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saúde debilitada revela a profunda realidade humana que precisa ser cuidada, desde
a concepção até a morte natural. Não é por
nada que a Festa de Cristo Rei, em sintonia
com a Campanha da Fraternidade deste ano,
tem como lema: “Cristo Rei, ensina-nos a valorizar a saúde”. Isso nos faz pensar no dom mais
precioso que temos: a vida.
Diante de inúmeras informações e ofertas
do mercado de consumo surgem perguntas: O
que é ter saúde? Como cuidar da vida humana? Sendo Cristo, Fonte da nossa Vida, quais
as consequências dEle no nosso pensar, falar
e agir?
Uma vida com saúde!
Com essa inspiração, dá-se continuidade ao
calendário da Festa de Cristo Rei, incluindo visitas dos festeiros e festeiras às 24 comunidades
que formam a Paróquia Cristo Rei. Visitas também à Paróquia Santo Antônio e São Roque e
outras Instituições da cidade de Bento Gonçalves. Os vários eventos concluem-se com a Solenidade de Cristo Rei, no dia 25 de novembro.
No mês de outubro, dá-se a abertura do
Ano da Fé, pelo Papa Bento XVI, com eventos em todas as igrejas do mundo. O ano da
fé recorda os 50 anos da abertura do Concílio
Vaticano II e os 20 anos da publicação do catecismo da Igreja Católica. A realização de um
encontro em Assis, Itália, no dia 6 de outubro,
vai ser a primeira iniciativa associada ao Ano
da Fé, apresentando atividades, na maioria
dos casos sob a presidência do Papa, ao longo
dos treze meses que decorrerão entre 11 de
outubro de 2012 e 24 de Novembro de 2013.
Destaca-se, também para o mês de novembro,
aqui em nossa cidade, nos dias 21 e 22, a acolhida da Cruz Peregrina e do Ícone de Nossa
Senhora em preparação à Jornada Mundial da
Juventude que acontecerá de 23 a 28 de julho do próximo ano, no Rio de Janeiro, com
a participação do Papa e de jovens de todo o
mundo. A peregrinação da Cruz e do ícone de
Nossa Senhora está acontecendo em todas as
dioceses do Brasil.
Acompanhe ainda, nesta edição, as notícias
das paróquias, a programação das missas para
o Dia de Finados e os espaços das pastorais sociais e Igreja em ação.
Boa Leitura!

Ano da
Pe. Adelar Baruffi

Papa Bento XVI proclamou para 2012 e
2013 um Ano da Fé. Terá início no dia 11
de outubro de 2012 e concluirá no dia 24
de novembro de 2013, Solenidade de Cristo Rei.
A abertura coincidirá com os 50 anos do início do
Concílio Vaticano II, em 1962, e com os 20 anos
da publicação do Catecismo da Igreja Católica, em
1992. O intuito de Bento XVI é que seja “uma ocasião propícia para introduzir o complexo eclesial
inteiro num tempo de particular reflexão e descoberta da fé” (Porta Fidei, 4).

Por que um Ano da Fé?
Justifica-se um Ano da Fé diante dos desafios
que a sociedade atual apresenta à fé cristã, quando ela já não pode mais ser considerada como “um
pressuposto óbvio da sua vida diária” (Porta Fidei,
2). Já nos diziam os bispos, na Conferência de Aparecida, em 2007, que “não resistiria aos embates
do tempo uma fé católica reduzida a uma bagagem, a um elenco de algumas normas e de proibições, a práticas de devoção fragmentadas, a adesões seletivas e parciais das verdades de fé, a uma
participação ocasional em alguns sacramentos, à
repetição de princípios doutrinais, a moralismos
brandos ou crispados que não convertem a vida
dos batizados” (n. 12). Nossa fé precisa, então, ser
existencialmente acolhida, conhecida e aprofundada, para que possa responder às grandes questões
com as quais as pessoas e a sociedade, hoje, se
deparam. Sim, acreditamos que Jesus Cristo é “a
luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem”
(Jo 1,9).
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O desejo é que o Ano suscite uma renovação da
fé, através das iniciativas nas dioceses, paróquias e
comunidades, fazendo cada crente “confessar a fé
plenamente e com renovada convicção, com confiança e esperança” (Porta Fidei, 9). Redescobrir o
caminho da fé e a alegria do encontro com Cristo,
pois também os homens e mulheres do nosso tempo sentem “a necessidade de ir como a samaritana
ao poço, para ouvir Jesus, que convida a crer nele e
a beber na sua fonte, donde jorra água viva” (Porta Fidei, 3). Somos convidados a nos alimentarmos
com a Palavra de Deus e com o Pão da Vida, oferecidos como sustento para os discípulos.

Ano para conhecer a fé
Especificamente, o Papa pede que os cristãos
possam conhecer e assimilar os textos dos Concílio
Vaticano II e buscar a clareza do ensinamento da fé
católica que o Catecismo da Igreja Católica propõe.
Estes devem ser divulgados, conhecidos e estudados. “O conhecimento dos conteúdos da fé é essencial para se dar o próprio assentimento, isto é, para
aderir plenamente com a inteligência e a vontade a
quanto é proposto pela Igreja. O conhecimento da
fé introduz na totalidade do mistério salvífico revelado por Deus.” (BENTO XVI, Porta Fidei, 10).
Em nossa Região Pastoral de Bento Gonçalves,
além das programações de cada paróquia, teremos
duas palestras para marcar a abertura do Ano da Fé,
promovidas pelo Curso de Teologia e Bíblia. As palestras abordam questões relativas à nossa fé. Confira a programação no quadro abaixo. Participe e
convide outras pessoas. As palestras são gratuitas.

Jornada Mundial

da Juventude
Pe. Vitor Cittolin

A Jornada Mundial da Juventude (conhecida pela abreviatura JMJ) foi criada pelo Papa João Paulo
II em 1985, e consiste numa reunião de milhões de pessoas católicas, sobretudo jovens. O evento é
celebrado a cada dois ou três anos numa cidade e pais escolhido pelo papa. Ali se reúnem pessoas
do mundo inteiro. Durante as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) acontecem eventos como
catequese, palestras, missas, shows, momentos de oração, partilhas, etc. Tudo isso em diversas
línguas. Mas todas as atividades com o mesmo objetivo: o encontro com Deus.

No próximo ano a JMJ será aqui
no Brasil, no Rio de Janeiro, no período de 23 a 28 de julho. Juntamente
desse evento ocorre anteriormente,
de 10 a 20 de julho, a semana missionária da JMJ em que jovens do mundo inteiro vem ao Brasil.
Nossa diocese estará recebendo

aproximadamente mil jovens de algum
país que realizarão alguma atividade
missionária em nossa região.
Mas a preparação da JMJ ocorre
bem antes, aliás, já esta ocorrendo
com a peregrinação ou visita dos símbolos da JMJ em todas as dioceses do
Brasil.

Cruz, símbolo da JMJ: Por quê?
A cruz é o símbolo do cristianismo.
Nela nosso Salvador nos deu sua vida e
dela brotou a Ressurreição. Inicialmente ela é instrumento de tortura e morte. Para os judeus é sinal de maldição.
Pode representar todas as limitações
humanas e o mal que nos atinge, especialmente o maior deles: a morte. Em
Jesus, Deus se fez presente na cruz.
A cruz nos revela quem é nosso
Deus. A cruz derruba por terra uma
ideia de um Deus vitorioso, triunfalista,
curandeiro. Ela nos obriga a repensar
Deus. A cruz nos mostra que a grandeza de Deus não é a força e nem o poder, mas é seu amor pela humanidade.
Ser pregado e morrer na cruz indica o
máximo de sofrimento e humilhação
que um ser humano pode sofrer. Mas
é justamente ali que o Filho de Deus
manifesta todo o seu amor pela humanidade. “Deus tanto amou o mundo,
que entregou o seu Filho único, para
que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna.” (Jo 3,16).
Na cruz está a vitória do amor sobre
o ódio; vitória da paz sobre a guerra,
sobre a violência. Nela Deus se da a conhecer. Foi na cruz que o oficial romano reconheceu que aquele pregado na

cruz era o Filho de Deus (Mc 15,39).
Ser cristão é, em primeiro lugar, reconhecer esse Deus que se faz frágil
e presente na cruz como um derrotado ao lado de todos os que sofrem
as injustiças, violências, humilhações.
É diante da cruz que assumimos a fé
cristã. Ela nos obriga a procurar Deus
nos crucificados, isto é, ir ao encontro
dos que morrem vitimas de nosso egoísmo e de um mundo que não acolhe
a proposta do reinado do amor de
Deus. A experiência de fé cristã de reconhecer o amor de Deus revelado na
cruz nos compromete em nos sacrificar
pelo outro e gastar a nossa vida por
um mundo sem males. Lembremos o
que disse Jesus: “Se alguém quer me
seguir, renuncie a si mesmo, tome a
sua cruz e me siga” (Mc 8,34). Isso
gera uma nova forma de convivência
humana. Nisso é que se fortalece e se
expande algo que é maior e mais forte
que todas as forças do mal e limitações humanas. Assim na cruz se realiza
a Páscoa e encontramos salvação para
a humanidade. Ela torna-se fonte e caminho de vida abundante e digna para
todos.

Acolhida dos símbolos
Símbolo forte da JMJ é uma Cruz
que o papa entregou ao jovens e que
peregrina de diocese em diocese no
pais aonde vai ocorrer a JMJ. É desejo
do papa que os jovens levem essa cruz
em todo o mundo. Essa cruz é de madeira e tem 3,8 metros. Junto a cruz
também vai outro símbolo: o ícone
(quadro) de Nossa Senhora.
A recepção da cruz e do ícone de
Nossa Senhora em cada local é sempre marcada por um grande evento de
evangelização que no Brasil passouse a chamar de Bote Fé. No dia 10 de
novembro, em Santa Maria, ocorre
o Bote Fé estadual aonde haverá um
grande encontro de jovens de todo o
estado com vários shows, celebrações
e formação.
Mas a cruz e o ícone também vem à
nossa diocese de Caxias do Sul e cidade de Bento Gonçalves. No dia 21 de
Novembro os símbolos da JMJ chegam
a nossa diocese passando por Antonio Prado e vindo a Bento Gonçalves.
Estamos prevendo naquela noite um
forte momento de fé. A partir das 20
horas, em frente a igreja Cristo Rei,
vamos realizar o nosso Bote Fé com

show, reflexões e oração aonde vamos
acolher os símbolos da JMJ. Por volta
das 23 horas vamos fazer uma procissão luminosa levando a cruz e o ícone
para o centro de nossa cidade e em
seguida teremos celebração da missa
no santuário Santo Antônio, aonde a
cruz permanecerá até o dia 22 ao meio
dia. Durante toda aquela noite, após a
missa, será feita uma vigília. Na parte
da manhã oportunidade das escolas,
com seus estudantes visitarem a cruz
e o ícone.
Após, a cruz e o ícone irão para Farroupilha. A noite do dia 22 de novembro ocorre o grande Bote Fé diocesano
em Caxias do Sul com show do Pe. Zezinho e Pe Ezequiel Dal Pozzo. No dia
23 a cruz e o ícone vão para a diocese
de Osório.
Muito mais que um grande evento
em nossa cidade ou diocese queremos
é realizar um forte momento de evangelização. Que ao tocarmos a cruz, ela
nos toque e nos sensibilize a melhor
vivermos a nossa fé. Que os jovens
tenham a oportunidade de fazer uma
bonita experiência de fé, de encontro
com o jovem Jesus.

Camisas do Bote Fé

Para divulgar e ajudar na realização
do Bote Fé diocesano e estadual estão
sendo vendidas camisas deste evento.
Estas camisas podem ser adquiridas ou
encomendadas nas secretarias paroquiais.

Há camisas de todos os tamanhos,
nas cores preto, branco, vermelho, lilás
e azul marinho.
O valor delas é R$ 15,00. Essa camisa quer divulgar o site do Bote Fé do
Estado que é www.eaithe.com.br.

Como participar da JMJ?
Quem deseja participar da JMJ no Rio de Janeiro no ano que vem é necessário fazer a pré-inscrição. Esta pode ser feita na secretaria da paróquia Santo
Antonio ou diretamente com o Pe. Vitor Cittolin pelo e-mail padrevitor7@
hotmail.com. A pré-inscrição custa R$ 25,00 e no momento ganha de brinde
uma camisa do Bote Fé.

Bote Fé em Santa Maria

Haverá ônibus saindo de Bento
Gonçalves para quem deseja participar
do Bote Fé em Santa Maria, no dia 10
de novembro. Para tanto é necessário
inscrever-se nas secretarias paroquiais
ou diretamente com o padre Vitor
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pelo e-mail padrevitor7@hotmail.com.
Através deste e-mail, você também
pode obter maiores informações. Você
também pode visitar o site do setor
jovem de nossa diocese que é www.
commissao.com.br.

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO
Festa de Santo Antônio 2012
Resultados financeiros
A Equipe de Festeiros concluiu e entregou os
relatórios referentes à Festa de Santo Antônio
2012. Uma vez mais o sucesso confirmou que
todos os objetivos foram alcançados, quer no
aspecto religioso, quer social e cultural. Destaca-se a participação em todos os eventos e, de
modo especial, as manifestações da devoção
popular. O resultado líquido (lucro) da festa foi
de R$ 427.488,22. Este valor está à disposição
da Paróquia e será canalizado para a manuten-

ção e conservação do patrimônio, no Restauro
do Santuário, formação de lideranças e ajuda
às comunidades mais necessitadas.
135ª Festa – 2013: Por outro lado, os
novos festeiros já começaram as atividades,
com reuniões sistemáticas, em vista do planejamento das várias etapas e na definição da
programação de eventos e criação das peças
publicitárias (cartaz, santinhos, imãs, etc).

Comunidade N. Sra. de
Caravaggio em Missões
15 anos a serviço da vida
A Pactore - Pastoral de Apoio Comunitário ao Toxicômano
– Reencontro foi criada, oficialmente, no dia 10 de setembro
de de 1997 e, por isso, celebrou 15 anos de existência. É uma
das primeiras organizações comunitárias de Bento Gonçalves a
serviço da vida no combate à droga e todas as formas de drogadição. Merece destaque o serviço de voluntariado prestado por
uma grande equipe ao longo destes 15 anos. Nunca deixou de
acolher dependentes e familiares com encontros semanais, às
segundas-feiras, e atendimento personalizado diário. Telefone
para informações: 3452.7507, todas as tardes, ou no Edifício
Santo Antônio/Centro, ao lado da Igreja Matriz.

A Comunidade Nossa Senhora de Caravággio, formada pelos
Bairros Vila Nova II, III, IV e Loteamentos Bertolini e Arco Iris,
está vivendo o período da Pré-Missão. Reuniões com lideranças,
momentos de formação, encontros por grupos de famílias e celebrações marcam esta etapa. A Semana Missionária acontece
de 20 a 26 de outubro, com a seguinte programação:
l 20/10 - Visitas às famílias, com orações e bênçãos pelos
missionários leigos
l 22/10 – 20h – Hora Eucarística, com Adoração ao Santíssimo
l 24/10 – 20h – Celebração Penitencial.
l 26/10 – 20h – Celebração de encerramento
A comunidade é formada por mais de 700 famílias, coordenadas por 23 zeladoras. Para a visita e bênçãos às famílias serão
necessários mais de 150 missionários(as) leigos(as). É bom recordar que foi nesta comunidade que aconteceram as primeiras
Santas Missões Populares, em 1998.

Comunidades em Festa

Caminhada das Rosas
A tradicional Caminhada das Rosas será realizada no dia
6 de outubro, com saída às 12 horas do Santuário Santo Antônio até o Santuário Nossa Senhora do Rosário de Pompéia,
de Pinto Bandeira. Às 18horas, acontece a missa animada
por equipes de liturgia da Paróquia Santo Antônio. O sentido
desta caminhada é ser manifestação de fé, de valorização da
religiosidade popular e de louvor ao Criador pela beleza da
natureza (outubro, mês das Rosas).

12.10

10h		

Missa Festa N. Sa. Aparecida | Bairro Conceição

20.10

17h		

Missa Festa N. Sa. Medianeira | 20h Jantar Salão Goretti

21.10

10h30min

Missa Festiva N. Sa. Rosário | Associação Progresso

09.11

20h		

Missa Festiva N.Sa. da Saúde | Vinhedos

11.11

12h		

Almoço Festivo N.Sa. Saúde | Vinhedos

18.11

10h30min

Missa Festiva Mãe Rainha Três Vezes Admirável | Parque de Eventos

25.11

10h30min

Missa Festiva Santa Catarina | Licorsul
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PARÓQUIA CRISTO REI

Construção de igrejas
Testemunhas
qualificadas do
Sacramento do
Matrimônio
Tendo em vista as necessidades pastorais que se apresentam na Paróquia Cristo Rei,
receberam Delegação Pessoal,
como Testemunhas Qualificadas da Igreja, para assistir
Matrimônios, os senhores, Antônio Antunes de Lima e Ídalo
Scotton. Eles receberam esta
missão do Bispo Dom Alessandro Ruffinoni. O Envio será
realizado no dia 30 de setembro, na missa das 18 horas, na
Matriz.

Nossas comunidades estão crescendo e se organizando no
sentido espiritual, social e material. A Paróquia de Cristo Rei,
com suas 24 comunidades, igrejas e 35 mil católicos, conforme registro, requer sempre mais espaços para celebração. Neste
sentido, vários projetos de construção de igrejas, nas comunidades, estão em andamento.
A construção da Igreja da Comunidade São Luiz está em
fase conclusiva e a sua inauguração acontecerá no dia 15 de Dezembro, às 18h, com a presença de Dom Alessandro Ruffinoni.
Missas já estão sendo rezadas.Toda uma caminhada de envolvimento e participação possibilitaram a conclusão da obra.
A igreja da Comunidade N. Sra. de Fátima, Bairro Santa
Helena 4, está em construção. Estima-se que para o próximo
ano seja inaugurada. Inúmeras atividades estão sendo realizadas neste sentido.

A Comunidade Santo Expedito está em fase final de estudo
do projeto de construção de sua nova Igreja, em fase final de
avaliação.
A Comunidade São Carlos está discutindo o seu primeiro
projeto de construção da Igreja e logo que se concluir este processo, dar-se-á o início das obras.
A Comunidade Imaculado Coração de Maria, do Bairro
Verona, neste ano começará a discutir os primeiros passos para
a elaboração do projeto da construção da Igreja. A comunidade
já possui os terrenos.
A todas estas comunidades, bem como as que estão melhorando, com reformas as suas igrejas os nossos parabéns e apoio.
Com muita fé, zelo, trabalho, honestidade e participação, a missão de Jesus Cristo vai acontecendo, bem como os espaços necessários e indispensáveis para a vivência da fé: as igrejas.

Igreja da Comunidade São Luiz

Igreja da Comunidade N. Sra. de Fátima

Festa do Agricultor e do Motorista
Ídalo Scotton

Antônio Antunes de Lima

Aconteceu no dia 21 de
julho, deste ano, a Festa do
Agricultor e do Motorista na
comunidade Nossa Senhora
das Graças do 8 da Graciema.
Foi um momento de integração entre as comunidades N.
Sra. Senhora das Neves, N. Sra.
da Glória, N. Sra. das Graças,
N. Sra. do Rosário de Pompéia,
N. Sra. de Lourdes, N. Sra. de
Caravaggio, Santa Lúcia, São
Pedro, São José da Garibaldina, São José da Sertorina, São

Sacramento da Crisma

Roque do 40 da Graciema e
Santíssima Trindade da Linha
Zemith.
Houve Santa Missa às 18h
e depois o Filó e diversões. A
todos os participantes e colaboradores deste momento de
valorização destas duas indispensáveis atividades profissionais, nossa gratidão e estima.
Imploramos a intercessão de
Santo Isidoro aos agricultores
e de São Cristóvão aos motoristas.

Santas Missões na Comunidade
N. Sra. de Caravaggio - Tamandaré
22/10

O Sacramento da Crisma quer ser a Graça de Deus capacitando as pessoas para serem no mundo testemunhas do
Evangelho. Por outro lado, é também Confirmação. O jovem
confirma a missão que recebeu no Sacramento do Batismo, de
filho de Deus e irmão de todos. Desta maneira, graça de Deus
e compromisso pessoal de fé se unem para a missão.
Na Paróquia Cristo Rei, haverá duas celebrações do Sacramento da Crisma, no dia 20 de outubro:
l 15h - Comunidade Santa Helena
l 18h - Matriz Cristo Rei
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Segunda-feira: 19h30min Celebração
de abertura das missões, na comunidade
23/10 Terça-feira: Celebração em grupos de família
24/10 Quarta-feira: Celebração na família com
material que será entregue
25/10 - Quinta-feira: às 19h30min,
Terço missionário com procissão luminosa
ao capitel
26/10 Sexta Feira, às 20h, Celebração Penitencial
na Comunidade
27/10 Na parte da tarde, visita e bênção das casas
e famílias pelos missionários e às 18h,
Missa de encerramento com a visita da
imagem de Cristo Rei

Lema da Festa

“Cristo Rei, ensina-nos a valorizar a Saúde”
O lema da Festa de Cristo Rei deste ano foi inspirado na Campanha da Fraternidade cujo tema é:
“Fraternidade e a Saúde Pública” e o lema: “Que a
saúde se difunda sobre a terra” (cf. Eclo 38,8).
Por meio deste lema, queremos crescer na consciência e na missão de pensarmos e cuidarmos do
dom mais precioso que nós temos: a vida com saúde.

Cartaz da Festa
Em destaque aparece a Igreja Matriz com a
nova pintura, escolhida pela comunidade e a
Praça das Rosas revitalizada. A imagem de Cristo
Rei abençoando a todos. Fé (Igreja e Cristo Rei),
lazer e trabalho (Praça) são necessários para se
viver com saúde.
As pessoas saindo da Igreja, iluminadas por
Cristo Rei, representando todas as etapas da
vida: mulher grávida, crianças, adolescentes,
jovens, adultos e idosos. A saúde depende de
como vivemos a nossa vida, desde o ventre materno até a idade mais avançada, tendo como
exemplo a Dona Enrica Pasianot Domingues, que
já tem mais de 100 anos.
O lema da festa deste ano: “Cristo Rei, ensinanos a valorizar a saúde”. É um chamamento para
buscarmos Nele o ensinamento para valorizar a
nossa saúde. O estetoscópio, usado pelos médicos, para o cuidado e a prevenção da saúde.

FESTEIROS JOVENS: Ricardo Lucietto e Laís Molon, Filippe
Michel Cagol e Cheila Focch, Ramone Tasca e Cassiane Taufer,
Ronaldo Mello da Luz e Simone Zelbrasikowoki, Felipe Lerin
do Amaral e Paula Michelon Santin

Palavra dos

Muitas pessoas só valorizam a saúde quando ficam
doentes.
Não adianta acumularmos tantas coisas, se não
melhorarmos a qualidade da vida com saúde. Cristo Rei nos ensina o caminho para termos saúde da
alma e do corpo: “Amar ao próximo como a si mesmo”.

Festeiros

Ser festeiro e festeira da festa de Cristo Rei é mo- de pertencer a uma igreja tão bem estruturada e
tivo de honra e orgulho; primeiro, por termos sido organizada em seus serviços, tanto na Matriz como
escolhidos; em segundo, por representar toda uma nas 23 comunidades. É uma experiência maravilhosa
comunidade que anualmente mantém a tradição de que levaremos pelo resto da vida. A chegada da imafestejar o seu padroeiro, Cristo Rei, com toda a gran- gem de Cristo Rei, carregada pelos festeiros, com as
festeiras ostentando as bandeiras ao som do hino a
deza que Ele merece.
Fomos chamados para uma missão e aceitamos Cristo Rei é dos momentos de grande emoção que
este desafio. Com certeza Deus nos dará forças e jamais esqueceremos. Trabalhar para que o Reino de
saúde. O lema da festa deste ano é: “Cristo Rei ensi- Deus nos torne fortes e convictos em nosso dia a dia,
na-nos a valorizar a saúde”. Cristo Rei deu a sua vida nos enriquece pela quantidade de amigos que fizepela vida plena das pessoas e de sua saúde também. mos ao longo do caminho e nos gratifica pelo bem
Ele sempre encherá de bênçãos abundantes as nos- que podemos dispensar aos nossos semelhantes.
Cristo Rei, venha a nós o Vosso Reino!
sas famílias e comunidades.
Casais festeiros Cristo Rei 2012
Estamos alegres por formar uma equipe unida
para servir a comunidade e por contarmos
com nossos orientadores espirituais, Pe. Darci
e o Pe. Jairo que, com
muita compreensão e
paciência nos orientam
e acompanham nossos
passos para a concretização do grande objetivo: celebrar a festa
de Cristo Rei. Nossa
gratidão ao Pe. Nivaldo que esteve conosco
no início da caminhada
da organização desta
festa.
Durante essa trajetória, podemos perceber a grande fé dispensada a Cristo Rei,
na organização dos
eventos, na acolhida às
visitas, na participação
nas missas e na alegria FESTEIROS: Ari e Neiva Rosa Faccini Barônio; Ari e Claudete Gatto Cagol; Clario e Juraci Maldotti
Dalla Corte; Enio e Alda Locatelli Dequigiovanni e Sadi Antônio Lorenzini e Itália Augusta Lerin

APOIO
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O QUE ESTÁ
PROGRAMADO
Bingo Beneficente
Dia 19 de outubro, sexta-feira,
às 20h, no Salão da Associação de
Moradores do Bairro Santa Helena

Visitas da Imagem
Dia 13 de outubro, sábado
14h30min - Lar do Ancião
Dia 06 de Novembro, terça-feira
08h - Hospital Tacchini (lá
permanecendo até dia 10/11)
Dia 10 de Novembro, sábado,
14h - visita dos Festeiros aos
enfermos do Hospital Tacchini

Tríduo da Festa
Dia 17 de novembro, sábado,
na Matriz Cristo Rei
18h - 1º dia do Tríduo: Missa da luz
e bênção das Famílias através das
chaves das casas (Pe. Izidoro Bigolin)
Dia 18 de novembro, domingo,
na Matriz Cristo Rei
18h - 2º dia do Tríduo: Missa das
Culturas (Pe. Gilnei Fronza)
Dia 23 de novembro, sexta-feira,
na Matriz Cristo Rei
16h - 3º dia do Tríduo: Missa da unção
dos enfermos e bênção da saúde com
o Santíssimo (Pe. Nivaldo Pauletti)

O QUE JÁ ACONTECEU

Abertura da Festa

No dia 28 de julho, na Igreja São Pedro, 15 da Graciema, aconteceu a abertura da Festa de Cristo Rei. O evento
teve início com a missa e após o jantar-dançante no salão
da comunidade. O ponto forte a destacar foi a organização, participação e integração de todas as comunidades,
representadas pelas bandeiras dos padroeiros (as).

Visitas de Cristo Rei
A visita de Cristo Rei às comunidades é um dos pontos
altos da festa. Além dos festeiros conhecerem melhor as comunidades, ocorre uma verdadeira integração de cada comunidade, com envolvimento das famílias e catequese, com
bonitas celebrações e confraternizações.
A visita à Associação dos Recicladores Jardim Glória levou
a bênção de Cristo Rei a esse trabalho tão digno e fundamental para a sobrevivência da vida humana e do planeta.
Cristo Rei convida você a ser um reciclador dos materiais em
sua família, separando o lixo orgânico do reciclável, cuidando da sua saúde e da saúde do meio ambiente.
Visitar a APAE é sempre um aprendizado para valorizar a
vida e respeitar as diferenças de cada pessoa. Também um
estímulo, com a bênção de Cristo Rei, a quem trabalha nesta
Instituição, ajudando no desenvolvimento dos dons e talentos de cada pessoa que faz parte da família APAE.

Comunidade

Celebração da Juventude
Dia 21 de novembro, quarta-feira
21h - Acolhida da Cruz e Imagem
de Nossa Senhora em preparação à
Jornada Mundial da Juventude
APAE

Missa da Catequese
Dia 24 de Novembro, sábado,
na Matriz Cristo Rei
18h - Missa com a participação dos
grupos de Catequese

Festa do Padroeiro

Chá da Festa
No dia 23 de setembro, no Clube Ipiranga, aconteceu o Chá de Cristo Rei. Foi um momento festivo com oração, convivência e animação do grupo
“Vanti Indrio”.

Recicladora

Cavalgada Farroupilha

Aconteceu no dia 20 de setembro “Cristo Rei na Cavalgada Farroupilha”. A concentração dos cavalarianos
começou às 09h em frente ao Centro de Evangelização
da Paróquia Cristo Rei. Após oração e relato histórico da
Revolução Farroupilha, os cavalarianos, festeiros e festeiras e demais devotos chegaram a ABCTG, onde houve
benção, pronunciamentos e almoço festivo.

Solenidade de Cristo Rei
Dia 25 de novembro, domingo
09h30min l Missa Festiva
(Padres da Paróquia)
l Homenagem especial
aos paroquianos
falecidos
11h
l Procissão Motorizada
até o Ginásio de Esportes
do Bairro Imigrante
(Comunidade N. Sra.
Aparecida)
12h
l Almoço Festivo
no Ginásio
18h
l Missa de encerramento
da festa com apresentação
da nova Equipe de
Festeiros de 2013
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PARÓQUIAS SÃO ROQUE
E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Após os mutirões de visitação, momento
em que missionários leigos visitaram todas as
famílias das comunidades N. Sra. Aparecida e
N. Sra. da Saúde e o loteamento Cembranel,
aconteceram, entre os dias 19 e 22 de setembro, as Missões Bíblicas nas duas comunidades.
Foi um momento intenso de vivência da fé e de

participação, de ler a Palavra de Deus e ligá-la
com a nossa vida e história.
Nosso muito obrigado a todas as pessoas
que colaboraram: os visitadores, os animadores, os que se envolveram em serviços como
divulgação, encenações.. e aos que participaram.

FESTA PARÓQUIA NOSSA
SENHORA DO ROSÁRIO
Faria Lemos - Bento Gonçalves
Dia 14 de outubro

Animação bíblico-catequética

LEMA: CELEBRANDO NOSSA CULTURA,
VIVEMOS EM COMUNIDADE

Programação Religiosa
TRÍDUO

30/09, 8h30min - Grupos Culturais, com a participação especial do Coral Trevisani Nel Mondo e Orquestra de Guitarras. Nesta celebração haverá bênção às Bíblias. As famílias
estão convidadas a trazerem a sua Bíblia.
05/10, 16h - Crianças e Movimentos Apostólicos, com a participação especial do Grupo de Flauta Doce;
07/10, 8h30min - A Família, com a participação especial das
Meninas e Meninos Cantores e Coro Associação Caminhos de
Faria Lemos. Nesta celebração haverá bênção aos terços. As
famílias estão convidadas a trazerem o seu terço (de uso).

Dia 14 - MISSA FESTIVA

10h15min – Cultura e Comunidade com a participação especial do Coral da Matriz de Faria Lemos.

Programação Social
11h15min
12h		
À tarde		
		

Apresentação da Banda Bersaglieri
Almoço Festivo
Animação com o palhaço da Companhia
Iniciativa Eventos

Carinhosamente, a equipe de festeiros: Artemio e Maria
Soberai Oppenkoski, Carlos e Clara Maria Benvenutti Baggio, Dorvalino Francisco e Leni Cobalchini Tasca, Mario Luiz
e Roseli Bertuzzo Cristofoli, Vanildo e Lúcia Maria Petroli
Enderle convidam para este evento de fé, cultura e lazer.

Com alegria, iniciamos um novo ano no Caminho de Iniciação à Vida Cristã, lembramos a
todas as comunidades que os encontros com
os catequizandos devem iniciar na última semana de setembro ou na primeira semana de
outubro.
No mês de setembro, oportunizamos qua-

tro momentos de formação aos catequistas.
Estudamos, com a assessoria do Pe. Gerson, a
leitura orante da Bíblia, introdução aos textos
bíblicos e liturgia na catequese.
Agradecemos e parabenizamos a todos os
catequistas que participaram destes encontros.

Festas e Promoções Comunitárias
OUTUBRO
Dia 05 Bingo Vocacional		
Dia 14 Festa em honra a padroeira
Dia 14 Festa em honra a padroeira
Dia 14 Festa em honra a padroeira
Dia 21 Almoço Associadas Sant’Ana
Dia 27 Filó Italiano		

Paróquia São Roque
Paróquia Faria Lemos
Comunidade Nossa Senhora Aparecida
Comunidade Nossa Senhora do Rosário
Comunidade São Valentin
Comunidade São Paulo - Linha Paulina

NOVEMBRO
Dia 11 Festa em honra a padroeira
Dia 11 Festa em honra a padroeira
Dia 18 Festa em honra a N. Sra. Saúde
Dia 18 Festa em honra a padroeira
Dia 24 Festa em honra a N.Sra.Saúde e Santa Lúcia
Dia 24 Jantar com entrega do Carro
Dia 25 Festa em honra ao padroeiro
Dia 25 Festa de Sant´Ana		

Comunidade Passo Velho
Comunidade Ouro Verde
Comunidade Santo Antônio - Paulina
Comunidade N.Sra. Saúde
Comunidade Alcântara
Paróquia São Roque
Comunidade São Martinho
Comunidade Vale Aurora
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PASTORAIS SOCIAIS

Bento acolhe a 36ª Romaria da Terra
TERRA E CIDADANIA: PRINCÍPIOS DO BEM VIVER

Pe. Izidoro Bigolin
A Diocese de Caxias do Sul
acolhe em Bento Gonçalves a
36ª Romaria Estadual da Terra.
Este evento é compromisso de
todas as dioceses do Rio Grande do Sul será realizado no
dia 12 de fevereiro de 2012
na ABCTG – Associação Bento
Gonçalvense dos Centros de
Tradições Gaúchas.

A “Grande
Romaria”
A história da região nordeste do Estado está intimamente
ligada à história da colonização feita por imigrantes, vindos da Europa, destacando-se
os de origem italiana, alemã,
polonesa, entre outros. Estes
fizeram a “grande romaria”
ou “peregrinação” na busca
de mais vida e dignidade. Aqui
chegaram alimentados pela
esperança de ter terra, trabalho, e condições dignas para
um bem viver. Por outro lado,
também carregaram na bagagem os valores recebidos na
pátria-mãe: a fé, expressões
da religiosidade popular de
modo especial manifestadas
na devoção à Nossa Senhora e

aos santos e, ainda, os valores
indispensáveis da família e da
comunidade-Igreja.

A primeira casa,
o “Barracão”
A porta de entrada para a
região de Bento Gonçalves foi
no “casarão”, denominado de
“barracão” (hoje este nome
continua para denominar o
Bairro Barracão). Os imigrantes
ali chegavam e permaneciam
reunidos até receberem suas
terras – pequenas propriedades – ao longo das famosas
e ainda existentes “linhas” ou
“travessões” rurais. O desafio
era construir um lugar para
morar, plantar e colher; primeiro para sobreviver e depois
através da comercialização ter
melhores condições de vida.
Aos poucos foram surgindo
pequenos núcleos com nomes
próprios para a identificação.
O primeiro nome para a região
foi “Cruzinha” e, aos poucos,
foram construindo pequenas
igrejas, cemitérios, salões comunitários. A este conjunto
foi dado o nome de Capelas,
verdadeiros centros de oração,
lazer e solidariedade.

A organização:
cooperativismo
e sindicalismo
A forma como foi feita
a colonização em pequenas
propriedades rurais foi uma
verdadeira reforma agrária.
O trabalho nas pequenas propriedades gerou mais desenvolvimento e crescimento. A
prova está no número de cidades que existem em toda a
região nordeste do Estado.
Ao longo dos anos, percebeu-se que era preciso garan-

tir uma melhor organização e
ter instrumentos próprios na
luta dos próprios direitos. Começaram a surgir cooperativas
e sindicatos rurais. A maioria
das cooperativas, que ainda
existem, tem mais de 80 anos
e os sindicatos dos trabalhadores Rurais, mais de 50 anos.
Muitas destas organizações
surgiram por iniciativa e apoio
da própria Igreja.

um novo modelo com muitos desafios entre os quais:
a participação cidadã da família agricultora, a garantia
da segurança alimentar
e
nutricional, a valorização da
agricultura familiar, controle e
informações dos avanços tecnológicos, a questão da sucessão familiar e resgate da auto
estima da família agricultora.
Cumpre destacar também fenômeno das migrações. Os
migrantes estão nas cidades e
também nas áreas rurais. Esta
presença acaba por dar nova
configuração à pequena propriedade, à família e à própria
comunidade.
É a partir desta história,
caminhada e desafios que a
Diocese de Caxias do Sul acolhe, em Bento Gonçalves, a
36ª Romaria Estadual da Terra.
O tema da Romaria é: “Terra,
Vida e Cidadania” e o lema:
“Terra e Cidadania, princípio
do bem viver”.

Os desafios
A realidade hoje dos pequenos agricultores apresenta

Direitos da saúde
Fraternidade e Saúde Pública é o tema da Campanha
da Fraternidade deste ano. Na edição passada, começamos a refletir com você os direitos que cada pessoa tem
aos cuidados com a saúde; direitos que podem ser buscados quando necessários. Nesta edição queremos continuar esta reflexão.
• Amparo assistencial ao idoso, deficiente e pessoa com câncer: é o pagamento de benefício à pessoa
que está impossibilitada para trabalhar e possui uma renda familiar inferior a ¼ do salário mínimo. Sendo que
a cada dois anos é necessário reavaliar as condições do
beneficiado para comprovar sua necessidade. As crianças
de zero a 10 anos e adolescentes entre 12 e 18 anos também tem os mesmos direitos. Para pedir este benefício é
preciso fazer o exame médico pericial no INSS e ter o laudo médico que comprove sua situação. O SUS também
assegura o tratamento à pacientes de um município que
necessitam de serviços assistenciais em outro municio,
ou ainda, em casos especiais, de um estado para outro
estado. Além disso, pode envolver a garantia de transporte para tratamento e hospedagem, quando indicado;
este direito é concedido somente à pacientes atendidos
na rede pública e referenciada. Nos casos em que houver
indicação médica, será autorizado o pagamento de despesas para o acompanhante.
• Esclerose múltipla: é uma doença que atualmente não tem cura, mas há medicamentos adequados que
conseguem reduzir a intensidade dos surtos, diminuir a
sua frequência e oferecer boa qualidade de vida ao doente. Estes medicamentos são distribuídos pelo serviço
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público de saúde e devem ser exigidos. O tratamento
também pode envolver hidroterapia, fisioterapia, terapia corporal e exercícios físicos.
• Acesso a medicamentos especiais: todos deveriam ter acesso aos medicamentos por meio do SUS. É
um direito previsto na Constituição. É preciso se informar no serviço onde recebeu a receita médica se o medicamento existe naquela unidade ou em qual poderá ser
encontrado. Basta a prescrição médica ou odontológica
para receber o medicamento nas unidades públicas. Os
principais medicamentos fornecidos pelo sistema público são aqueles incluídos na relação nacional de medicamentos. Se o médico prescrever um medicamento
que não consta nesta relação é preciso verificar se não
existe alternativa dentro da própria relação de medicamentos. O médico deve sempre privilegiar os remédios
que fazem parte desta lista. Os medicamentos de uso
contínuo, às vezes caros, usados por pacientes crônicos
ou portadores de patologias raras, devem ser distribuídos gratuitamente. Além disso, a farmácia popular é
um programa do governo federal, destinado a ampliar
o acesso aos medicamentos, prevendo a venda a preços
até 90% abaixo do que é praticado no mercado.
Nosso direito de termos um atendimento de qualidade nos serviços públicos de saúde deve ser buscado sempre que necessitarmos. Esta é nossa contribuição para
esclarecer as dúvidas a respeito do direito à saúde.
Reflexão realizada a partir do Guia da Saúde.
Assembleia Legislativa RS.

IGREJA EM AÇÃO
Assembleia do Clero
e do Povo de Deus

“Brasil
Missionário,
partilha tua fé” é o tema
do mês missionário deste ano. Uma conquista,
uma missão, algo que se
tem de precioso, se não
for partilhado, parece ser
uma alegria pela metade.
Aprendemos ainda crianças a partilhar as coisas
boas que temos ou ganhamos.
A Igreja quer que o
grande tesouro da fé seja
partilhado como testemunho de vida. Muitos batizados vivem e partilham
essa alegria. As “Santas
Missões Populares” é
uma forma concreta de
testemunho e partilha da
fé. Por isso, perguntamos
aos missionários leigos:
como você se sente sendo missionário?

Como você se sente sendo missionário?
Leonir José Rohden
Paróquia Cristo Rei
“Em primeiro lugar, como batizado, exercendo
o dever de um cristão na evangelização do povo.
Em segundo lugar, feliz por ter sido chamado para
poder dar minha contribuição com minhas limitações. Por outro lado, eu cresci muito em conhecimento, e em ser um cristão não só para mim, mas
especialmente para poder ajudar outras pessoas a
sentirem-se como eu. Desejo a todos muito amor,
fé e perseverança”.

Liane Tesser Rigotto
Paróquia Santo Antônio
“Sinto-me feliz em acolher o chamado de ser discípula missionária e poder levar aos irmãos a alegria em fazer parte
desta Igreja viva e atuante. Igreja esta que passa por muitas
provações mas que tem muita vontade de acertar. Igreja que
tem vontade de se fazer conhecer por todos e para todos
seguindo as palavras de Jesus Cristo: “Vão e façam discípulos
todos os povos!”(Mt 28,19)
Sinto-me comprometida com a Igreja de Cristo.Igreja que
anuncia vida para todos. Assumo com responsabilidade a missão que recebi no batismo de anunciar e testemunhar minha
fé em Cristo.
Sinto-me sensibilizada em poder estar ao lado dos que sofrem e buscam alento para
suas dificuldades. Feliz em ser acolhida na casa de pessoas que não conheço, mas que
me recebem com esperança. Famílias que se deixam tocar.
Ser missionária é acreditar que posso fazer a diferença na vida do outro. E que o
outro pode sentir em mim uma presença amiga e fraterna”.

No terceiro final de semana de outubro, somos convidados
a fazer nossa oferta nas celebrações, como partilha, para
ajudar as regiões missionárias mais carentes do Brasil e do
mundo. Seja você também um missionário(a) que vive a
alegria de partilhar sua vida, seus dons e sua fé.

Em torno de 100 padres e religiosos que atuam nas Paróquias da Diocese de Caxias do Sul estiveram reunidos em Assembleia, entre os dias 10 e 14 de setembro, no Recanto Medianeira, em Veranópolis. Assessorados pelo bispo de Jales/
SP, Dom Demetrio Valentini, refletiram e debateram diversos
temas ligados a vida e a missão do ministro ordenado, neste
tempo de grandes diferenças sociais, degradação do ambiente e marcado pelo individualismo.
A Assembleia assumiu 13 compromissos, entre os quais
destaca-se: articular a solidariedade entre as Paróquias, revitalizar o espírito missionário da Diocese, avaliar a caminhada
vocacional, reforçar a presença pública da Igreja – ligando Fé
e Vida, fortalecer as regiões como o espaço de Planejamento
Pastoral e da concretização das diretrizes/urgências da evangelização.
Foi um momento forte de presbitério, isto é, de vivência
comunitária dos padres e religiosos, em sintonia com o Bispo
Dom Alessandro Ruffinoni.
Em continuidade a esta Assembleia, no dia 22 de setembro, em Caravággio - Farroupilha realizou-se a Assembleia do
Povo de Deus. Momento de escolher propostas concretas que
realizem o sonho de que somos uma IGREJA - POVO DE DEUS,
que caminha neste mundo e não passa ao lado “das angústias
e sofrimentos, das alegrias e esperanças das pessoas”(Concílio
Vaticano II).

32º Encontro de
Zeladoras de Capelinhas
No dia que lembramos a padroeira de nossa Pátria e
do Seminário N. Sra. Aparecida, acontecerá no Seminário Diocesano, em Caxias do Sul, mais um encontro de
Zeladoras de Capelinhas, tendo como tema MARIA, Mãe
e modelo da FÉ. O encontro começa às 9 horas e tem o
término previsto para às 16 horas. O almoço será comunitário.

Encontro
Vocacional
O amor de Deus permanece para sempre. Por isso é
preciso anunciar de novo, especialmente às novas gerações, a beleza deste amor divino. Cada vocação específica é dom do amor de Deus! (Bento XVI - Mensagem
para o 49º Dia Mundial de Oração pelas Vocações).
No desejo de partilhar experiências, nos conhecermos,
nos ajudarmos a redescobrir e reforçar a identidade e o
papel do animador e da animadora vocacional, acontecerá
no dia 30 de setembro, no Santuário de Caravággio, o encontro de ANIMADORES VOCACIONAIS da Diocese.
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FINADOS
Programação das Missas
Paróquia Cristo Rei
Data
02/11
02/11
02/11
02/11
02/11
02/11
02/11
02/11
02/11
03/11
03/11
04/11

Hora		
08h		
08h30min
09h15min
10h		
10h30min
16h30min
16h30min
18h		
18h		
16h30min
16h30min
11h		

Cemitério
Nossa Senhora das Neves
Nossa Senhora da Glória
Nossa Senhora da Pompéia
Santo Antão
Cemitério Parque
São José - Garibaldina
Nossa Senhora das Graças
São José - Sertorina
Santo Antão
São Pedro
N. Sra. de Caravaggio - Tamandaré
Almas

“Creio na

Vida

Paróquia Santo Antônio
Data Hora		
02/11 08h30min
02/11 09h		
		
02/11 10h		
		
		
02/11 17h		
18h		
		

Eterna“

Cemitério
Cemitério Público Central
Cemitério do Barracão
Cemitério Santo Antoninho
Cemitério Público Central
Cemitério São Miguel
Cemitério São Pedro Salgado
Cemitério Público Central
Cemitério Buratti
Cemitério Zemith

Pe. Jairo Luiz Gusberti

Paróquias São Roque e
Nossa Senhora do Rosário
Data
31/10
01/11
01/11
01/11
01/11
01/11
01/11
02/11
02/11
02/11
02/11
02/11
02/11
02/11
02/11
03/11
03/11
03/11
03/11
03/11
04/11
08/11

Hora		
20h		
16h30min
17h		
18h		
18h30min
19h30min
19h30min
08h30min
09h		
10h		
10h15min
17h		
17h		
18h30min
18h30min
15h		
15h		
16h30min
16h30min
18h		
09h45min
20h		

Comunidade
São Pedro Paulina
Rosário - São Roque
São José - Linha Ferri
São Luiz - São Roque
São Pedro 71
Passo Velho
Veríssimo de Mattos
Faria Lemos
São Roque
Alcântara
São Valentin
Santa Eulália
São Paulo - Paulina
São Roque
Tuiuty
São Luiz - Faria Lemos
Vale Aurora
Natividade
Navegantes
São Gotardo
São Valentin 96
Imaculada

OBS: No dia de Finados, 02 de novembro, não haverá missa
nas Igrejas Santo Antônio, Cristo Rei e São Roque.

O Dia de Finados faz lembrar aqueles
que partiram para junto de Deus e, ao
mesmo tempo, na realidade da morte.
“A vida eterna é a que terá início logo
depois da morte. Ela não terá fim” (CCIC
207). A morte de Jesus Cristo é interpretada por Ele como uma entrega para a
nossa Salvação (cf. Mt 26, 28; Mc 14, 24).
Jesus promete a vida eterna para aqueles
que crerem. “Existem muitas moradas na
casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu
lhes teria dito, porque vou preparar um
lugar para vocês” (Jo 14, 2). Diante desta
afirmação de Jesus, resta crer na vida eterna. Para os que vivem uma vida em Cristo,
em favor dos irmãos, a morte em Cristo,
não é morte, pois não separa de Deus, tornando-se algo desejável ao cristão. Crer na
vida eterna e na ressurreição expressa fé e
confiança em Deus. Não crer na vida eterna e na ressurreição é confiar somente nas
forças humanas, determinadas somente
pela natureza. Isso gera nas pessoas falta
de esperança e medo. Por isso, o Dia de
Finados recorda que os que partiram desta
vida terrena estão no futuro, à espera e na
intercessão de todas as pessoas.
Tiago Alberione convida a ter três posturas diante da morte. A) Pensar a morte,
como uma realidade que acontecerá. Não
adianta pensar em ganhar o mundo e per-
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der a vida (cf. Lc 12, 16-21. Na quarta-feira
de Cinzas a Igreja lembra que “somos pó”.
Por isso, é preciso viver bem a cada dia deixando como herança bons testemunhos.
B) Trabalhar pela morte (cf. Lc 16, 19-31).
Que coisas nesta vida eu realizei? É como
o agricultor que semeia e cultiva os campos. Buscar a vida de santidade agora, que
se dá no seguimento de Cristo em favor
dos irmãos e em comunidade. C) Rezar
pela morte (cf. Jo 14, 1-14). Jesus deu uma
garantia: o céu existe e Ele está esperando pelas pessoas! Rezar para ter uma boa
morte é imitar Cristo, que se preparou para
morrer na Cruz e não a escondeu dos seus.
Acrescento, ao que este santo sugere, uma
quarta característica: falar e partilhar sentimentos sobre a morte. Falar sobre a morte,
com os fundamentos cristãos ajuda a desmistificar a realidade da mesma. A sociedade esconde e tenta amenizar a morte para
que as pessoas não pensem numa vida de
valores, numa sociedade mais justa e na
vida eterna.
A morte não tem a última palavra nesta existência terrena. A morte é uma porta
que se abre para a misericórdia e justiça
de Deus. Na certeza da morte e da ressurreição de Jesus; naquilo que Ele nos prometeu e ensinou, afirma-se: “Creio na vida
eterna”!

Oração a

Cristo Rei
Deus Pai cheio de bondade, quisestes
restaurar todas as coisas em vosso amado
Filho, Jesus Cristo, Rei do universo.
Fazei que tenhamos um coração fraterno
e Vos sirvamos com amor, nas pessoas
que encontramos.
Ajuda-nos a assumir com fé o Evangelho
de Jesus Cristo, e contruir no mundo, o
vosso Reino da Verdade e da Vida,
Reino da Santidade e da Graça,
Reino da Justiça, da Saúde, do Amor
e da Paz.
Cristo Rei! Abençoa-nos!
Cristo Rei! Venha a nós o vosso Reino.
Amém!

