na eco-
nomia. Mais do que reduzir as causas dos “desvios morais”, como a grande 
imprensa tenta nos incutir, devemos perceber que a crise é sistêmica, ou seja, 
o nosso atual modelo de desenvolvimento é incapaz de resolver os problemas 
que ele criou. Por isso, o nosso grito não deveria ser para depor as pessoas que 
legitimamente foram eleitas, mas por um novo modelo de desenvolvimento, em 
que o social esteja acima do econômico.

A vida é feita de ciclos. Assim um calendário termina e o próximo automati-
camente começa. E, com ele, os desafios e a esperança.

2016 já está num horizonte próximo e, com ele, o ANO DA MISERICÓRDIA, 
momento de pensarmos e refletirmos a nossa conduta e a própria existência à 
luz da essência de Deus, que “nunca se cansa de perdoar”. A nossa Diocese 
vai acolher o 14º Encontro Intereclesial de CEBs, com o intuito de contribuir na 
renovação das estruturas eclesiais e sociais: “Vinho novo em pipas novas”.

Que nossas atitudes e gestos sejam sempre cheios de misericórdia como 
os de Deus Pai.

ADEUS ANO VELHO, FELIZ 2016!

reportando a segunda 
vinda gloriosa e defini-
tiva do Cristo Salvador, 
nos finais dos tempos; e 
nas duas últimas sema-

nas a preparação propriamente 
dita para o Natal, a primeira vin-
da do Cristo menino que habitou 
entre nós. Para compreendemos 
melhor esse processo, basta ana-
lisar e meditar a liturgia que faz o 
seguinte percurso:

1º Domingo: Evangelho 
de Jesus Cristo segundo Lucas 
21,25-28.34-36, onde menciona 
que Cristo virá com grande poder 
e glória para proclamar a salva-
ção e a libertação do povo de 
Deus, antes disso “Haverá sinais 
no sol, na lua e nas estrelas. Na 
terra, as nações ficarão angus-
tiadas, com pavor do barulho do 
mar e das ondas”. “Portanto, ficai 
atentos e orai a todo momento, a 
fim de terdes força para escapar 
de tudo o que deve acontecere 
para ficardes em pé diante do Fi-
lho do Homem”. 

2º Domingo: Evangelho 
de Jesus Cristo segundo Lucas 
3,1-6. E para sermos dignos de 
estarmos “em pé diante do Fi-
lho do Homem”, nesse segundo 
domingo a liturgia nos convida a 
fazermos uma profunda reflexão 
dos nossos pecados e coloca a 

figura de João Batista como pre-
cursor da Salvação, pregando 
um batismo de conversão para a 
salvação dos pecados. “Preparai 
o caminho do Senhor, endireitai 
suas veredas”, “e todas as pes-
soas verão a salvação de Deus”. 

3º Domingo: Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 3,10-
18. Na certeza da reconciliação 
com Deus a palavra convida: 
“Alegra-te e exulta de todo o cora-
ção!”. Por onde João Batista pas-
sava as multidões questionavam 
o que deviam fazer, como deviam 
se comportar, na expectativa de 
terem encontrado o messias, po-
rém, João Batista anuncia a Boa 
Nova e declara: “Eu vos batizo 
com água, mas virá aquele que é 
mais forte do que eu. Eu não sou 
digno de desamarrar a correia de 
suas sandálias. Ele vos batizará 
no Espírito Santo e no fogo”.

4º Domingo: Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas 1,39-
45. Não há exemplo melhor de 
entrega, servidão, confiança e 
fé do que Maria, a escolhida por 
Deus para nos trazer a Salvação. 
Ela se fez morada Santa onde 
Cristo pôde habitar é o próprio 
caminho que nos conduz a Jesus 
Cristo. Isabel reconhece a impor-
tância de nossa Senhora nesse 
caminho salvífico e proclama: 
“Bendita és tu entre as mulheres 

e bendito é o frutodo teu ventre! 
Como posso merecer que a mãe 
do meu Senhor me venha visi-
tar?”.

Para percorrer todo esse 
caminho de preparação a igreja 
como sempre é muito catequé-
tica, se utiliza, além da interliga-
ção do sentido litúrgico das cele-
brações, de símbolos que melhor 
nos ajudam a concretamente 
“enxergar” esse percurso. A CO-
ROA DO ADVENTO simboliza 
essa expectativa do Natal do Se-
nhor, pois a cada semana acen-
de-se uma vela anunciando que 
está chegando próximo o Natal e 
é carregada de ensinamentos e 
lições de vida:

A forma circular: O círculo 
representa o “elo”, a união que 
liga Deus à humanidade, a Alian-
ça de Deus com seu povo. Ele 
não tem princípio nem fim, como 
o amor de Deus que é eterno. 
Também indaga o homem a amar 
o próximo e que esse amor nunca 
deve acabar.

Ramos verdes: Os ramos 
verdes representam a esperan-
ça do amor e da graça Deus, do 
seu perdão misericordioso e a 
glória da vida eterna. Lembram 
também a bênção de Jesus Cris-
to, que foi derramada sobre o 
homem em sua primeira vinda, e 

que agora com a esperança reno-
vada, aguardamos a segunda e 
definitiva vinda do Senhor.

A fita vermelha: Represen-
ta o amor de Deus e o próprio Es-
pírito Santo.

As bolas: Representam os 
frutos do Espírito Santo.

Quatro velas: No início, com 
as velas apagadas, lembramos a 
experiência da escuridão do pe-
cado que é dissipada quando, a 
cada semana, é acesa uma vela 
pela aproximação da chegada 
daquele que é a luz do mundo, 
Nosso Senhor Jesus Cristo. É ele 
quem nos reconcilia com Deus e 
traz “Paz na terra ao homem de 
boa vontade”.

Finalizando, embora Deus 
traga paz na terra ao homem de 
boa vontade, nossa fé não pode 
ser uma fé só de intenções e de 
“boa vontade”. Necessitamos 
praticar com atos concretos e 
com todo esse caminho que nos 
propõe a liturgia e essa cateque-
se do advento é impossível não 
fazer uma boa preparação para 
a VINDA DO SENHOR, e transfor-
mar a nossa fé em ação. Sejamos 
sensíveis ao Espírito Santo e rea-
lizemos de fato essa preparação, 
a começar pela nossa família 
para que o amor e a paz de Cristo 
possa fazer morada em todas as 
famílias neste Natal. Amém!
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Santuário vive

Papa Francisco proclamou, na 
bula Misericordiae Vultus, o Ano 
Jubilar da Misericórdia, com início 

no dia 8 de dezembro e conclusão no dia 20 
de novembro de 2016. As catedrais e san-
tuários do mundo abrirão uma “Porta San-
ta” como gesto de abertura oficial do Ano 
Jubilar e também sinal do cuidado pastoral 
que a Igreja quer intensificar. Neste dia, ha-
verá a possibilidade extraordinária de indul-
gência jubilar aos fiéis. O Santuário Santo 
Antônio realizará a Missa com a Abertura 
da Porta Santa no dia 13 de dezembro, às 
8h30min. Todas as comunidades são con-
vidadas a participar, de modo que neste ho-
rário só ocorrerá esta celebração.

No Santuário e nas comunidades, se-
rão colocados banners com as obras de 
misericórdia espirituais e corporais, para a 
reflexão sobre gestos concretos de miseri-
córdia. As sete obras corporais são: dar de 
comer a quem tem fome; dar de beber a 
quem tem sede; vestir os nus; dar hospe-
dagem aos peregri¬nos; remir os cativos; 
visitar os enfermos; sepultar os mortos. E 
as sete obras espirituais são: ensinar os 
igno¬rantes; aconselhar os que se encon-
tram em dúvidas; consolar os aflitos; corri-
gir os que erram; suportar com paciência 
as fraquezas do próximo; rogar a Deus pe-
los vivos e falecidos.

Além das atividades, a Paróquia dará 
atenção especial ao atendimento nas igre-
jas, às confissões, aos peregrinos no San-

Explicação do Vaticano sobre 
o logotipo da Misericórdia

O logotipo e o lema colocados juntos oferecem uma síntese do 
Ano Jubilar. O lema Misericordiosos como o Pai (Lucas, 6,36) pro-
põe viver a misericórdia no exemplo do Pai que pede para não jul-
gar e não condenar, mas perdoar e dar amor e perdão sem medida 
(cfr. Lc 6,37-38). O logotipo – obra do Padre jesuíta Marko I. Rup-
nik – apresenta-se como uma pequena suma teológica do tema 
da misericórdia. Mostra, na verdade, o Filho que carrega aos seus 

ombros o homem perdido, recuperando uma imagem muito querida da 
Igreja primitiva, porque indica o amor de Cristo que realiza o mistério 
da sua encarnação com a redenção. O desenho é feito de tal forma que 
realça o Bom Pastor que toca profundamente a carne do homem, e o faz 
com tal amor capaz de lhe mudar a vida. Além disso, um detalhe não é 
esquecido: o Bom Pastor com extrema misericórdia carrega sobre si a 
humanidade, mas os seus olhos confundem-se com os do homem. Cris-
to vê com os olhos de Adão e este com os olhos de Cristo. Cada homem 
descobre assim em Cristo, novo Adão, a própria humanidade e o futuro 
que o espera, contemplando no Seu olhar o amor do Pai.

A cena é colocada dentro da amêndoa, também esta figura cara 
da iconografia antiga e medieval que recorda a presença das duas na-
turezas, divina e humana, em Cristo. As três ovais concêntricas, de cor 
progressivamente mais clara para o exterior, sugerem o movimento de 
Cristo que conduz o homem para fora da noite do pecado e da morte. 
Por outro lado, a profundidade da cor mais escura também sugere o 
mistério do amor do Pai que tudo perdoa.

Oração da Misericórdia
Vós que nos ensinastes a ser misericordiosos como o Pai celeste,
e nos dissestes que quem Vos vê, vê a Ele.
Mostrai-nos o Vosso rosto e seremos salvos.
O Vosso olhar amoroso libertou Zaqueu e Mateus da escravidão do 
dinheiro;
a adúltera e Madalena de colocar a felicidade apenas numa criatura;
fez Pedro chorar depois da traição,
e assegurou o Paraíso ao ladrão arrependido.
Fazei que cada um de nós considere como dirigida a si mesmo as 
palavras que dissestes à mulher samaritana:
Se tu conhecesses o dom de Deus!

Vós sois o rosto visível do Pai invisível,
do Deus que manifesta sua omnipotência sobretudo com o perdão e a misericórdia:
fazei que a Igreja seja no mundo o rosto visível de Vós, seu Senhor, ressuscitado e na 
glória.
Vós quisestes que os Vossos ministros fossem também eles revestidos de fraqueza
para sentirem justa compaixão por aqueles que estão na ignorância e no erro:
fazei que todos os que se aproximarem de cada um deles se sintam esperados, amados 
e perdoados por Deus.

Enviai o Vosso Espírito e consagrai-nos a todos com a sua unção
para que o Jubileu da Misericórdia seja um ano de graça do Senhor
e a Vossa Igreja possa, com renovado entusiasmo, levar aos pobres a alegre mensagem
proclamar aos cativos e oprimidos a libertação 
e aos cegos restaurar a vista.

Nós Vo-lo pedimos por intercessão de Maria, Mãe de Misericórdia,
a Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos.

Amém

“Abertura da Porta Santa”
no Ano da Misericórdia

tuário, aos momentos de adoração, para 
manifestar visivelmente o perdão de Deus. 
De acordo com o pároco da Paróquia Santo 
Antônio, padre Ricardo Fontana, o Ano da Mi-
sericórdia não se trata apenas de um ano de 
reflexão; mas sim de um convite que a Igreja 
propõe a cada cristão em assumir um com-
portamento de viver e propagar a misericór-
dia de Deus no seu dia-a-dia.

“O lema do Ano da Misericórdia convo-
ca ao desafio: ‘Sede misericordiosos como o 
vosso Pai é misericordioso’, de Lucas  6, 36. 
Somos chamados a sermos sinal perdão em 
uma cultura do ódio; a sermos sinal de amor 
e misericórdia constantes nas nossas ativi-
dades pastorais enquanto Igreja, mas tam-
bém nas nossas relações diárias, enquanto 
filhos de Deus. Jesus é reflexo da misericór-
dia em suas palavras e ações. Por isso, se 
queremos ser seus discípulos, precisamos 
viver intensamente o perdão. Assumamos 
esse chamado!”, convida o padre Ricardo.

O pároco destaca que a Festa de Santo 
Antônio de 2016 terá o mesmo lema que o 
Ano Jubilar para ampliar a reflexão sobre a 
misericórdia. “Em cada dia da trezena, se re-
fletirá uma obra de misericórdia, totalizando 
as 14 obras. Os grupos, pastorais, comunida-
des e movimentos também são convidados 
a assumir na prática alguma obra de miseri-
córdia, para que a fé também se traduza em 
obras”, aponta.
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Notícias das Paróquias São Roque e N.Sra. do Rosário

Fatos em fotos

Que a felicidade não dependa do tempo, nem da paisagem, 
nem da sorte, nem do dinheiro. Que ela possa vir com toda 

simplicidade, de dentro para fora, de cada um para todos. Que as 
pessoas saibam falar, calar e, acima de tudo, ouvir. Que tenham 

amor ou então sintam falta de não tê-lo. Que tenham ideais e medo 
de perdê-los. Que amem ao próximo e respeitem sua dor. Para 

que tenhamos certeza de que: viver vale a pena.
Carlos Drummond de Andrade

Mensagem de agradecimento

“Um mais um é sempre mais que dois”. 
(Música: O sal da terra - Beto Guedes)

Isso traduz fielmente o que é um trabalho em equipe. É preciso caminhar juntos para 
que os objetivos sejam alcançados. Sozinho não se chega a lugar nenhum. O prazer 
de uma vitória está em compartilhá-la com os amigos, colegas, equipes, apoios, pa-
trocinadores e familiares. Temos a certeza que, sem a doação de cada um, seja pelo 
trabalho, pelo desempenho, pelo conhecimento, pelo tempo dedicado ou qualquer 

outra atividade, nada teria acontecido de forma tão sublime e vitoriosa.   
E pedimos compreensão se algo não foi do agrado, mas tenham a certeza que fize-

mos com amor e agradecemos imensamente a participação de todas as comunidades 
neste ano de 2015.  A todos a nossa gratidão. Que São Roque e São Gotardo nos ajude 

sempre a viver em comunidade com alegria de servir.

Resultado líquido dos eventos 2015 (até novembro)
Mateada   R$ 10.105,40
Bingo    R$ 10.673,60
Almoço    R$ 26.108,95
Jantar Filó Italiano  R$ 14.303,00
Jantar da Feijoada e Roleta R$ 8.820,30
TOTAL LÍQUIDO    R$ 70.011,25

Num ato de solidariedade, a sobra de alimentos não perecíveis foi doada à 
Paróquia de Cambará, em razão das tempestades que atingiram a cidade.

Missa e show de Ação de 
Graças na Igreja Matriz

Dia 19 de dezembro, às 19h, 
com a presença do Pe. Ezequiel 
Dal Pozzo

Horário das missas
Durante as férias dos padres haverá mudan-

ça de horários das missas nas sedes paroquiais 
de São Roque e Faria Lemos.

Aos domingos, de 27 de dezembro a 28 de 
fevereiro, em Faria Lemos, a missa será realiza-
da às 8h. Em São Roque, às 9h15min.

Início da Quaresma e
Imposição das Cinzas

No dia 10 de fevereiro, quarta-feira de cin-
zas, terá início a Quaresma e a Campanha da 
Fraternidade, que em 2016 mais uma vez será 
ecumênica, tendo como tema: CASA COMUM - 
NOSSA RESPONSABILIDADE. Um apelo para cui-
darmos do meio ambiente.

Neste dia haverá missas com a Imposição 
das Cinzas nos seguintes horários e locais:

• SÃO ROQUE - às 19h
• FARIA LEMOS - às 20h30min

Confissões
No espírito do ANO DA MISERICÓRDIA, du-

rante o tempo de Advento e na Quaresma, nas 
quartas-feiras, das 18h às 19h, haverá atendi-
mento de confissões na Igreja de São Roque.

Visitas aos Doentes
Lembramos às ministras da Eucaristia e vi-

sitadoras de doentes, que agendem o quanto 
antes as visitas aos que não podem sair de casa 
e ir a uma Igreja para se confessar.

Se alguma família possui um doente aca-
mado e não recebe a visita das ministras, pode 
agendar a visita diretamente na secretaria paro-
quial ou pelo telefone 3542 1574.

Festas  nas Comunidades
Dezembro
Dia 05 Comunidade Nossa Senhora Imaculada Festa da Padroeira
Dia 12 Comunidade Sagrada Família  Festa da Padroeira
Dia 12 Comunidade Santa Lúcia   Festa da Padroeira
Dia 19 Comunidade São Valentin/Vale Aurora Festa do Padroeiro

Janeiro
Dia 24 Comunidade São Paulo/Paulina  Festa do Padroeiro

Nos meses de setembro, outubro e novembro aconteceram di-
versos fatos que marcaram a caminhada de nossas comunidades. A 
nossa gratidão a todos que participaram e colaboraram.

Encontro Vocacional na Comunidade Santo Antônio - 
Alcântara - Paróquia N. S. do Rosário - Faria Lemos

Chegada da imagem peregrina de N. S. Aparecida na
paróquia N. S. do Rosário - Faria Lemos

Encontro Regional de CEBs na Paróquia N. S. do Rosário - 
Faria Lemos

A Paróquia São Roque agradece o trabalho dos festeiros Adeloir e Andréia 
Lara dos Santos, Arlei e Adriane Reginatto, Valter e Maria Dalloglio, Denis e 

Sandra Pedrotti e Valdir e Terezinha Cozer

Missas de Natal 
e Ação de Graças
Os horários de missas de Natal e virada 
de ano nas comunidades são:

Dia 24 de dezembro
18h30 São Valentim e N. Sra. das 
 Dores (Tuiuty)
20h30 São Roque e N. Sra. do Rosário 
 (Faria Lemos)

Dia 25 de dezembro
8h30 N. Sra. do Rosário (Faria Lemos)
9h São Roque

Dia 31 de dezembro
19h São Roque

Dia 1º de janeiro de 2016
8h N. Sra. do Rosário (Faria Lemos)
9h15 São Roque
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Notícias da Paróquia Santo Antônio

1/12 N. S. da Saúde - Vinhedos
 Imaculada Conceição - Barracão
 N. S. de Fátima - Cohab
2/12 Santa Lúcia - Progresso

3/12 São José Operário - Fenavinho
 N. S. Aparecida - Conceição
4/12 N. S. do Rosário - Progresso II
 N. S. de Caravággio - Vila Nova II
 Divino Espírito Santo - Burati
7/12 Bom Pastor - Cruzeiro
8/12 São Miguel
 Madre Paulina - Vista Alegre
9/12 N. S. de Lourdes - Gruta do Salgado
 N.S. das Graças - Eucaliptos
10/12 Santa Maria Goretti
 Santo Antoninho
15/12 Santa Catarina - Licorsul
 São Paulo Apóstolo - Tancredo Neves
16/12 São Cristóvão - Vila Nova
 N. S. Medianeira
 N. S. do Carmo - Borgo
17/12 Santíssima Trindade - Zemith
 Sagrado Coração de Jesus - Paim
 São Pedro - Salgado

Festas dos padroeiros das comunidades
05.12 20h  Jantar festivo N. S. das Graças - Eucaliptos
12.12  18h30min Missa Festiva em honra N. S. das Graças - Eucaliptos
12.12 19h  Missa Festiva em honra N. S. Imaculada Conceição - Barracão
   Após, jantar festivo
13.12 10h30min Missa festiva em honra Santa Lúcia - Progresso
   Após, almoço festivo

Dia 24
19h Santa Maria Goretti
19h Santa Catarina - Licorsul
19h N. S. do Rosário
20h Santuário Santo Antônio
20h30 São Miguel 
20h30 São José Operário - Fenavinho

Dia 25
7h  Santuário Santo Antônio
8h30 Santuário Santo Antônio
9h Jesus Bom Pastor - Cruzeiro
10h Santo Antoninho
10h Santuário Santo Antônio
19h Santuário Santo Antônio
19h São Cristóvão - Vila Nova

No próximo dia 11 de dezembro, será inaugurada a Igreja Santa 
Paulina, no bairro Vista Alegre.

A inauguração acontece às 20h, com procissão luminosa, missa 
e confraternização.

Dia 26
17h N. S. Medianeira
17h Santa Lúcia - Progresso
18h Santuário Santo Antônio
18h30 N. S. Aparecida - Conceição
19h30 N. S. do Carmo - Borgo
 N. S. Caravaggio - Vila Nova II
 N. S. de Fátima - Cohab

Dia 27
7h Santuário Santo Antônio
8h30 Santuário Santo Antônio
9h N. S. da Saúde - Vinhedos
 Espírito Santo - Burati
10h Santa Paulina - Vista Alegre
10h Santuário Santo Antônio
19h Santuário Santo Antônio

Programação de Missas Natal 2015

Inauguração da 
Igreja Santa Paulina

Celebrações penitenciais
(às 20 horas)



Merlo Fotografia

Bingo beneficente
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Notícias da Paróquia Cristo Rei
paroquiacristoreibento@gmail.com Ano da Misericórdia

 ABERTURA: acontece no dia 13 de dezem-
bro, às 18h, na Igreja Matriz de Cristo Rei. To-
das as comunidades, lideranças e conselhos 
de Pastoral são convidados a participar. 

 CONFISSÕES E CELEBRAÇÃO PENITEN-
CIAL: no dia 16 de dezembro, às 19h30min, 
na igreja matriz Cristo Rei, para todas as co-
munidades.

24/12, quinta feira 18h Comunidades Nossa Senhora
    Aparecida e São Luiz
   20h Matriz Cristo Rei e comunidade
    Santa Helena
25/12, sexta feira  8h Matriz Cristo Rei
   8h30 Comunidade Santa Rita
   9h30 Comunidade São Bento
   18h Matriz Cristo Rei

 Igreja Matriz Cristo Rei: 30 de janeiro, às 18h; 31 de janei-
ro, às 8 e 18h; 2 e 3 de fevereiro, às 18h

 Comunidades da Paróquia Cristo Rei: os ministros realiza-
rão a Bênção da Garganta, conforme cada comunidade

 Visita a ABCTG: no 
dia 20 de setembro, os festei-
ros se dirigiram a ABCTG com 
a imagem de Cristo Rei, onde 
foi realizada a celebração 
crioula, a bênção do espaço 
e o almoço festivo. Agradece-
mos a acolhida, o encontro e o 
momento especial que juntos 
tivemos. 

 Bingo Beneficente: 
realizado no dia 16 de outu-
bro, no ginásio da Associa-
ção de Moradores do Santa 
Helena.

Entre os dias 4 e 20 de novem-
bro, a Paróquia Cristo Rei acolheu 
com alegria, emoção e muita oração, 
a imagem peregrina de Nossa Se-
nhora Aparecida, vinda do Santuário 
Nacional. A presença da réplica teve 
por objetivo celebrar os 300 anos da 
Aparição de Nossa Senhora e a prepa-
ração da 69ª Festa de Cristo Rei.

Nesse acontecimento ímpar da 
Paróquia, momentos de acolhida 
como missas, terços, encenações e 
procissões contaram com a presença 
de jovens, crianças, catequizandos e 
diversos serviços pastorais. 

No dia 18 de setembro, foi realizada a 
quinta edição da Gincana Bíblica na Comu-
nidade Santo Antão. Com tarefas, perguntas 
e respostas, brincadeiras, muita animação 
e, ao final, a confraternização, o evento con-
tou com a participação de catequizandos de 
todas as etapas e seus familiares. Destaca-
mos a coleta de jornais, revistas e latinhas e, 
como gesto concreto de cada um, a doação 
de um litro de leite à Pastoral Assistencial de 
nossa Paróquia. Agradecemos a todos pelo 
empenho e colaboração.

No dia 27 de outubro, em comunhão com a 
Diocese de Caxias do Sul e o Plano de Pastoral, a 
paróquia iniciou a preparação dos participantes 
do 14º Encontro Estadual de CEBs, que acontece 
nos dias 21 a 24 de abril de 2016, em Farrou-
pilha. Os representantes foram enviados pelas 

10/02/2016
 09h30min - igreja matriz de Cristo Rei
 18h - igreja matriz de Cristo Rei (com 
a presença dos ministros de todas as co-
munidades)
 20h – celebração em todas as comunidades e imposição das 
cinzas pelos ministros

Festa de Cristo Rei

Visita de N.S. Aparecida
Merlo Fotografia

Gincana Bíblica
Merlo Fotografia

Preparação ao 14º Encontro de CEBs
comunidades através da indicação do conselho 
comunitário. 

Na primeira parte, com o auxílio do Pe. Re-
nan Dall’ Agnol, foi estudado o lema “Vinho novo 
em barris novos”, inspirado no texto bíblico das 
Bodas de Caná (Jo 2, 1-11). Na segunda parte, 
com assessoria do Pe. Gilmar Paulo Marchesini, 
foi aprofundado o tema “Comunidade: Igreja da 
base, fermento da nova sociedade”, buscando 
compreender os desafios das nossas comunida-
des cristãs. Ao final, foram escolhidos 25 repre-
sentantes para o encontro da região de pastoral e 
para o encontro estadual de CEBs. Louvado seja 
Deus por todos os participantes.

AGRADECIMENTO
Ao final de mais um ano, em nome da 

Paróquia Cristo Rei, queremos agradecer 
a todos os que estiveram conosco nessa 

caminhada de fé, participação, serviços e 
dedicação. Pedimos perdão pelas nossas 
falhas e contamos novamente com todos 

para continuarmos juntos na missão 
evangelizadora da Igreja. Desejamos um 

Feliz Natal e Ano Novo, com muitas bênçãos, 
alegrias e a ternura de Deus na vida de todos. 

Missas de Natal

Bênção das Velas e Garganta

Imposição das Cinzas e abertura 
da Campanha da Fraternidade
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Igreja em Missão

Agenda da Região 
de Pastoral

Pe. Júlio Giordani
Paróquia Santo Antônio

No dia 9 de fevereiro de 2016, a Diocese 
de Bagé vai acolher, na cidade de São Gabriel, 
a 39ª Romaria da Terra. São 260 anos de Sepé 
Tiarajú e seus 1.500 índios guaranis que bati-
zaram com seu sangue nossas terras gaúchas. 
Morreram combatendo os invasores. Deixaram 
aos Sete Povos, dois milhões de cabeças de 
gado e a melhor comunidade cristã da huma-
nidade.

A Romaria da Terra sempre acontece na 
terça-feira de carnaval para lembrar este acon-

No dia 14 de dezembro, o conselho da Região de Pastoral de 
Bento Gonçalves planejará o ano de 2016, tendo em vista a comu-
nhão dos serviços das paróquias, a Campanha da Fraternidade de 
2016, o Ano Jubilar da Misericórdia e as assembleias de elaboração 
do Plano Diocesano de Pastoral (2017-2020).

A abertura e formação da Campanha da Fraternidade na Re-
gião Pastoral de Bento Gonçalves acontece no dia 15 de março 
de 2016, às 19h30min, no salão paroquial de Santo Antônio. 
O lema “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça 
qual riacho que não seca” (Am 5, 24) e o tema “Casa comum, 
nossa responsabilidade”, focarão, principalmente, o saneamen-
to básico.

Este tema está em sintonia com a encíclica Laudato Si (Lou-
vado Seja), do Papa Francisco, que propõe uma abordagem eco-
lógica integral. A encíclica supõe a ecologia humana, ambien-
tal, econômica e ética, com o objetivo de construir uma nova 
consciência de cuidado da casa comum, o meio ambiente. A 
Campanha da Fraternidade de 2016, neste ano ecumênica, é 
uma provocação para uma nova mentalidade e novas atitudes 
pessoais, espirituais, comunitárias, sociais e com a natureza.

O diácono Marciano Guerra, natural da ci-
dade de São Marcos, será ordenado padre no 
dia 29 de novembro, domingo, às 16h, na igre-
ja matriz da Paróquia São Marcos. Após, haverá 
confraternização no Salão Paroquial. A primeira 
missa solene será no dia 5 de dezembro, às 18h. 
O lema da ordenação presbiteral é: “O Espírito do 
Senhor está sobre mim, para isso ele me ungiu, 
para evangelizar os pobres” (Lc 4,18). Que Deus 
o abençoe e conceda à nossa Diocese santas vo-
cações. 

39ª Romaria da Terra
tecimento.

“CUIDAR DA TERRA - CASA COMUM”: este 
lema é do Papa Francisco, que estará presen-
te. Sua “Carta Verde”, louvado seja, é a voz da 
humanidade que coloca no coração de todos o 
compromisso de cuidar da vida no planeta Ter-
ra. O Papa Francisco fez sua romaria histórica. 
“ROMA” lida às avessas diz “AMOR”. Romaria é 
questão de um povo que ama.

Há 39 anos, os Bispos do Rio Grande do Sul 
e a Comissão Pastoral da Terra convidam co-
munidades, paróquias, agricultores, movimen-
tos da cidade e do campo, acampamentos de 
juventude, cooperativas e sindicatos para cele-
brar lutas e sonhos, para fortalecer a vida na 
casa comum. São 260 anos que o povo “cano-
nizou” São Sepé. Agora os Bispos estão pedin-
do ao Papa Francisco, que a igreja tenha “São 
Sepé Tiarajú”.

INSCRIÇÃO - RESERVA DE ÔNIBUS 
Nas secretarias das paróquias: 
Cristo Rei – 3452 1093
Santo Antônio – 3452 1634
São Roque – 3452 1574
Mais informações: 
www.diocesedebage.com

Ordenação 
presbiteral do diác. 
Marciano Guerra

Studio Imagem

Abertura da
Campanha Ecumênica
da Fraternidade 2016



Natal
Neste momento de paz, onde todas as pessoas 
se abraçam, se entendem, se cumprimentam 
e buscam por novos sonhos, para tentar 
descobrir a razão de ser feliz de verdade.

Neste momento onde Deus se faz presente 
em cada oração, em cada família, em todos 
os lares, gostaríamos de expressar o nosso 
carinho por vocês.

Queremos desejar que os seus passos nunca 
estejam sós; estejam sempre amparados 
pelos querubins e arcanjos que têm a missão 
de caminhar com vocês segurando firme 
em suas mãos, para que os seus pés nunca 
venham a tropeçar no meio do caminho.

Que neste Natal você possa sentir a presença 
de Deus, da paz, do amor e do perdão.

Feliz Natal, na paz de Deus, que sempre pode 
todas as coisas; pois, para o Senhor nada é 
impossível.

Feliz e Abençoado Natal.


