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São Roque e São Gotardo interceda a Deus pelos jovens.

Creio na Santa
Igreja Católica
editorial
A Igreja Católica está vivendo um momento de renovadas esperanças. A renúncia do Papa Bento XVI e, principalmente,
a escolha do Papa Francisco - um latinoamericano (continente de tribulações e de
uma Igreja inserida na vida do povo), está
suscitando uma “Nova Primavera” na Igreja. Depois de um longo período em que a
Igreja ficou se preocupando consigo mesma, com o novo Papa estão ressurgindo as
grandes convicções do Concílio Vaticano II
de “uma igreja pobre para os pobres”, a
serviço do Reino de Deus.
É neste contexto que, de 23 a 28 de julho, acontece mais uma Jornada Mundial
da Juventude. Neste ano em nosso País,
tendo como lema “Ide e fazei discípulos
entre todas as nações” (Mt 28,19). A JMJ
não é um evento de cinco dias. Já começou entre nós com a passagem da Cruz e
do Ícone de Nossa Senhora. A Campanha
da Fraternidade 2013 desafiou a todos a
acolher e criar espaço para os jovens. E
com eles deve continuar, assumindo o papel de evangelizadores e de protagonistas
de sua história.
Ainda estamos vivendo o ANO DA FÉ.
Como Povo Peregrino neste mundo, somos
chamados a renovar a nossa fé no Deus
da Vida e o testemunharmos na vivência
comunitária e na partilha do que somos,
temos e do nosso tempo. O Dízimo é sinal
de partilha e de comprometimento com a
comunidade.
Aqui em Bento Gonçalves, as paróquias
continuam a sua caminhada de vivência
da fé e de organização das comunidades e do Povo de Deus. Através de fotos
e pequenos relatos compartilhamos esta
caminhada e, nesta edição, destacamos a
celebração e a programação da festa de
São Roque.
Que iluminados pelo espírito de Deus,
sejamos testemunhas do seu projeto de
vida.
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Pe. Adelar Baruffi
Quando professamos nossa fé, depois de termos proclamado que cremos em Deus Pai, Filho e
Espírito Santo, afirmamos: “Creio na santa Igreja
Católica”. O que este artigo do creio significa?

O que é a Igreja?
A palavra “Igreja” indica a assembleia litúrgica, a
comunidade de fé reunida para celebrar. Além disso,
entendemos a comunidade local à qual pertencemos:
nossa comunidade, nossa paróquia ou nossa diocese.
Falamos, também, de toda a comunidade universal
dos que professam a fé em Deus Pai, Filho e Espírito
Santo e são batizados, a Igreja presente no mundo
inteiro.
Então, a Igreja não é somente uma organização
humana. A Igreja não é um clube de pessoas com
interesses comuns, nem uma sociedade, nem uma
grande empresa multinacional. Para compreendêla, precisamos ter os olhos da fé. Sim, porque ela é
uma experiência única e original, um organismo vivo.
Naquilo que vemos, em suas organizações e estruturas, está presente uma realidade espiritual. Antes de
tudo, a Igreja é dom de Deus, presença do Ressuscitado, pela força do Espírito. Foi Deus Pai quem a quis.
Foi Jesus Cristo quem a fundou. E o Espírito Santo é
a “alma da Igreja”, que a conduz pelos caminhos da
história humana. Ela é, ao mesmo de tempo, de Deus
e de homens e mulheres. É, portanto, santa e, também, frágil e pecadora.

A Igreja é Povo de Deus
Por ser assim tão original, precisamos de “imagens”, de comparações, para falarmos da Igreja. A
imagem mais usada para falar da Igreja, desde o
Concílio Vaticano II, é a de Povo de Deus. O povo da
Aliança, do Antigo Testamento, era o povo de Deus,
escolhido e amado por Deus. A Igreja é o novo Povo
de Deus, não mais a partir de um povo específico,
mas de todos os povos e culturas. Com Jesus Cristo, Deus faz uma nova aliança com a humanidade: é
a nova aliança no seu sangue (Cf. 1Cor 11,25). Dela
nasce a Igreja, aberta a todos os homens (Hb 7,27).
Ao dizermos que a Igreja é Povo de Deus acentuamos
a realidade comum a todos os cristãos: o fato de sermos batizados. Esta é a nossa maior dignidade. Antes
de qualquer serviço específico, somos “irmãos” em
Cristo, na única fé e no único batismo que nos une.
Os diversos ministérios, leigos e ordenados, são um
serviço a todo o Povo de Deus. A Igreja é povo peregrinante. Gente a caminho. Por isso, vai tomando
fisionomia própria em cada tempo e em cada lugar.
Enfim, ao dizer Povo de Deus, afirmamos uma Igreja
como povo dos humildes, dos simples, dos não-privilegiados, dos pobres, enfim.

A Igreja é Corpo de Cristo
A comparação da Igreja como “Corpo de Cristo”
baseia-se nos escritos de S. Paulo (cf. 1Cor 12), onde
o apóstolo fala que Cristo é a cabeça da Igreja e nós
somos os membros. Pelo batismo estamos unidos a
Cristo, como o ramo ao tronco (cf. Jo 15,1-6). A comunhão que nos une como cristãos do mundo inteiro, comparável a um corpo com seus membros, se
dá porque todos os membros estão unidos a Cristo.
Nele formamos comunhão. A comunidade de vida
dos cristãos em Cristo se edifica na diversidade dos
membros, não na sua divisão nem na uniformidade.
Conhecemos o exemplo do corpo: “Com efeito, assim
como o corpo, sendo um só, tem muitos membros e
todos os membros do corpo, sendo muitos, são um
só corpo, assim também é Cristo” (1 Cor 12,12...). Se
o corpo está unido, é porque “...sendo muitos, somos
um só corpo em Cristo” (Rm 12,5). É na celebração da
Eucaristia que manifestamos e firmamos nossa comunhão com Cristo e os irmãos. A unidade que vem do
mesmo batismo tem sua plenitude na ceia do Senhor.
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Aqui Paulo nos presenteia com um texto grandioso:
“O pão que partimos não é ele a comunhão do Corpo
de Cristo...? Porque há um só pão, nós somos todos
um só corpo; porque todos participamos deste único
pão” (1Cor 10,16-17. Aqueles que comem o corpo de
Cristo tornam-se eles mesmos um só corpo. Tendo participado no único pão, eles são um só corpo. Por isso,
a eucaristia é um lugar privilegiado da manifestação
da comunhão com Cristo e, por Ele, a comunhão entre
os cristãos. Assim diz uma canção que muitas vezes
cantamos em nossas liturgias: “o Pão da Vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos”. Se somos o
Corpo de Cristo, não somos uma instituição apenas,
mas um organismo vivo, ligado a Cristo pela fé. Na
comunidade Cristo continua vivo. Esta compreensão é
muito útil para nossos tempos, quando somos marcados pelo individualismo e temos dificuldades de construir comunidades de fé.

A Igreja é Templo
do Espírito Santo
Novo Povo de Deus, Corpo de Cristo, a Igreja é animada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da
Igreja. “Aquilo que a alma é para o corpo, o Espírito
Santo é para o Corpo de Cristo, que é a Igreja” (Santo
Agostinho). O Espírito Santo é o princípio invisível e
vital que constitui a Igreja como Povo de Deus e Corpo de Cristo. “Não sabeis que sois o templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós... Se alguém
destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o
templo de Deus é santo e este templo sois vós” (1Cor
3,16-17). A comunidade eclesial torna-se templo de
Deus, não pelos seus méritos, mas, porque o Espírito
Santo habita nela e por isso chamada a viver segundo o Espírito. O Espírito habita o coração dos crentes
como num templo. Como doador de todos os dons e
carismas, Ele é princípio de unidade e diversidade. A
unidade da Igreja se faz na pluralidade, tendo como
base a diversidade de carismas que Deus concede aos
seus membros (1Cor 12,1-11).

A Igreja é una, santa,
católica e apostólica
A Igreja é una porque tem como origem e modelo
a Santíssima Trindade, a comunidade de amor perfeita.
A mesma fé, sintetizada no Credo, a mesma Palavra e
os mesmos sacramentos nos unem num único Povo,
num único Corpo. Embora composta de milhares de
comunidades, presentes nos cinco continentes, a Igreja vive a sua fé em comunhão com o bispo diocesano,
e este em comunhão com todos os bispos, presididos
pelo bispo de Roma, o Papa.
A Igreja é santa porque ela pertence a Deus, que é
Santo. O Espírito Santo lhe dá vida e conduz os cristãos
no caminho da santidade. A Igreja é santa não porque
não comete erros, mas porque é de Cristo. Assim, ela
é, ao mesmo tempo, santa e pecadora. A Igreja “reunindo em seu próprio seio os pecadores, ao mesmo
tempo santa e sempre necessitando de purificar-se,
busca sem cessar a penitência e a renovação” (Lumen
Gentium 8).
A Igreja é católica, isto é, universal. Está presente
no mundo inteiro, em todos os povos e culturas. Os
apóstolos foram enviados por Jesus Ressuscitado ao
mundo inteiro. Mas ela é católica, sobretudo, porque
ela anuncia todo o Evangelho, toda a fé, porque ela
mantém e anuncia a fé que recebeu de Jesus de maneira íntegra e integral.
A Igreja é apostólica pela sua origem. Foi fundada
por Jesus Cristo e construída sobre o “fundamento dos
apóstolos” (Ef 2,20). Ela guarda e transmite fielmente
a fé recebida dos apóstolos.
Enfim, a Igreja somos todos nós, batizados e seguidores de Jesus Cristo. Ela se torna visível na comunidade que estou inserido e vinculado, que é a minha
comunidade!

Dízimo

A Diocese de Caxias
do Sul estabeleceu
julho como o mês
do dízimo, para
que o assunto seja
refletido nas famílias
e comunidades,
visando compreender
e viver sua verdadeira
função dentro da
comunidade de fé.

“O Dízimo que
temos é o espelho
da comunidade
que somos”.
Pe. Darci Camatti

Um caminho comunitário de
Fé, Esperança e Caridade!

A Igreja recebeu o mandato de
continuar a missão de Jesus Cristo:

“Portanto, vão e façam com que todos
os povos se tornem meus discípulos,
batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei
a vocês...” (Mt 28, 19-20). O Dízimo
sempre fez parte para sustentar essa
missão confiada por Jesus.
O Dízimo é uma expressão de fé.
Celebramos e colaboramos com o Dízimo, porque nós acreditamos em Deus,
na sua Igreja e na comunidade. Acreditamos que Deus nos ama. Acreditamos
na vocação missionária e evangelizadora da Igreja. Acreditamos que tudo
o que temos recebemos de Deus.
O Dízimo é gratidão. O povo da
Bíblia agradecia a Deus pela água que
jorrava e saciava a sede das pessoas e
dos rebanhos, pelas chuvas que fecundavam a terra e pelas colheitas que traziam o alimento para a mesa das famílias. O povo cantava e louvava a Deus
por tanta generosidade e concretizava
sua gratidão, oferecendo o Dízimo.
O Dízimo é compromisso. É para o
Senhor que oferecemos o Dízimo, por
isto, devemos fazê-lo com alegria, com
compromisso e com espírito de partilha.
O Dízimo é oferta penitencial,
pois devemos retirar daquilo que nos
é necessário. Não podemos fazer do

Dízimo uma oferta daquilo que nos
sobra ou daquilo que não damos importância.
O Dízimo é oferta de reconciliação, pois, deve nos aproximar dos irmãos e irmãs. São Mateus (5,23) nos
ensina dizendo: “Se estiveres diante do
altar para fazer a tua oferta e te lembrares que teu irmão tem algo contra
ti, deixa tua oferta ao pé do altar e vai
primeiro reconciliar-te com teu irmão.
Depois volte e faça tua oferta”.
O Dízimo é caridade fraterna. São
Paulo nos orienta para que sejamos caridosos e saibamos contribuir com as
comunidades mais necessitadas. Em
1Cor, 16 ele nos diz: “..cada um coloque à parte o que tiver poupado...
Quando eu chegar aí, enviarei, com
cartas de apresentação, aqueles que
vocês julgarem dignos, para levar suas
ofertas à Jerusalém”. O Dízimo é uma
contribuição que se faz a Deus, na comunidade onde residimos.

O que não é Dízimo?

Não é esmola.
Não é uma contribuição que a família faz de má vontade.
l Não é um pagamento, uma taxa
ou imposto.
l Não é uma troca de favores.
l Não é uma compra de sacramentos ou direitos.
l
l

O Dízimo fica
para os padres?
Não! O Dízimo não fica para os padres. Os padres chegam e saem das
paróquias, ou morrem, e as obras que
as pessoas fizeram permanecem no lugar para o bem de todas as pessoas.
Os padres não ficam nem com as esmolas, nem com as intenções das missas e nem com o lucro das festas. O padre diocesano, que pertence a Diocese
de Caxias do Sul, recebe dois salários e
meio por mês.

O que é feito com o
dinheiro do Dízimo?
Construção de novas Igrejas nas
comunidades que vão surgindo; auxílio para as pastorais, cursos, retiros
e evangelização; manutenção da Paróquia. Conservação do patrimônio,
água, luz, telefone, funcionários, impostos, alimentação, seguros, material
informativo, etc.

Basta somente
entregar o Dízimo?
Não basta! Participar da vida da comunidade, das missas e celebrações,
das reuniões, dos encontros de formação, possibilita conhecer de perto
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todas as atividades da Igreja. Somente
assim as pessoas deixarão de criticar,
pois conhecerão melhor tudo o que
acontece na vida da Igreja. Dízimo é
sempre uma consequência de alguém
que tem fé em Deus e participa da vida
comunitária.

O Dízimo traz
prosperidade?
Não devemos confundir Dízimo com
negócio com Deus. A ideia do povo do
Antigo Testamento era que Deus abençoava somente os que tinham saúde e
dinheiro. Jesus Cristo mostrou o verdadeiro rosto de Deus que se preocupa
com os doentes, viúvas, órfãos e necessitados. Quando faziam do templo
um lugar de negócios, Ele se indignou
e condenou esta atitude: “Chegaram
a Jerusalém. Jesus entrou no Templo e
começou a expulsar os que vendiam e
os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas (...). E,
ensinava o povo dizendo: minha casa
será chamada casa de oração para
todos os povos? No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões” (Mc
11, 15-17). Portanto, a prosperidade
econômica não vai depender do Dízimo. Dízimo é gratidão a Deus por tudo
aquilo que Ele já nos deu. A prosperidade nem sempre está ligada à fé.

PARÓQUIAS SÃO ROQUE
E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Celebração da Crisma

Nova pintura da Igreja
Com o apoio da comunidade, de empresas
e em parceria com a PRÓ-COR Tintas, está sendo concluída a nova pintura externa da Igreja
Matriz de São Roque.
A escolha da cor foi feita com a participação da comunidade. E a proposta vencedora
foi a opção que tem as seguintes cores: grinal-

da, marrom progressivo e branco pintor.
Convidamos a todos para a inauguração da
nova pintura, que acontecerá no dia 14 de julho. Haverá mateada e show de Osvaldir e Carlos Magrão, além da apresentação de artistas
locais. O início está previsto para às 14 horas,
na Praça da Matriz.

No dia 01 de junho, nas paróquias de Nossa Senhora do
Rosário e São Roque, aconteceram as Celebrações da Crisma,
onde 198 adolescentes e jovens confirmaram sua fé na presença do Bispo D. Alessandro Ruffinoni.
Na Paróquia São Roque as celebrações aconteceram na
Igreja Matriz e na Comunidade Cristo Redentor, no bairro
Ouro Verde (foto).

Visitação às famílias
dos novos bairros
Visando acolher os novos moradores e integrá-los na comunidade, a Equipe Missionária da Paróquia São Roque está
visitando os novos bairros e conjuntos habitacionais que se
instalaram na área.
No dia 19 de maio foi visitado o bairro Caminhos da Eulália
e, para o dia 29 de junho, está prevista a visita ao conjunto
habitacional Novo Futuro.

Festas nas
Comunidades

Parabéns Padre Celso
Nós, as lideranças das comunidades das Paróquias Nossa Senhora do Rosário e São Roque, agradecemos a Deus pela presença fraterna e companheira do Pe. Celso Luís Ciconetto
e o parabenizamos pela passagem dos seus 25
anos de Vida Sacerdotal, celebrados no dia 05
de junho na Igreja Matriz São Roque, numa
bonita concelebração na companhia de seus

colegas presbíteros, seguida de homenagem e
confraternização com os amigos, familiares e
o povo.
Que o exemplo de dedicação do Pe. Celso
à Igreja e as lutas da comunidade possam ser
seguidos por todos os cristãos.
Pe. Celso, muito obrigado!

JULHO
Dia 07		
		
Dia 13		
		
Dia 20		
		

Festa em honra ao Padroeiro
Comunidade São Pedro 71
Festa em honra N.Sra. Carmo
Comunidade São Paulo - Linha Paulina
Festa da Juventude
Comunidade São Valentim

AGOSTO
Dia 18		
		
Dia 25		
		

Festa do Padroeiro
Comunidade São Roque
Festa da Padroeira
Comunidade Nossa Senhora Monte Bérico
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PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

Promoções vocacionais
nas comunidades
Do nosso batismo, nascem
todas as vocações. Cada uma
tem sua missão específica na
Igreja. Cada comunidade deve
se sentir comprometida na
promoção das vocações. A
participação ativa nas nossas
comunidades, grupos, movimentos, pastorais, celebrações, catequese, encontros e
formações são um espaço privilegiado onde cada um pode
discernir e cultivar a vocação à
qual Deus chama: matrimônio,
sacerdócio ou vida consagrada. É preciso falar das voca-

ções aos nossos adolescentes
e jovens. É preciso, também,
rezar pelas vocações.
Em nossa Diocese, uma
forma privilegiada de nossas
famílias colaborarem com as
vocações é a oração e a contribuição que é dada por ocasião da visita da capelinha de
Nossa Senhora nas casas. Esta
ajuda é muito valiosa. Ela vem
acompanhada da oração. Todas as famílias são convidadas
a contribuírem. Também, em
nossa Paróquia, há vários anos,
nossas comunidades realizam,

a partir do mês de agosto,
uma promoção para as vocações. Ela tem como objetivos:
congregar a comunidade em
torno desta preocupação pelas vocações; rezar pelas vocações (algumas comunidades
se preparam com um tríduo
vocacional); ajudar economicamente as vocações. Todo o
lucro destas promoções é encaminhado para as vocações:
50% para os seminários da
Diocese e 50% para a Congregação das Irmãs Pastorinhas,
que atuam na Paróquia.

Hora Santa Vocacional
As vocações são um dom
de Deus à Igreja. É preciso rezar pelas vocações. A oração
cria o ambiente favorável e
necessário para acolher o
chamado de Deus e responder: “eis-me aqui, envia-me”
(Is 6,8). Foi Jesus quem disse: “Pedi ao Senhor da Messe que envie trabalhadores
para a colheita” (Lc 10,2).

Com esta certeza, desde
agosto do ano de 2012, temos, todos os meses, uma
Hora Santa Vocacional. A iniciativa foi dos padres e congregações religiosas presentes
na cidade de Bento Gonçalves.
Sempre na terceira sextafeira de cada mês, das 17h
às 18h, no Santuário Santo
Antônio, reza-se pelas voca-

ções. São responsáveis por
este momento de oração as
Irmãs Pastorinhas, Irmãs do
Sagrado Coração de Jesus,
as Irmãs Carlistas, os Irmãos
Maristas e os padres diocesanos.
Venha rezar conosco pelos nossos seminaristas, padres, irmãs, irmãos e chamados à vida matrimonial.

Celebração da Crisma

Festa de Santo Antônio
A 135ª Festa do Padroeiro
de Bento Gonçalves, realizada
no dia 13 de junho, foi coroada de pleno êxito. Com o lema:
“Com Santo Antônio, renovamos nossa fé”, aprofundou-se
as verdades fundamentais da
Fé Cristã contidas no creio e
que foram construindo a cruz
como final da Festa.
Em todos os eventos e, de
modo especial, no dia festivo
a participação foi excelente.
A Paróquia, através da Equipe
Paroquial, agradece a todos
quantos se envolveram na longa caminhada.

Festeiros 2014

“Ungiu-me para anunciar a Boa Nova” (Lc 4,18)
No Caminho da Iniciação à Vida Cristã, os
jovens catequizandos, reconheceram e acolheram a presença e a força da Palavra de
Deus e a ação do Espírito Santo na sua vida.
Fortalecidos na fé, celebrarão o Sacramento
da Crisma. São 270 jovens, nucleados em diferentes comunidades. O Pe. Izidoro Bigolin,
vigário geral da Diocese e pároco da Paróquia
Santo Antônio, presidirá estas celebrações.

Dia 06 de julho, às 18h – Comunidade Santo Antônio - Centro

Dia 07 de julho, às 10h – na comunidade Santa Catarina, Licorsul. Participam as
comunidades: São José Operário, N. Sra. de
Fátima, São Pedro Salgado e Santa Catarina.

Dia 13 de julho:
- 15h30min – na comunidade N. Sra.
Aparecida, do Bairro Conceição. Participam
as comunidades: São Paulo Apóstolo, Santa
Paulina e Conceição.
- 17h – na Comunidade Santa Lúcia, do
Progresso. Participam as comunidades: N.

Sra. do Carmo e Santa Lúcia.
- 19h – na Comunidade São Cristóvão. Participam as comunidades: São Cristovão e N.
Sra. de Caravaggio.

Dia 20 de julho:
18h – na comunidade Santa Maria Goretti.
Participam as comunidades N.Sra. da Saúde e
Santa Maria Goretti.
19h30min – na comunidade Imaculada
Conceição, do Barracão. Participam as comunidades Imaculada Conceição e São Miguel.
Dia 21 de julho – às 9h - Comunidade Nossa Senhora das Graças – Bairro Eucaliptos.
Que o Espírito Santo de Deus ilumine estes
jovens, seus pais e padrinhos, os fortaleça e
oriente no caminho da fé e da vida cristã. Nossa gratidão e reconhecimento aos catequistas
que, com dedicação e doação, acompanham
estes jovens, que mesmo após a celebração da
Crisma, continuarão o caminho de formação
até metade de setembro.

A 136ª Festa de Santo Antônio terá como casais festeiros:
Aristides Murilo e Luise Capeli Lovera; Carlos Roberto De Bacco
e Angelita Massutti; Cláudio Mazzochin Cúnico e Simone Fátima
Cenci; Diego Di Domênico e Sandra Morbini; Germano Bortolini
e Leonice Núncio Bortolini; Paulo Roberto Conci e Luciane Ribeiro Conci.

Festas nas Comunidades
29.06 19h

Missa festiva São Paulo Apóstolo Tancredo Neves

30.06 10h30min São Pedro			

Salgado

07.07 10h30min Santa Maria Goretti		

Maria Goretti

14.07 10h30min Nossa Senhora do Carmo

Borgo

21.07 10h30min São Crstóvão			

Vila Nova I

11.08 10h30min São Miguel			

São Miguel

14.09 17h

Missa festiva Sagr. Coração Jesus Paim

15.09 10h30min Nossa Senhora da Salette

Barracão

15.09 12h

Sagrado Cor. de Jesus (almoço)

Paim

29.09 11h
12h
		

Missa Festiva - São Francisco
Almoço no Salão da Paróquia
Santo Antônio

Igreja São
Francisco

12.10 10h30min Nossa Senhora Aparecida

Conceição

20.10 10h30min Nossa Senhora do Rosário

Progresso II

26.10 20h

Medianeira
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Nossa Senhora Medianeira

Testemunho de fé e serviço
Está no nosso imaginário que todo o santo é
milagreiro. Muitos até acham que é obrigação do
santo fazer milagres. Sem negar essa dimensão, a
da INTERCESSÃO; destacamos a outra dimensão da
santidade, a de TESTEMUNHO de FÉ e seguimento
a Jesus.
Todos os santos, antes de estarem nos altares da
Igreja, foram pessoas humanas que andaram pelas
estradas deste mundo. Não caíram do céu! Amaram
a Deus, a Igreja e as pessoas numa época histórica e

O jovem
São Roque para
nossos dias
Ao escolhermos a JUVENTUDE
como tema da Festa do nosso padroeiro, queremos estar em sintonia com
a Igreja que está vivendo mais uma
Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e
deste modo despertar os jovens para
o valor da vida cristã. Acreditamos na
força e nos valores vivenciados pelos
jovens. E ao fazer memória do nosso
padroeiro recordamos como ele viveu
a FÉ na sua juventude.

num lugar bem concreto.
Por nem sempre termos presente detalhes da
vida e do contexto em que viveram, temos a tentação de reduzir a vida dos santos a alguns aspectos
folclóricos.
Muitos reduzem a história de São Roque, a lenda
que um cachorro ia todos os dias levar um pão para
alimentá-lo, enquanto ele estava escondido num
bosque, se curando da peste... Por isso é importante
nos situarmos na história.

Movimento de pobreza
Para alguns é um escândalo, o desejo do papa
Francisco de “ uma Igreja pobre para os pobres”...
Mas, voltando no tempo, mais precisamente para a
Idade Média, encontramos o mesmo questionamento e belos testemunhos de vivência do evangelho.
No século XII, apareceram diversas pessoas que
pregaram a conversão da Igreja ao Evangelho, sobretudo em relação à pobreza e a simplicidade. Alguns vivendo em mosteiros, acolhiam peregrinos e

mendigos; outros vivendo com eremitas e pregadores itinerantes, viviam na mais absoluta pobreza e se
colocava a serviço dos mesmos.
Este movimento de pobreza voluntária lança uma
critica radical às classes ricas e aos próprios padres
e bispos que viviam alheios ao sofrimento do povo.
O exemplo mais influente que marcou a história da
humanidade é São Francisco de Assis.

Roque e a
Palavra de Deus

Se quiseres ser perfeito, vai, vende o que tens,
dá aos pobres e segue-me”. (Mt 19,16-22)
“...Olho para direita e vejo: não há ninguém que cuide de mim. Não existe para mim um refúgio
ninguém que se interesse pela minha vida, eu vos chamo Senhor, vós sois meu refúgio, sois meu
quinhão na terra dos vivos. Atendei o meu clamor...” (Salmo 141, 5-7)
Nasceu em 1295, de uma
família de nobres, rica em bens
e na fé. Ficou órfão antes dos
vinte anos de idade.
Vendeu os bens da herança
e livre foi para a missão que
lhe era confiada. Confiando
no senhor, entregou-se a sua
divina providência. Experimentou o amor de Deus, no
atendimento aos pobres, marginalizados com peste e lepra.
Deste modo podemos comparar a vida do jovem Roque,
com o jovem rico da parábola
de Mateus (19,16-22)...
Os dois jovens tomaram
uma decisão. No evangelho o
jovem rico perguntou a Jesus:
que devo fazer para herdar a
vida eterna? A decisão do jovem do evangelho, para receber o que pediu, até agora, é
duvidosa. Com a resposta de

Jesus o jovem rico, abaixou a
cabeça e foi embora. O jovem
Roque não duvidou. Sabia que
para herdar a vida eterna precisaria de uma atitude radical.
E seguiu Jesus.
Cada um tomou uma decisão. Somos livres para tomar
nossas escolhas. Mas nem todas nos conduzem para a herança eterna.
Hoje a vida nos apresenta
desafios, tomar atitudes conscientes perante o nosso futuro. As pessoas não querem se
comprometer. Preferem o mais
fácil. O caminho da libertinagem, das coisas do mundo.
Nem pensar de deixar de lado
os interesses pessoais, para fazer um gesto de solidariedade,
caridade, dar um pouco de si
para os necessitados.
O jovem rico, preocupado

com a salvação eterna, tropeçou numa exigência colocada
por Jesus, tendo em vista alcançar a perfeição: desfazer-se
de todos os seus haveres, dar
aos pobres a quantia arrecadada e tornar-se seu discípulo.
Em que sentido este é um caminho de perfeição? Por isso,
Jesus desafiou o jovem a dar
mostras cabais de seu desejo de trilhar os caminhos da
santidade. O caminho para a
perfeição passa pela liberdade do coração em relação aos
bens deste mundo, para buscar Deus e solidarizar-se com
os mais pobres. É assim que se
chega à vida eterna. Mas o jovem rico se recusou a percorrer este caminho.
Qual a diferença entre esses dois jovens? E os jovens de
hoje?

São Roque despojado, solidário, temente a Deus, sensível, muito caridoso, zeloso,
acolhedor.. Presta assistência
amorosa aos doentes, ofereceu-se a Jesus por amor e pela
conversão dos pecadores.
Em nossa vida, o que mais
nos dificulta para seguirmos
a Jesus Cristo, não é a missão
em si, mas o valor demasiado que damos a tudo aquilo
que não possui valor algum
se comparado com a pessoa
de Jesus Cristo e sua proposta, seu projeto de vida. O que
está em primeiro lugar em
nossa vida? São as riquezas?.
Para que ganhar essa vida e
perder a vida eterna?
São Roque escolheu a melhor parte. Em Betânia, Jesus
disse que Maria escolheu a
melhor parte, aquela que ja-
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mais lhe será tirada (Lc10,3842).
No evangelho o medo foi
maior que o desejo da vida
eterna, da verdadeira vida. Ele
perdeu a melhor parte. Por
isso ele se afastou com tristeza. Não devemos ficar tristes e
ir embora, devemos distanciarnos daquilo que nos amarra.
Assim seguiremos a liberdade
e a amplidão do seguimento a
Jesus.
Esse jovem da parábola, ao
invés de seguir Jesus, preferiu
continuar doente, deixando
ser atraído pelas ofertas que o
mundo lhe oferece.
Ele já tinha experimentado
de tudo, mas ainda não tinha
experimentado a companhia
de Jesus Cristo em sua vida e
poder morar no céu e conhecê-lo.

57ª Festa em honra a

São Roque e São Gotardo
Depoimento dos Festeiros

Foi uma honra recebermos o
convite de sermos festeiros
do padroeiro da Paróquia. É
muito bom conviver e conhecer novas pessoas, pois elas
nos recebem com carinho e
alegria. Pedimos a São Roque
e São Gotardo que nos protejam nesta caminhada de fé e
oração.
Serlei e Mauro Toniolli

Ficamos felizes e honrados
com o convite de sermos festeiros da Festa de São Roque.
É um ato de doação e renovação de nossa fé. Agradecemos pela oportunidade de
fazermos parte da divulgação
da nossa Paróquia e de fazer
novas amizades.
Vera e Gilmar Carteri

Para nós é uma alegria termos
recebido o convite para participarmos e podermos colaborar com a Paróquia São Roque.
Agradecemos por esta oportunidade de fazer parte deste
momento onde tivemos a
alegria de conhecermos novos
amigos e vivermos emoções
que ficarão como exemplo
para nossas vidas.
Sandra e Vanderlei
Rossatto

Visitas de
São Roque às
Comunidades
28 de junho
30 de junho
05 de julho
06 de julho
07 de julho
12 de julho
13 de julho
14 de julho
14 de julho
19 de julho
21 de julho
21 de julho
26 de julho
27 de julho
28 de julho
03 de agosto

Com. N. Sra. Monte Bérico		
19h
Com. São Gotardo			
10h
Com. São João 				
19h
Com. São Valentim 			
18h
Com. São Luiz 				
10h
Com. Santa Eulália 			
19h
Com. Sta. Bárbara Caminhos da Eulália 18h
Com. N. Sra. do Rosário 		
10h
Capitel São Jorge			
14h30
Com. Sto. Antônio Linha Pradel 		
19h
Com. Sagrada Família Bairro Zatt
10h
Lar do Ancião 				
15h
Com. N. S. de Caravággio 		
20h
Com. N. S. Aparecida 			
19h
Com. N. Sra. das Dores- Tuiuty 		
10h
Bairro Panorâmico 			
18h

Visitas às Entidades
02 de Julho
21 de Julho
30 de Julho

APAE					
Lar do Ancião 				
Hospital Tacchini			

15h
15h
9h

Programação Religiosa e Social
Além da visita da imagem do Padroeiro a todas as comunidades, haverá uma intensa programação religiosa e social para
celebrar a Festa do Padroeiro.

Tríduo preparatório
Dia 15 de agosto - 19 horas
Presença das comunidades da Paróquia São Francisco de Assis
de Monte Belo do Sul e do Pe. Lóris Cortese
Após a missa, confraternização da comunidade São Roque
Dia 16 de agosto
15 horas - Missa da Saúde
19 horas - Presença das comunidades da Paróquia Santa Tereza e do Pe. Tadeu Libardi
Dia 17 de agosto - 19 horas
Presença das comunidades da Paróquia N. Sra. do Rosário/Faria
Lemos

Sentimo-nos honrados em termos sido escolhidos para
festejar junto com a comunidade seus Padroeiros de fé e
de louvor, São Roque e São Gotardo. Tentaremos unidos
trabalhar em prol do outro, para que cada casal escolhido passe a se sentir útil e colaborar com o êxito nas festividades programadas. Não esquecendo nunca do verdadeiro significado que tem quando se aceita o convite,
que é integrar a nossa Igreja, do padroeiro do Bairro São
Roque. Que a vida de cada cristão, de cada oração proferida com fé e esperança, seja de paz, harmonia e amor.
Rosa Maria e Valdir Locatelli

Para nós é uma honra sermos
festeiros de São Roque, em
agradecimento às muitas graças, as quais ele intercedeu por
nós. Este convite, também, nos
proporcionará a oportunidade
de fazermos novas amizades e
conhecermos a realidade das
outras comunidades.
Nelsi da Silva Morais e
João Sadi Alves

Dia 18 de agosto - 10 horas
Procissão pelas ruas do bairro e Missa Festiva. Cada comunidade traga o estandarte do Santo Padroeiro
12 horas - Almoço Festivo

Chá das Zeladoras
No dia 28 de julho haverá o Chá das Zeladoras,às 15 horas, no
Salão Paroquial.

Feijoada
A feijoada acontecerá no dia 19 de outubro.
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PARÓQUIA CRISTO REI
Visitas de Cristo Rei
às Comunidades
Missões na
Comunidade São Carlos
A Comunidade São Carlos, do Loteamento São Carlos, promoverá as Santas Missões Populares. É um momento para reafirmar a fé em Jesus Cristo, fortalecer a amizade fraterna e,
também, uma ocasião de evangelização. Os diversos momentos
favorecerão a graça de Deus atuar na vida de todos mediante
a fé.

Programação:

l 12/08 – Segunda-feira: 19h30min, Celebração de abertura
das Missões, na comunidade com os missionários;
l 14/08 - Quarta-feira: 19h30min, Encontro nos grupos de
família: “Família, Espaço Sagrado”;
l 15/08 – Quinta-feira: Celebração na família, através da folha que cada família vai receber;
l 16/08 – Sexta-feira: 19h30min, Procissão Luminosa e Celebração Penitencial na Comunidade com os missionários;
l 17/08 – Sábado: Visita e bênção das casas e famílias pelos
missionários (à tarde);
l 17/08 - Sábado: 19h30min, Missa de encerramento das
Missões, no salão de festas da Rede Pneus. Após confraternização. Pede-se para levar um prato de doces ou salgados.

Sacramento da Crisma
O Sacramento da Crisma será celebrado com muita alegria
na Paróquia Cristo Rei. Serão 413 jovens que irão confirmar a
sua fé e o compromisso de serem testemunhas de Jesus Cristo
neste mundo. A todos os jovens, catequistas e familiares a nossa
saudação e o desejo de uma vida feliz e realizada sempre guiados
pelo Espírito Santo de Deus.
Eis os dias, locais e horários das missas: Dia 27 de setembro,
Sexta Feira, às 19h30min, Matriz Cristo Rei, as comunidades: Matriz, São Luiz, Sagrado Coração de Jesus e Santa Rita. Dia 28 de
setembro, Sábado, às 09hs, na Comunidade N. Sra. de Fátima
os catequizandos da mesma comunidade. Dia 28 de setembro,
Sábado, às 15hs, na Comunidade Santa Helena as comunidades
Santa Helena e Santa Marta. Dia 28 de Setembro, Sábado, às
18hs, na Igreja Matriz Cristo Rei as comunidades: Almas, Imaculado Coração de Maria, N. Sra. da Glória, N.Sra. de Caravággio,
N. Sra. das Neves, N.Sra. de Pompéia, Santo Antão, Santo Antônio, Santo Expedito, São José da Sertorina, São José da Garibaldina e São Pedro. Dia 29 de Setembro, Domingo, às 09h30min, na
Comunidade São Bento os catequizandos das comunidades São
Bento e N. Sra. Aparecida.

Reforma da
Igreja da
Comunidade
Santa Helena
A reforma da igreja da comunidade Santa Helena, do
Bairro Santa Helena, está em
fase de finalização. Para que
a obra acontecesse, houve a
participação, organização e o
empenho de muitas pessoas
da comunidade, que está de
parabéns por mais este sinal
de fé e de compromisso com
Deus e com os irmãos. A bênção da reforma ocorrerá no
próximo dia 25 de agosto, às
11 horas, com a presença do
Bispo Diocesano Dom Alessandro Ruffinoni.

Comunidade
São Luiz - Bairro Jardim Glória
Matriz - 18h apresentação Festeiros Jovens
Sagrado C. de Jesus - Municipal
N. Sra Aparecida - B. Imigrante
N. Sra. Glória - 40 da Leopoldina
São Bento
Matriz - Abertura da Festa
N. Sra. Caravaggio - Tamandaré
Santa Helena
N. Sra. Lourdes - G. do Ceará
São Carlos (Encerramento das Missões)
São Pedro - 15 da Graciema
Santo Expedito
N. Sra. Neves
São José - Sertorina
Imaculado C. Maria - B. Verona
Almas
Santo Antão
N. Sra. Pompéia - Vinosul
Santa Marta
Santo Antônio - Pomarosa II
Santa Rita
São José - Garibaldina
(Encerramento das Missões)
N. Sra. Graças - 8 da Graciema
N. Sra. Fátima - B. Fátima

Data
01/06
09/06
22/06
13/07
19/07
21/07
27/07
03/08
04/08
10/08
17/08
18/08
23/08
24/08
01/09
05/09
07/09
08/09
21/09
22/09
04/10
06/10

Hora
18h
8 e 18h
16h30min
18h
19h30min
09h30min
18h
16h30min
08h30min
19h30min
19h30min
19h30min
19h30min
19h30min
10h
19h30min
19h30min
08h30min
19h30min
10h
19h30min
19h30min

12/10
13/10
27/10

19h30min
19h30min
09h30min

Festas nas Comunidades
Evento					
São Bento				
Nª Srª das Graças - 8 da Graciema
Festa do Agricultor e do Motorista
Santa Marta				
Cristo Rei				
					
					
Nª Srª das Neves - 06 da Leopoldina
Nª Srª da Glória - 40 da Leopoldina
Santa Helena 				
Santo Antão				
Cristo Rei				
					

Solenidade de Corpus Christi
No dia 30 de maio, aconteceu a solenidade de Corpus Christi.
As 24 comunidades da Paróquia de Cristo Rei foram convidadas a
participar da missa das 9 horas, na Igreja Matriz e, após, realizaram a procissão com o Santíssimo Sacramento. Foram arrecadados
cobertores, lençóis e fraldas para o serviço da Ação Social da Paróquia. Esse gesto quer também honrar Cristo em nossos irmãos
necessitados.
Na ocasião, foi confeccionado um tapete com as doações, por
onde passou o Santíssimo
Sacramento. São João Crisóstomo é quem nos lembra de que devemos honrar
Jesus Cristo na Eucaristia
sobre o altar e, ao mesmo
tempo, honrá-lo em cada
irmão necessitado que
precise da nossa ajuda. A
todos os que rezaram e fizeram as suas doações, a
nossa gratidão.
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Local			
São Bento		
Nª Srª das Graças
São Pedro		
Santa Marta		
Abertura da Festa de
Cristo Rei / Após jantar
no 8 da Graciema
Nª Srª das Neves
Nª Srª da Glória		
Santa Helena		
São Luiz e Santa Inês
Chá da Festa de Cristo
Rei no Clube Ipiranga

Missa			
Domingo (10h30min)
Domingo (11h)		
Sábado (19h30min)
Domingo (10h45min)
Sábado (18h)		
Igreja Matriz

Data
07/07
14/07
20/07
21/07
27/07

Domingo (11h)		
Domingo (11h)		
Domingo (11h)		
Domingo (10h45min)

04/08
18/08
25/08
01/09

Domingo (15h)		

15/09

IGREJA EM AÇÃO

Senhor, que devo
fazer nesta vida?
Pe. Jairo Luiz Gusberti

A vida humana é um presente de Deus. Existir é uma
oportunidade de colocar a serviço da humanidade os dons
recebidos na vocação específica confiada a cada um por
Deus. O sacramento do Batismo coloca a pessoa na dimensão do abraço de Deus. Neste
sacramento, tornamo-nos filhos de Deus e irmãos de todos. Seremos cristãos, de fato,
se nosso testemunho, atitudes
e palavras disserem isso.
Todas as vocações são

bonitas, pois elas vêm de
Deus, como o matrimônio, o
sacerdócio, a vida religiosa e
a solteira. A melhor vocação é
sempre aquela que Deus dá a
cada um. Cada vocação possui
seus aspectos positivos e suas
dificuldades. Toda a vocação é
um chamado de Deus e uma
resposta livre e responsável
da pessoa. Quando se encontram a proposta de Deus e o
acolhimento livre da pessoa,
resulta numa vida realizada e
feliz. Este diálogo orante entre

Deus e a pessoa deve ser diário. Toda a vocação, para ser
verdadeira, deve nascer, crescer e se consolidar a partir de
um coração que se sente agradecido por tudo o que recebeu
de Deus. É neste contexto que
surge a expressão do profeta
Isaías, que é o lema da Campanha da Fraternidade deste
ano e do mês vocacional, em
agosto: “Eis-me aqui, enviame”!(Is 6, 8).
Vocação e profissão sintonizam e se distinguem.
Vocação é uma realidade permanente. As 24 horas do dia
se é pai, mãe, padre, religioso,
religiosa e solteiro. Não tem
como negar esta realidade
pessoal. A profissão se exerce
algumas horas durante o dia,
ou pode-se exercer diversas
profissões dentro de um mesmo dia. Vocação e profissão
devem estar em sintonia e não
contradizerem-se. Por exemplo, o trabalho profissional
em um hospital vai iluminar
e sustentar a vocação familiar
ou religiosa.
Deus revela a vocação

nos momentos de oração
pessoal, familiar e comunitária, por meio das pessoas e
dos acontecimentos do mundo. Ela nunca é uma decisão
individualista, mas comunitária. Toda a vocação precisa
ser discernida e confrontada
com a Palavra de Deus e com
a ajuda de pessoas idôneas.
Quando a vocação é somente um querer humano ela se
torna frustrante. Quando ela
é um querer divino e humano,
então é edificante.
A escolha da vocação
pode sofrer condicionamentos do ambiente. Os condicionamentos podem ser positivos ou negativos. Eles podem
estar ligados à educação familiar, à imagem que se tem
de Deus e às conversas que
ocorrem entre amigos. Quando nas conversas informais se
fala bem de todas as vocações
cria-se nas crianças e jovens
o entusiasmo. Porém, nestes
últimos tempos, tem crescido o desprezo e a difamação
das vocações, nas conversas
informais, matando, assim,

os desígnios de Deus nos que
estão fazendo a sua escolha.
Assim, faltam padres, religiosos, religiosas, matrimônios e
solteiros, comprometidos com
o Reino. Quem reclama da falta de vocações e não é capaz
de se doar a Deus e aos outros
se contradiz. É preciso pedir a
Deus que envie operários para
a sua messe. Não matemos os
sonhos das crianças e dos jovens com difamações. O bom
testemunho de cada vocação
é uma herança positiva.
Toda vocação é um sinal
do amor de Deus no mundo.
Não deixe a tua vida ser arrastada por escolhas erradas,
conveniências
econômicas,
frustrações e egoísmos. Escute
mais a Deus e os clamores de
tantas pessoas que precisam
de ti. Doar-se aos outros é sinal de quem conhece e ama
a Deus! Diante de Deus não
temos direitos, mas somente
deveres, pois tudo recebemos
dEle. A alegria é um sinal de
acerto vocacional e profissional.
Pense nisso!

com Deus.”
Diante deste desejo de
uma Igreja sempre mais Jovem, mais de 500 jovens de
nossa Diocese participarão da
JMJ, sendo que aproximadamente 20 deles são de nossas
paróquias aqui de Bento Gonçalves, e vivem desde já a JMJ,
agora na expectativa de seu
início, em 23 de julho, mas
com o olhar adiante, buscando cada vez mais tornarem-se
protagonistas na construção
deste novo jeito de ser Igreja,
dando a Ela um novo rosto,

um rosto Jovem, a partir de
uma conversão ao jeito de ser
e de viver o Evangelho que é
próprio do Jovem.
“Eis-me aqui, envia-me”(Is
6,8). Este é o desejo de tantos
jovens que, impulsionados
por esta Jornada Mundial da
Juventude, querem fazer discípulos de Jesus em todos os
povos e nações (Mt 28,19), a
começar pelos jovens de nossas comunidades, que tanto
necessitam de um verdadeiro
e profundo encontro com Jesus Cristo.

Jornada Mundial da Juventude
Pe. Marciano Petrykovski
Enquanto que nos meios
de comunicação de nosso país
muito se fala sobre Copa das
Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, uma multidão de jovens e pessoas que
promovem a evangelização
da juventude começam a sentir, nestes dias, uma emoção
diferente e única: a de poder
participar e vivenciar a Jornada Mundial da Juventude, este
evento tão grandioso e de tão
forte experiência de Deus.
E é este o grande diferencial da JMJ. Não ser apenas
um grande evento onde se
reunirão por alguns dias jovens do mundo todo.
Mas, pelo contrário, visa

buscar criar na consciência
dos jovens e de toda a nossa
Igreja, que é possível construirmos uma Igreja sempre
mais jovem, com o jeito de
ser dos jovens, como nos disse João Paulo II: ”A Igreja só
será jovem, quando os jovens
forem Igreja”.
E os jovens já sentem a importância deste compromisso
e querem, com muito entusiasmo, fazer esta experiência.
O jovem Ramon da Silva
Sandi, que participará da JMJ
espera que este “... seja um
grande encontro de jovens
que procuram enraizar, cada
vez mais, sua fé em Jesus Cristo, o Senhor, e, assim, buscam
construir um mundo melhor.
E com esse convite de ami-

zade que Cristo faz a todos
nós, possamos todos sermos
enviados a anunciá-Lo, sendo
perseverantes e , depois desse
grande encontro, firmes discípulos-missionários de Cristo
na Igreja”.
Para Elisabeth Elias da Silva, “ir para a JMJ Rio 2013
não será só uma graça de
Deus, mas sim uma missão
que nos é dada como jovens!
Missão de ir ao encontro de
nossa amada Igreja, e mostrar
a força do jovem na evangelização e busca pela santidade.
E assim testemunharmos para
o mundo que somos felizes
por conhecermos este Amor
que não tem fim, este Amor
que vem somente de uma experiência verdadeira e pessoal
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PASTORAIS SOCIAIS

Pastoral da Criança
em Bento Gonçalves
Irmã Lourdes Motter

O que é a Pastoral
da Criança?

Voluntariado
na Pastoral

Celebração da Vida

Mensalmente acontece o
“Dia da Celebração da Vida”,
onde as crianças, acompanhadas pelas mães ou irmãos
maiores, se reúnem na comunidade para avaliar seu desenvolvimento. Nesse dia são
proporcionados momentos de
brincadeiras, oficinas diversas e conversas sobre assuntos formativos com as mães
e pais. A espiritualidade está
presente com a leitura e reflexão da Palavra de Deus, canções e preces, de acordo com
a realidade. Também é servido
um lanche para todos os participantes dessa atividade.

Para existir, a Pastoral da
É um organismo da CNBB Criança necessita de pessoas
(Conferência Nacional dos voluntárias que, em primeiro
Bispos do Brasil), de atuação lugar, fazem um treinamento
nacional e internacional, que específico e só depois poderão
tem seu trabalho baseado na exercer a missão de visitar e
solidariedade humana e na acompanhar as mães e crianpartilha do saber. Seu objetivo ças, bem como exercer as deé o desenvolvimento integral mais ações da Pastoral. Jesus
da criança, desde a concep- disse: “Ninguém acende uma
ção até os seis anos de idade, lâmpada para cobri-la com
em seu contexto familiar e co- uma vasilha ou colocá-la demunitário, a partir de ações baixo da cama, pelo contrário,
preventivas e que fortaleçam ela é colocada sobre um cano tecido social e a integração deeiro, a fim de que todos que
entre as famílias e a comuni- entram vejam a luz” (Lc 8,16).
Esse ensinamento orienta
dade. É ecumênica, aberta a
o trabalho das pessoas que
Parceria com as
pessoas de todas as religiões.
Em Bento Gonçalves surgiu realizam a Pastoral da CrianUBS (Unidades
em 1994, na comunidade do ça, pois levam a luz do saber
Básicas de Saúde)
bairro Municipal. Hoje, ela está e da solidariedade às famílias
Muito positivo e de espepresente nas três paróquias da da sua comunidade. É nos rança está sendo as parcerias
cidade: na comunidade Poma- momentos de encontro com que estamos realizando com
rosa (Paróquia
as UBS e
Cristo Rei), nas
as agentes
“Como os pássaros que cuidam de seus
comunidades
de saúde
filhos, ao fazer um ninho no alto das árvores
Nossa Senhora
comunitáe nas montanhas longe dos predadores, das
da Saúde, Zatt
ria, permiameaças, dos perigos e mais perto de Deus;
e Nossa Senhora
tidas peAparecida (Paródevemos cuidar de nossos filhos como um
los órgãos
quia São Roque)
públicos:
bem sagrado, promover o respeito a seus
e nas comunidaPrefeitura
direitos e protegê-los”.
des Vila Nova II e
e Secreta(Dra. Zilda Arns Neumann)
Tancredo Neves
ria da Saú(Paróquia Santo
de. Juntos,
Antônio). A Pastoral atende as famílias que acontece uma poderemos somar esforços
150 crianças e 148 famílias troca de conhecimentos sobre para realizar um trabalho mais
com as mães gestantes, con- nutrição, higiene, cidadania, amplo e intenso a fim de atinta com 15 líderes, pessoas de gestação, prevenção de do- gir a meta: que todas as crianapoio e as coordenações de enças, educação, entre outros ças tenham vida em abundânassuntos.
Ramo-paróquias.
cia (cf. Jo 10,10).

Premiação da “Dança da Galera”:
cem mil Reais
A partir da premiação recebida, a Pastoral da Criança
de Bento Gonçalves, juntamente com as coordenações estadual e diocesana, reuniu-se para definir as prioridades
ao investimento da verba. São elas:
• Ampliar o atendimento nas comunidades onde a Pastoral já existe;
• Implantar a Pastoral nas comunidades: Novo Futuro,
Eucaliptos, Municipal, Conceição e Recanto da União;
• Capacitar novos voluntários para serem líderes da
Pastoral, brinquedistas, comunicadores comunitários, alimentação e hortas; bem como proporcionar formação
permanente às pessoas que já estão trabalhando;
• Adquirir brinquedos pedagógicos, livrinhos de literatura infantil, material para realizar oficinas de diversas
áreas com as crianças, material para teatrinhos infantis e
material de apoio tecnológico para facilitar e enriquecer o
desenvolvimento de cursos, palestras e outras atividades
com aas famílias, crianças e comunidade;
• Adquirir os utensílios necessários para preparar e servir os lanches;
• Adquirir o mobiliário necessário para guardar o material da Pastoral da Criança.
A Pastoral informa que a verba será liberada à medida
que forem apresentados os projetos conforme as prioridades acima.

O que será da agricultura sem os jovens?
Pe. Celso L. Ciconetto
A agricultura familiar necessita da força de trabalho
da juventude. Também precisa
da energia criativa, transformadora e sonhadora que vai
se constituindo como jovens
sujeitos de mudanças. Sem os
jovens não há como desenvolver esta agricultura, que tem
em sua base a força da família e dos jovens. E, se cerca
de 70% dos alimentos que a
população consome no Brasil
vem desta agricultura, se não
houver jovens para dar continuidade na roça, de onde virão nossos alimentos? Mas o
que é preciso fazer para que

os jovens optem em continuar
na roça? É triste que, no Brasil,
a roça seja vista como “coisa
de atrasado”. Aquele que não
conseguiu nada na vida trabalha na lavoura. Esta visão
que está entranhada no senso
comum é responsável por um
processo de discriminação e
exclusão muito forte. E é tão
forte que se um jovem optar
em car na roça, seja moça ou
rapaz, corre o risco de car só,
não conseguindo nem constituir uma família.
É assim que a agricultura familiar é discriminada e
desvalorizada no Brasil e no

mundo. E não é um problema
só do povo da roça, pelo contrário, o problema é de toda a
sociedade. O agronegócio viola direitos das comunidades
tradicionais e usam a mídia
para impor suas ideias. Assim
obrigam os jovens a deixarem
suas terras. Muitas pessoas
pensam que a juventude, simplesmente, está abandonando
a roça, mas a verdade é outra.
A juventude está sendo sufocada e expulsa do meio rural,
a m de ampliar o domínio de
poucos.
Enquanto isso acontece, a agricultura camponesa

e familiar emprega 74% da
mão de obra no meio rural
e produz 33,9% do arroz em
casca, 76,8% do feijão preto,
53,9% do feijão de cor, 83,3%
do feijão fradinho, 86,7% da
mandioca, 45,9% do milho,
15,7% da soja, 21,2% do trigo, 30,3% dos bovinos, 58,1%
do leite, 50% das aves e 59%
dos suínos. A esta produção
devemos acrescentar ainda
as frutas, verduras e legumes
que servem para a alimentação das famílias e que são comercializadas nos mercados e
feiras regionais e locais. Todos
esses alimentos são produzi-
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dos por 86% das propriedades
e que ocupam apenas 17,1%
da área total.
Por outro lado, as propriedades acima de cem hectares
representam 14% e ocupam
82,9% da área. Destas, as propriedades de mais de 2000
hectares representam apenas
0,8% das propriedades e ocupam sozinhos 42,5% da área.
Como seria a produção
brasileira se as famílias camponesas tivessem acesso à
terra? Anal de contas, se não
há agricultores não há alimentos. É como diz o ditado “se
a roça não planta a cidade
não janta”.

REGIÃO PASTORAL

Retiro dos Catequistas
No dia 28 de abril, aconteceu o retiro dos catequistas da Região Pastoral de Bento Gonçalves, na
Paróquia de Faria Lemos. Num clima de boa acolhida,
organização e carinho, vivemos um momento forte
de revigorar a fé e a mística do ministério de catequista. O retiro teve como ponto de reflexão, meditação e oração o Capítulo 15 do evangelho de Lucas.
A Parábola da ovelha perdida, a moeda perdida e a
do Pai Misericordioso. O assessor Pe. Jairo Gusberti,
da Paróquia Cristo Rei, conduziu a reflexão e a oração, de cada uma das parábolas seguindo os passos
da leitura orante. Foi um tempo forte de graça, um
verdadeiro encontro com a Palavra e de confronto
com a vida.
Houve a experiência de oração, meditação, confraternização e celebração. Participaram mais ou menos 260, estes certamente sentiram-se reanimados e
enriquecidos por um alimento que não perece. Assim
fortalecidos, continuarão com alegria sua missão de
anunciar e testemunhar Jesus, no Caminho da Iniciação à Vida Cristã das crianças, adolescentes e jovens
que lhes são confiados. Deus seja louvado por tudo.

Agenda da Região Pastoral
O Mutirão
por Bento, que
acontece
na
manhã do dia
24 de agosto,
é um momento
de reflexão sobre as questões
sócio-ambientais, buscando a sensibilização e a mudança de atitude de
uma forma positiva, compartilhando as ações de cada um
dos envolvidos para o crescimento mútuo e a melhoria da
qualidade de vida.
O VII Mutirão por Bento será marcado pela integração
entre as comunidades e tem como lema: “Vista-se de Verde
no Mutirão por Bento”.
Dentre as atividades possíveis, sugere-se gincana ecológica/solidária, caminhada com local de encontro comum.
Ao final da caminhada oportunizar peças teatrais, esquetes, apresentações musicais e outras expressões artísticas,
preferencialmente relacionadas ao tema do VII Mutirão por
Bento.

27 de junho: Encontro dos padres da Região Pastoral, em Pinto Bandeira.
30 de junho: Encontro com todos os ministros(as) leigos(as) (Comunhão, Palavra, Esperança e Visitação aos doentes) e envio para os novos ministros, às 8h30min, no Salão
Paroquial Santo Antônio.
03 de julho: 1º encontro de estudo sobre o Evangelho de São Lucas, às 19h30min, no
Salão Paroquial Santo Antônio.

05, 06 e 07 de julho: Curso para noivos, em preparação ao Matrimônio, Ed. Santo
Antônio, auditório 01.

10 de julho: 2º encontro de estudo sobre o Evangelho de São Lucas, às 19h30min, no
Salão Paroquial Santo Antônio.
18 de julho: Encontro dos padres da Região Pastoral, em Santa Teresa.
31 de julho: 19h30min, Conselho Regional de Pastoral, no Centro de Evangelização
Cristo Rei.

20 de agosto: Palestra “Fé e ciência: Deus é criador?”, com o Pe. Leomar Brustolin, às
19h30min, no Salão Paroquial Santo Antônio.

22 de agosto: Encontro dos padres da Região Pastoral, na Paróquia Santo Antônio.
14 de setembro: Encontro de formação para todas catequistas da Região Pastoral, no
Salão Paroquial Santo Antônio, às 13h30min.
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Dia 26 de julho, Dia dos Avós

Festa de São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus, padroeiros dos avós
No mundo, Deus semeou amor... espalhou ternura
Deu-nos vida! Criou-nos: homem, mulher!
E nos fez Pai e Mãe...
Perpetuou a vida, dando filhos aos nossos filhos.
Tornou-nos avôs e avós!
Ah! Os avós..
Presença doce e terna junto aos netos e à família,
amor sem medida!
Somos tantos, de tantos jeitos, rostos, lugares, histórias...
Todos, herdeiros do mesmo amor, mistério divino que renova a vida.
Deus Bendito!
Senhor do tempo e da história!
Eu Vos bendigo por São Joaquim e Santa Ana,
pais de Maria, avós de Jesus.
Agradeço e louvo pelo milagre da vida,
pela continuidade das gerações,
puro dom do Vosso amor.
Nesse dia, Pai de bondade,
elevo a Vós a minha súplica:
Guardai, sob Vosso olhar, os avôs e avós do mundo,
Acolhei nossa vida e nossa história,
todos os passos, o caminho percorrido,
os nossos sonhos, realizados ou esquecidos.
Recebei nossas fragilidades
e os talentos partilhados em tantos anos vividos.
Pai Criador, Autor da Vida!
Caminhai conosco, fazei-nos servos fiéis,
avôs e avós, mensageiros da paz,
perpetuadores do Vosso amor! Amém!
Vera Sperotto Frizzo

