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Editorial
“Ainda tens um longo caminho a percorrer” (1Rs 19,7). Esta
frase bíblica inspira a celebração dos 80 anos da nossa Diocese
de Caxias do Sul e nos desafia a continuar a nossa caminhada de
Igreja, sempre com a consciência de que se trabalhamos muito na
evangelização, ainda resta muito a realizar.
Em tempo de Copa do Mundo em que as nações se unem para
confraternizar e reafirmar que sonhamos com a paz e a solidariedade entre todos os povos; o jornal Boa Notícia chega, novamente,
até as suas casas com notícias das comunidades. Destacamos nesta edição a preparação da 58ª Festa de São Roque e São Gotardo,
a história destes santos, os depoimentos dos festeiros, a programação religiosa e social...

Continuamos o resgate do Concílio Vaticano II, revisitando o documento Lumen Gentium (A Luz dos Povos).
No mês de julho celebramos o Dia do Agricultor, por isso trazemos presente, neste ano internacional da Agricultura Familiar, a sua
importância, tanto na produção de alimentos como no cuidado da
natureza. O mês de julho, também, é dedicado ao dízimo, que é um
compromisso permanente de cada batizado.
Nos meses de agosto e setembro, Dom Alessandro Ruffinoni,
Bispo Diocesano, visitará as paróquias da região de Bento Gonçalves. O que é uma visita pastoral, porque ela acontece? Esta atividade e outras que envolvem as comunidades estão descritas nesta
edição do Boa Notícia.

Constituição Dogmática “Lumen Gentium” - Sobre a Igreja

Igreja: quem és tu?
Pe. Renan Dall´Agnol
Paróquia Cristo Rei

a Igreja sair do gueto cultural, já
insustentável em suas expressões na época.

Passados 51 anos da abertura do Concílio Vaticano II (1962),
pode-se correr o risco de considerá-lo simplesmente uma
memória. Numa época de mudanças, acha-se estranho, olhar
um momento já acontecido. Todavia, o concílio desencadeou
um processo eclesial profundo,
e que ainda está em aberto. A
Igreja sentia a necessidade de
atualizar a maneira de apresentar ao mundo as verdades de
fé. Assim, definiu-se a tarefa primordial: apresentar a verdadeira identidade da Igreja, na sua
natureza e missão.

Por que o concílio?

paroquiacristoreibento@gmail.com

Uma ruptura?
O concílio não provocou uma
ruptura com a tradição da Igreja. Pelo contrário, ele procura
responder às rupturas do desmoronamento de um sistema
cultural, em que aconteceu a
dissociação e a ruptura entre
a fé e cultura. Com a queda do
sistema cultural vigente, faz-se
necessário reorganizar toda a
conjuntura social.
Logo, o concílio foi uma ponte e não uma ruptura, porque fez

O Papa João XXIII via a necessidade de tornar compreensível a mensagem cristã ao
mundo moderno. Ou seja, o
anúncio do Evangelho precisava
ser mais claro às pessoas. Neste
sentido, o concílio preocupou-se
em tornar a Igreja mais acessível ao invés de combater erros.
O Papa Paulo VI manifestou que
o concílio devia perguntar-se sobre o que a Igreja se compreende sobre si mesma, para assim
dialogar.

O que é a Igreja?
Na Lumen Gentium, a Igreja
é apresentada, primeiramente,
como mistério. A palavra mistério não significa um enigma
incompreensível. Antes de tudo,
no mistério de Deus vivemos e
nos movemos. É possível compreender a mensagem central
do mistério, mas jamais se pode
abranger toda a sua complexidade.

Quem fundou
a Igreja?
A Igreja é o que é em Deus.
“Sendo Cristo luz dos povos”

a Igreja é, em Cristo, o sinal e
instrumento de salvação. Absolutamente, não se pode pensar
uma Igreja sem Cristo ou à margem do Espírito Santo, porque
em Deus ela é sacramento, sinal de íntima união com Deus e
com o gênero humano. O Filho
de Deus, que assumiu nossa
humanidade, que morreu e ressuscitou para nossa salvação, é
quem preparou a Igreja, sob a
vontade do Pai, e a fundou para
perpetuar a obra salvadora na
história da humanidade, sob a
ação santificadora do Espírito
Santo. “A Igreja, isto é, o reino de
Cristo já presente em mistério,
cresce visivelmente no mundo
pelo poder de Deus” (LG, 3). Portanto, à luz do mistério da Trindade é que a Igreja é “fundada”.

Uma imagem
da Igreja:
Povo de Deus
A Igreja é um mistério de comunhão, semelhante à comunhão que há entre as Pessoas
da Trindade. Pois “aprouve a
Deus santificar e salvar os homens, não individualmente, excluindo toda relação entre os
mesmos, mas formando com
eles um povo, que o conhecesse na verdade e o servisse em
santidade” (LG, 9). Para com-
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preender essa unidade que
vive a Igreja, a tradição utiliza
inúmeras imagens: redil do rebanho, campo de Deus, edifício
de Deus, corpo de Cristo, entre
outras. Mas o concílio trouxe de
forma inovadora e significativa
a compreensão da Igreja como
Povo de Deus.
Antes do Vaticano II, a Igreja,
era percebida como uma instituição exclusivamente hierárquica, em que se identificava Igreja
somente aos membros do clero.
Antes das diferenças de ministérios, a Igreja é Povo de Deus. Os
leigos têm uma missão que lhes
é concedida, originariamente e

de modo definitivo, pelo próprio
Jesus Cristo, nos sacramentos
do Batismo e da Crisma.
Todos os membros da Igreja constituem uma unidade na
diversidade e são igualmente
chamados à santidade. Consequentemente, ser santo não é
resultado de méritos e esforço
pessoal, mas é pura graça de
Deus.
Esta imagem da Igreja como
Povo de Deus manifesta que ela
não é uma entidade estática,
petrificada, fora da história humana. Ao contrário, a Igreja faz
parte da história e a ilumina com
a salvação que brota de Cristo.

Boa Notícia
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Artigo de Formação

Deus dá o trigo,
nós devemos
repartir o pão.

Dízimo:

sou convidado
a contribuir
mensalmente
Roberto Massutti
Pastoral do Dízimo
Paróquia Santo Antônio
betomassutti@gmail.com

Dê cada um
conforme o
impulso do
seu coração,
sem tristeza
nem constrangimento. Deus
ama o que dá
com alegria.
(2Cor 9,7)

Um dos primeiros efeitos da prática
do dízimo e ofertas é desenvolver uma
relação de dependência a Deus.Aquele
que aprende por amor e obediência a
dar, sente proteção divina, e passa a
não ter medo do futuro. ”Não vos aflijais, nem digais: Que comeremos? Que
beberemos? Com que nos vestiremos?
Sãos os pagãos que se preocupam com
tudo isso. Ora, vosso Pai celeste sabe
que necessitais de tudo isso.” (Mt 6,31)
A consequência natural da confiança, depositada em Deus, é o contínuo
espírito de ação de graças e louvor.
São João Crisóstomo: “para os judeus o dízimo era uma norma, para os
cristãos uma fonte de alegria e agradecimento pela grande oferta recebida
em Jesus Cristo”.
O Catecismo da Igreja Católica, Art.
2043, nos diz que os fiéis devem ir ao
encontro das necessidades materiais
da Igreja, cada um conforme as pró-

prias possibilidades.
O dízimo permite a continuidade
da pregação de palavra alcançando as
pessoas perdidas. E que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a Palavra de Deus. ”...o serviço dessa obra de
caridade não só provê as necessidades
dos irmãos, mas é também uma abundante fonte de ação de graças. Pois, ao
reconhecer a experimentada virtude
que esta assistência revela da vossa
parte, eles glorificam a Deus pela obediência que professais relativamente
ao Evangelho de Cristo e pela generosidade de vossas esmolas em favor deles
e em favor de todos”.(2 Cor 9:12-13).
Aquele que foi ajudado passa a fazer o
mesmo, desencadeando uma corrente
infinita de bênçãos.
A resistência em dar o dízimo, demonstra a escala de valores que influencia a nossa vida. Se não somos
capazes de praticar disciplina do dízi-

mo a respeito de nossas finanças, não
seremos capazes de viver plenamente
os outros ensinamentos. A fidelidade
ao dízimo revela um grau de espiritualidade elevado, pois é fruto do reconhecimento da verdade da Palavra de Deus
em nossas vidas. O que creio se torna
em ações concretas.
“Assim também a fé: se não tiver
obras, é morta em si mesma.” (Tg. 2,17)
A dificuldade de muitas pessoas em
dar o dízimo, está na falta de confiança na providência divina. Um princípio
importante para uma vida confiante,
é jamais perder de vista a convicção
do amor pessoal de Deus para cada
homem e mulher. Neste amor, ele nos
cerca de cuidados, para todas as áreas
de nossa vida, inclusive, os da sobrevivência material. “Fui jovem e já sou velho, mas jamais vi o justo abandonado,
nem seus filhos a mendigar o pão.” (Sl
36,25).

blog.cancaonova.com

Mensagem do Papa Francisco aos
brasileiros por ocasião da Copa do Mundo
“A minha esperança é que, além de festa do esporte,
esta Copa do Mundo possa tornar-se a festa da solidariedade entre os povos. Isso supõe, porém, que as competições
futebolísticas sejam consideradas por aquilo que no fundo
são: um jogo e ao mesmo tempo uma ocasião de diálogo,
de compreensão, de enriquecimento humano recíproco. O
esporte não é somente uma forma de entretenimento, mas
também – e eu diria, sobretudo – um instrumento para comunicar valores que promovem o bem da pessoa humana
e ajudam na construção de uma sociedade mais pacífica
e fraterna. Pensemos na lealdade, na perseverança, na
amizade, na partilha, na solidariedade. De fato, são muitos
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os valores e as atitudes fomentados pelo futebol
que se revelam importantes não só no campo,
mas em todos os aspectos da existência, concretamente na construção da paz. O esporte é escola
da paz, ensina-nos a construir a paz. [...] O futebol
pode e deve ser uma escola para a construção de
uma “cultura do encontro”, que permita a paz e
a harmonia entre os povos. E, aqui, vem em nossa ajuda uma segunda lição da prática esportiva:
aprendamos o que o “fair play” do futebol tem a
nos ensinar. Para jogar em equipe é necessário
pensar, em primeiro lugar, no bem do grupo, não
em si mesmo. Para vencer, é preciso superar o
individualismo, o egoísmo, todas as formas de
racismo, de intolerância e de instrumentalização
da pessoa humana. Não é só no futebol que ser
“fominha” constitui um obstáculo para o bom resultado do time; pois, quando somos “fominhas”
na vida, ignorando as pessoas que nos rodeiam,
toda a sociedade fica prejudicada.”

Notícias da Paróquia Santo Antônio

130 anos de criação da
Paróquia Santo Antônio
A Paróquia Santo Antônio está celebrando 130 anos de criação. A
data oficial de instalação desta paróquia é de 6 de agosto de 1884. É
uma longa história de fé, organização de comunidades, compromisso
com a família e com a vida do povo. Neste ano em que a paróquia comemora também os 80 anos do Santuário Diocesano de Santo Antônio,
juntamente com os 80 anos de criação da Diocese, e no próximo ano
o centenário do altar-mor, tudo é motivo para o louvor, agradecimento
pela caminhada realizada e suplicar as bênçãos do Senhor pois “longo
ainda é o caminho a percorrer”.

Irmãs Pastorinhas recebem visitas
da Superiora Geral e Conselheiras
De 2 a 4 de junho, a comunidade das Irmãs Pastorinhas,
inseridas na Paróquia Santo Antônio, receberam a visita da conselheira do governo geral, Ir. Inácia dos Santos. O encontro teve
como tema: “Tu me amas? Apascenta”. Também receberam a visita da Superiora Geral, Ir. Marta
Finoteli, e da Conselheira geral,
Ir. Marisa Loser.
Foram momentos de alegria,
comunhão e convivência fraterna, não só com as Irmãs, mas
também com os sacerdotes e o
povo.

19.08 Visitas às comunidades: São Miguel; Jesus Bom Pastor; Imaculada
Conceição; Santo Antoninho; São José Operário; Nossa Senhora de
Caravággio; Comunidade São Cristóvão; Nossa Senhora de Lourdes;
São Pedro do Salgado
19h - Missa na Nossa Senhora Aparecida
19h30min - Encontro com Lideranças e Povo
Local: Igreja Nossa Senhora Aparecida
Comunidades: N. Sra. Aparecida - Santa Paulina, São Paulo
Apóstolo e Nossa Senhora da Saúde
21h - Visita aos alunos da Escola de Formação para leigos Teologia e Bíblia
20.08 Visita às comunidades: Sagrado Coração de Jesus; Nossa Senhora
Medianeira; Nossa Senhora da Saúde; Santa Lúcia; Nossa Senhora
do Rosário; Santa Paulina; São Paulo Apóstolo; Santa Maria Goretti
18h - Missa no Santuário de Santo Antônio
19h30min - Encontro com Lideranças e Povo
Local: Salão Santo Antônio
Comunidades: Santo Antônio (Centro, Humaitá, São Francisco,
Juventude). Santa Maria Goretti - Nossa Senhora Medianeira e
Sagrado Coração de Jesus
21.08 09h - Reunião com os padres da Região Pastoral em São Roque
14h30 - Visita ao Hospital Tacchini
19h - Missa na comunidade Nossa Senhora do Carmo
19h30 - Encontro com lideranças e povo
Local: Salão da Comunidade Nossa Senhora do Carmo
Comunidades: Nossa Senhora do Carmo, Santa Lúcia, Nossa
Senhora do Rosário, Nossa Senhora de Fátima, São Pedro e
N. Sa. de Lourdes
10.09 09h - Visita à Comunidade das Irmãs de Jesus Bom Pastor
10h30min - Visita à Comunidade Espírito Santo
12h - Almoço na Comunidade Espírito Santo
15h - Visita aos Colégios Nossa Senhora Medianeira e Nossa
Senhora Aparecida
18h - Missa no Santuário Santo Antônio

Santas Missões Populares
O compromisso missionário
do cristão e da Igreja faz parte
do caminho de conversão pastoral. Desafia os cristãos a serem testemunhas da fé e viver o
mandato do próprio Jesus: “vão
e façam discípulos meus todos
os povos” (Mt 28,19). Com o
lema: “O Senhor é meu Pastor,
nada me falta” (Sl 23,1), a comunidade Jesus Bom Pastor, do
bairro Cruzeiro, realizou as missões populares, de 05 de março
a 17 de maio.
Muitas pessoas da comunidade e missionários das demais comunidades da Paróquia
Santo Antônio foram envolvidas
no processo de preparação e
realização das missões. Foi um
momento muito rico, de participação, de oração, de bênção, de
solidariedade e de visitação.
A caminhada teve seu momento mais forte, nos dias 16 e
17 de maio, quando em torno de
30 missionários visitaram empresas, famílias e os doentes,
rezando e abençoando a todos.
O ponto culminante aconteceu no dia 17, no final da tarde,
com a celebração eucarística e
a visita de Santo Antônio, padroeiro da paróquia e dos festeiros.
O encontro se completou com
uma grande confraternização
organizada pela comunidade.
Os missionários saíram forta-

Visita Pastoral à Paróquia

lecidos e diziam: “As Santas Missões Populares, na comunidade
Jesus Bom Pastor, são destacadas como a grande oportunidade que tivemos para reavivar a
fé, tanto da comunidade como
dos missionários. Estes, continuando e revivendo o caminho
da missão de Jesus, procuraram
com entusiasmo, na visita às famílias, anunciar, a exemplo de
Jesus, a Boa Nova do Senhor.
Junto às famílias os missionários, com a luz do Espírito Santo,
prepararam, motivaram e reavivaram o entusiasmo de viver
com Jesus a vida cristã através
da oração, da bênção, do diálogo e acima de tudo, da Palavra
de Deus anunciada em cada visita para aproximar e unir todos
na alegria fraterna”. (Octacílio
Riboldi)
“Pelo batismo somos inseridos na comunidade Igreja que
nos convoca a levar a Boa Nova

a todos. Participar das Santas
Missões é abrir-se ao encontro
do outro. É acolher e deixar-se
ser acolhido pela comunidade,
pelas famílias, pelos estabelecimentos comerciais e empresas.
Mais uma vez tive a alegria de
viver o projeto das Santas Missões Populares. Ser missionária
é despojar-se de seus medos
e levar a paz e a alegria para
quem nos acolhe”. (Liane Tesser Rigotto)
“Após a oração e envio, os
missionários saíram para as visitas. Tivemos a oportunidade de
sentir a ansiedade em conhece
e sentir o projeto de Deus e encontrar a felicidade e o sentido
da vida na família e na comunidade”. (Alcides Trevilim)
“Foi muito gratificante participar das visitas às famílias.
Senti que nos aguardavam com
expectativa com desejo da
bênção e da palavra amiga. Forlaleceu em mim o sentido do ser
missionário, de ir ao encontro
do outro”. (João Aristides)
“Há mais alegria em dar que
receber, ser missionário é viver
esta Palavra. Meditar a Palavra
de Deus, rezarmos juntos, partilharmos experiências, foi para
mim ouvir com alegria, a alegria
de ser uma comunidade de fé.
Obrigado Senhor, por esta oportunidade”. (Elisabete Tusset)

11.09 09h - Encontro com a Equipe Sacerdotal
11h - Visita à Comunidade Santíssima Trindade
12h - Almoço na Comunidade Santíssima Trindade
15h - Encontro com Pastorais Sociais (Pactore, Pastoral da
Criança, Pastoral da Dignidade da Mulher, Pastoral da Saúde,
Sociedade Beneficente Santo Antônio, Pastoral do Migrante,
Pastoral da Pessoa Idosa)
19h - Missa na Comunidade Santa Catarina
19h30min - Encontro com lideranças e povo
Local: Igreja da Comunidade Santa Catarina
Comunidades: Santa Catarina, São Cristóvão, Nossa Senhora de
Caravaggio, São José Operário, Imaculada Conceição, São Miguel.
Jesus Bom Pastor, Santo Antoninho e Nossa Senhora das Graças
12.09 Dia para entrevistas, conversas com lideranças, grupos
pastorais, movimentos.
Conselho econômico da paróquia
19h30min - Conselho Paroquial de Pastoral
14.09 18h - Missa de encerramento da Visita Pastoral
Local: Santuário de Santo Antônio
Participação: Comunidades da Paróquia

Promoções vocacionais
As comunidades da Paróquia realizam, nos próximos meses,
promoções vocacionais com o objetivo de incentivar e apoiar as
vocações leigas, sacerdotais e religiosas na vida da Igreja. Estas
promoções se expressam através de um momento de celebração
(tríduo, celebração da Palavra, da Eucaristia) e de um momento
de confraternização (chá, almoço, jantar). As equipes administrativas, juntamente com as zeladoras das capelinhas e líderes vocacionais, são os responsáveis pela organização desta promoção.

Festas nas Comunidades
13.07
27.07
10.08
13.09
14.09
28.09
12.10
19.10
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N. Sra. do Carmo/Borgo
São Cristóvão/Vila Nova
São Miguel
Missa Festiva Sagrado Coração de Jesus/Paim
N. Sra. da Salete/Barracão
Almoço Festivo Sagrado Coração de Jesus/Paim
Missa Festiva São Francisco de Assis (Bairro São
Francisco). Almoço no salão Paroquial Santo Antônio
N. Sra. Aparecida/Conceição
N. Sra. do Rosário/Progresso II

Notícias da Paróquia Cristo Rei

Solenidade de
Corpus Christi
No dia 19 de junho, aconteceu a Solenidade de Corpus
Christi, na Igreja Matriz de Cristo
Rei. Foi um momento de fé, de
adoração ao Santíssimo Sacramento e de compromisso social,
que nos vem da Eucaristia. Foram arrecadados cobertores,
lençóis, alimentos e fraldas para
o serviço da Ação Social da Paróquia, que atende muitas pessoas necessitadas. 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.
Eucaristia é a presença viva
de Jesus Cristo entre nós. Comungar Jesus Cristo significa

aceitar toda a vida Dele, seus
ensinamentos e imitá-lo com o
nosso testemunho cristão. Não
devemos comungar Jesus Cristo
se, ao mesmo tempo, andamos
participando de outras crenças
contrárias a Fé Cristã. Conhecer
Jesus Cristo é segui-lo com um
coração indiviso. Obrigado a todos os que fazem de sua vida de
simplicidade, um gesto de amor
a Deus e ao próximo.
Que Deus abençoe a todos!

Visitas de Cristo Rei
às comunidades
Comunidade
Matriz Cristo Rei (Apresentação dos
festeiros jovens)
São Luiz - Bairro Jardim Glória
Santo Antão
N. Sra Aparecida - Bairro Imigrante
Imaculado C. Maria - Bairro Verona
Santo Antônio – Pomarosa II
N. Sra. Caravaggio - Tamandaré
Sagrado C. de Jesus - Municipal
N. Sra. Glória - 40 da Leopoldina
Santa Helena
Matriz - Abertura da Festa
Almas
N. Sra. Lourdes - Gruta do Ceará
N. Sra. Pompéia - Vinosul
São Pedro - 15 da Graciema
N. Sra. Neves
N. Sra. Fátima - Bairro Fátima
São Bento
São José - Sertorina
São Carlos
São José - Garibaldina
Santo Expedito
Santa Marta
Santa Rita
N. Sra. Graças - 8 da Graciema

Sacramento do Crisma
As comunidades da Paróquia Cristo Rei celebram a alegria da administração do sacramento do Crisma. Serão 257 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 de
um fecundo apostolado, guiados pelo Espírito Santo, na construção do
Reino de Deus.
Dias, locais, horários das missas e comunidades:
 dia 26 de setembro, sexta-feira, às 19h30min, na Igreja Matriz
Cristo Rei, os catequizandos das comunidades: Matriz, São Luiz, Sagrado
Coração de Jesus, Santa Rita, Imaculado Coração de Maria, N. Sra. Aparecida, N. Sra. de Pompéia, Santo Antão, Santo Expedito e São Bento;
 dia 27 de setembro, sábado, às 09h, na Comunidade Santa Marta
os catequizandos das Comunidades N. Sra. de Fátima e Santa Marta;
 dia 28 de setembro, domingo, às 08h, na Igreja Matriz Cristo Rei os
catequizandos das comunidades: N. Sra. da Glória, N.Sra. de Caravággio,
N. Sra. das Neves, São José da Garibaldina, São Pedro, N. Sra. de Lourdes,
N. Sra. das Graças e Santa Helena.

Data
14/06
15/06
21/06
22/06
28/06
02/07
04/07
05/07
12/07
19/07
20/07
26/07
02/08
09/08
16/08
17/08
23/08
24/08
31/08
07/09
12/09
21/09
26/09
28/09
05/10
12/10

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

6ª Festa do Agricultor e do Motorista

Festas nas Comunidades
Comunidade

Padroeiro

Dia/Semana

Data

Hora

Festa do Agricultor e
do Motorista

Ginásio Vinosul/Busa
(Lourdes e Pompéia)

Sábado

19/07

19h30min

Santa Marta

Santa Marta

Domingo

20/07

10h45min

N. Sra. das Graças
8 da Graciema

N. Sra. das Graças

Domingo

20/07

11h

Cristo Rei

Abertura da Festa de
Sábado
Cristo Rei/Matriz		

26/07

18h

N. Sra. das Neves
N. Sra. das Neves
Domingo
03/08
06 da Leopoldina 				

11h

N. Sra. da Glória
N. Sra. da Glória
Domingo
40 da Leopoldina			

17/08

11h15min

Santa Helena

Santa Helena

Domingo

17/08

10h45min

Cristo Rei

Chá da
Domingo
Festa de Cristo Rei		

14/09

15h

A Festa dos Agricultores e dos Motoristas ocorre no dia 19 de
julho, na Comunidade Nossa Senhora de Pompéia, lembrando os
que se empenham na produção de alimentos e no seu transporte.
As comunidades que estão se preparando para este evento são:
N. Sra. das Neves, São José da Sertorina, N. Sra. de Caravaggio, São
José da Garibaldina, N. Sra. da Pompéia, N. Sra. de Lourdes, N. Sra.
das Graças, São Pedro, N. Sra. da Glória, Almas, São Roque do 40
da Graciema, Santa Lúcia, Santo Isidoro, Santo Antônio do 80 da
Leopoldina, São Miguel do 100 da Leopoldina e Santíssima Trindade
da Linha Zemith.
Local: Ginásio de Esportes da Comunidade N. Sra. de Pompéia
Dia: 19 de julho de 2014
Programação: 19h30min, Missa de Ação de Graças. Após, filó.

A todos os nossos agricultores e motoristas,
os nossos parabéns!
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Livres para Servir

58ª FESTA EM HONRA A SÃO ROQUE E SÃO GOTARDO

O lema deste ano é: A exemplo de São Roque e São Gotardo: LIVRES PARA SERVIR
Na segunda carta à comunidade de Coríntios, São Paulo proclama: “Onde está o espírito aí está a liberdade” (2 cor 3,17).
Grande parte da vida de Jesus, portador especial do espírito,
foi tecida por uma luta em favor da liberdade e da libertação
do povo.
Primeiramente, Jesus libertava de uma representação de Deus, como um juiz feroz e severo. Em
seu lugar, anunciou um Deus bom e misericordioso, até para os ingratos e maus (Lc
6, 35).
Outra luta de Jesus foi contra a lei
vigente em seu tempo. A criticou:
“pagai o dízimo da hortelã, da
erva doce e do cominho, mas
não vos preocupeis com o
mais importante da lei: a
justiça, a misericórdia e a
felicidade” (Mt 23,23). No

lugar da lei que escravizava com “cargas pesadas, postas nas
costas do povo” (Mt 23,4), Jesus coloca o amor incondicional.
Na epístola aos Gálatas, São Paulo proclama: “Para gozarmos a liberdade é que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes, e não vos deixeis sujeitar de novo ao jogo da escravidão”
(Gl 5, 1).
A liberdade fundamental que todo ser humano almeja é poder sobreviver, tendo garantida a comida, a habitação digna,
proteção contra os desastres materiais, educação e saúde de
qualidade.
E no desejo de sermos fiéis ao espírito que recebemos de
Deus, que nos desafiamos mais uma vez a resgatar a memória
de São Roque e São Gotardo, para que, a seu exemplo, livres
de todo o tipo de escravidão, nos coloquemos a serviço da libertação do povo, que continua clamando por vida e justiça.
Que São Roque e São Gotardo, que deram a sua vida pela vida
plena e saúde das pessoas, derramem bênçãos abundantes
às nossas famílias e às comunidades.

Depoimento dos Festeiros
3

Adriana e Giovani Longhi
“Para nós sermos festeiros significa uma oportunidade, um
momento desafiador, na qual esperamos poder contribuir muito através da simplicidade e da humildade, diferenciais que nos
torna gigantes nesta caminhada. Pedimos a São Roque e São
Gotardo que nos fortaleça na fé e nos de forças para levarmos a
um bom êxito esta missão que nos foi concedida”.

4
1

1

2

Adriane e Alberto Speranza
“Ser festeiro e festeira é: viver um
ano de novas experiências, onde nos
envolvemos com toda comunidade.
Tenho certeza que será uma caminhada com fé e bênção de Deus por
intercessão de São Roque”.

3

2

4

Lorena e Vitalino Dall’Oglio
“Ser festeiro e festeira da festa de São Roque e São Gotardo é
motivo de honra e orgulho, primeiro por termos sido escolhidos,
em segundo, por representar toda uma paroquia que anualmente
mantém a tradição de festejar o seu padroeiro São Roque e São
Gotardo com toda a sua grandeza que eles merecem. Fomos chamados para uma missão e aceitamos este desafio. Com certeza,
São Roque e São Gotardo nos darão forças e saúde”.

5

Mari e Jorge do Nascimento
“Estamos felizes e motivados por termos sidos
escolhidos para essa missão e também a oportunidade de nos integrar e colaborar com a comunidade São Roque. Ser Festeiro para nós é uma
satisfação, é fortalecer a união pela comunidade.
Deixar na memória esta história de fé, olhar com
gratidão o caminho percorrido, é herança de fé
que passamos para o próximo. Que São Roque e
São Gotardo nos abençoe”.

5

Iraci e Agostinho Casagrande
“Ficamos felizes e honrados com o convite para participar como
festeiros, desta importante festa religiosa em honra a São Roque
e São Gotardo. É uma experiência de fé, trabalho, oração e companheirismo, compartilhada com todas as comunidades. Pelo
batismo nascemos para a vida e também nos faz membros atuantes de uma comunidade de fé, a Igreja. Pedimos a São Roque e
São Gotardo que iluminem e abençoem nossa caminhada”.

Patrocínio:
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OS PADROEIROS

Visitas de São Roque
às Comunidades

*Continuação

São Roque
Roque nasceu em 1295, na cidade de
Montpellier, na França. Estava ligado a famílias
importantes de Montpellier, sendo herdeiro
de considerável fortuna. Roque ficou órfão de
pai e mãe muito jovem, sendo a sua educação
confiada a um tio. Levando desde muito cedo
uma vida ascética e praticando a caridade
para com os menos afortunados, ao atingir a
maioridade, resolveu distribuir todos os seus
bens aos pobres, partindo de seguida em peregrinação a Roma.Ao chegar à cidade de Acquapendente, encontrou-a assediada pela peste.
De imediato ofereceu-se como voluntário na assistência aos
doentes, operando as primeiras curas milagrosas, usando
apenas um bisturi e o sinal da cruz. Depois de visitar Roma,
na viagem de volta para Montpellier, ao chegar a Piacenza, foi
ele próprio contagiado pela doença, o que o impediu de prosseguir a sua obra de assistência.Para não contagiar alguém,
isolou-se na floresta próxima daquela cidade, onde teria morrido de fome se um cão não lhe trouxesse diariamente um pão e
se da terra não tivesse nascido uma fonte de água com a qual
matava a sede. O cão pertenceria a um rico-homem, de nome
Gottardo Palastrelli, que apercebendo-se miraculosamente da
presença de Roque, o terá ajudado, sendo por ele convertido a
emendar a sua má vida. Miraculosamente curado, regressou
a Montpellier, mas logo foi preso e levado diante do governador. Roque foi considerado um espião e passou alguns anos
numa prisão até morrer em 16 de agosto de 1317. Foi canonizado em 1590 pelo Papa Gregório XIV.

Dia 05 de julho		

São Luiz			

14h30min

Dia 11 de julho		

Veríssimo de Mattos		

19h

Dia 12 de julho		

Santa Bárbara			

18h

Dia 13 de julho		

N. S. do Rosário		

10h

Dia 13 de julho		

Capitel São Jorge		

13h30min

Dia 18 de julho		

Santa Eulália			

19h

Dia 19 de julho		

Cristo Redentor			

19h30min

Dia 20 de julho		

São João			

10h

Dia 25 de julho		

Monte Bérico			

19h

Dia 26 de julho		

N. S. da Saúde			

15h

Dia 26 de julho		

N. S. de Caravággio		

18h

Dia 27 de julho		

Sagrada Família		

10h

Dia 02 de agosto

Santa Terezinha		

18h

Dia 03 de agosto

Passo Velho			

10h

VISITA DE SÃO ROQUE ÀS ENTIDADES
Dia 06 de julho		

Lar do Ancião			

15h

Programação
Religiosa e Social
TRÍDUO PREPARATÓRIO

São Gotardo

Dia 14 de agosto - 19h

Gotardo de Hildesheim nasceu em5 de Dezembro de 960 em Reichersdorf, Baviera na
Alemanha. Desde pequeno ele demonstrou ser
vocacionado à vida religiosa-sacerdotal e tinha o
costume de sair de casa e ir até a igreja do mosteiro para acompanhar a missa. Chegando à idade estudantil, frequentou o Mosteiro de Alteich.
Seus pais queriam que ele aprendesse ciências
humanas e as ciências dos santos. Seu progresso foi tão grande que ele foi aceito entre os cônegos do mosteiro apesar de ter apenas 14 anos. Com o tempo, Gotardo
tornou-se o assessor do bispo, depois recebeu o sacramento
do diaconato, ficando a serviço da igreja do mosteiro. Após um
tempo, foi escolhido superior do mosteiro. Quando completou
os seus estudos eclesiásticos, o bispo Dom Cristiano queria
ordená-lo sacerdote, mas de início Gotardo não aceitou. Como
o bispo insistiu, Gotardo acabou aceitando. Com o tempo, Gotardo tornou-se monge e depois abade. No ano de 1020, faleceu Dom Benvardo, bispo de Hildesheim, e o imperador indicou Gotardo para ser seu sucessor. Após diversas recusas, ele
acabou aceitando porque teve uma visão. São Gotardo morreu
em 4 de mao de 1038 com 77 anos de idade. Completou 15
anos e 5 meses de episcopado. Foi canonizado em 29 de outubro de 1131, pelo papa Inocêncio II.

Presença das comunidades da Paróquia Santa Bárbara/São Valentin do Sul
Celebrante Pe. Nivaldo Pauletti.

Dia 15 de agosto - 19h
Presença das comunidades da paróquia N. Sra. do Rosário de Pompéia/ Pinto Bandeira
Celebrante Pe. Luiz Mascarello

Dia 16 de agosto
15h
18h

Missa da Saúde e Unção aos Doentes
Animação feita pelas comunidades N. Sra. do Monte Bérico e Santa Eulália
Missa com procissão das Capelinhas
Animação feita pela comunidade N. Sra. das Dores / Tuiuty

Dia Festivo
6h

Alvorada Festiva

10h

Missa Festiva animada pelas equipes litúrgicas da sede
Após a missa, procissão motorizada até
a Comunidade São Valentim

12h

Almoço Festivo na Comunidade São Valentim
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Notícias das Paróquias São Roque e N.Sra. do Rosário

Celebrações do Crisma
No dia 07 de junho, o Pe. Constante
Pasa conferiu o Sacramento do Crisma
na paróquia São Roque a 129 jovens, em
duas celebrações: uma em São Roque e
outra na comunidade Cristo Redentor.
E no domingo, dia 08 de junho, D.
Alessandro Ruffinoni conferiu o Sacramento do Crisma a 21 jovens na paróquia N. Sra. do Rosário - Faria Lemos.

Celebrações da Primeira Eucaristia
Nos meses de maio e junho, 11 comunidades da paróquia São Roque realizaram
a Celebração da Eucaristia a
164 adolescentes e 3 adultos.
No dia 15 de junho aconteceu a Celebração da Primeira Eucaristia na paróquia
N. Sra. do Rosário - Faria Lemos.

Visita Pastoral de Dom Alessandro
Paróquia N. Sra. do Rosário
O Bispo Diocesano estará visitando as comunidades da Paróquia N. Sra. do Rosário, nos dias 28 e 29 de agosto. O roteiro das
visitas será o seguinte:
Dia 28 de Agosto
9h30min
Natividade e São João Nepomuceno
11h30min
São José, São Luiz e São Valentin 96
Almoço partilhado
15h
Colégio Faria Lemos
18h30min
São Paulo/Paulina
19h30min
Faria Lemos e Santa Lúcia
Dia 29 de Agosto
9h30min
Colégio Faria Lemos
11h30min
Vale Aurora - Almoço Comunitário
15h
Santo Antônio e São Martinho
18h
Alcântara, Imaculada, Navegantes e São Pedro 71
19h30min
Celebração de todas as comunidades, na Sede

Corpus
Christi

Festas nas Comunidades
JULHO

Em mais uma demonstração de fé e religiosidade, as lideranças e algumas famílias da comunidade São Roque se
uniram para a confecção e exposição dos tapetes na missa
solene ao Corpo e Sangue de Cristo.

Dia 06		
Dia 13		
Dia 19		

Comunidade São Pedro 71		
Comunidade São Paulo/Paulina		
Comunidade São Valentin		

Festa em honra ao Padroeiro
Festa em honra a N. Sra. do Carmo
Festa da Juventude

Comunidade Monte Bérico		

Festa em honra a Padroeira

AGOSTO
Dia 24		

Oração a São Roque

São Roque, que vos dedicastes com
todo o amor aos doentes contagiados
pela peste, embora também a tenhais
contraído, dai-nos paciência no
sofrimento e na dor.
São Roque, protegei não só a mim,
mas também aos meus irmãos e irmãs,
livrando-nos das doenças infecciosas. Por
isso, hoje rezo especialmente, por todas
as pessoas do mundo para que fiquem
livres dos males.
São Roque, abençoai os médicos,
fortalecei os enfermeiros e atendentes
dos hospitais e defendei a todos das
doenças e dos perigos.
Amém.
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Igreja em Missão

Dom Alessandro, nosso Bispo, visita as
paróquias da Região Pastoral de Bento Gonçalves
Pe. Adelar Baruffi
Paróquia Santo Antônio

adelarbaruffi@hotmail.com

D

om Alessandro Ruffinoni, bispo de nossa Diocese de
Caxias do Sul, visitará todas as
oito paróquias de nossa Região
Pastoral de Bento Gonçalves,
neste ano de 2014. A primeira
paróquia, que já foi visitada, foi
S. Francisco de Assis, de Monte
Belo do Sul, de 12 a 16 de maio.
Nos dias 27 a 30 de maio, visitou as paróquias de Sta. Teresa
e Sta. Bárbara. As demais paróquias serão visitadas nos meses
de agosto e setembro: 19 a 21
de agosto e 10 a 12 de setembro, Paróquia Santo Antônio; 25
e 26 de agosto, Paróquia N. Sra.
do Rosário de Pompéia, Pinto
Bandeira; 28 e 29 de agosto, Paróquia N. Sra. do Rosário, Faria
Lemos; 02 a 06 de setembro,
Paróquia Cristo Rei; 16 a 19 de
setembro, Paróquia São Roque.

O que é uma visita
pastoral do Bispo
Em sua Carta Pastoral
(2014), Dom Alessandro assim
escreve: “A visita pastoral é o
encontro que o bispo realiza,
oficialmente, às paróquias e
comunidades de sua Diocese

a cada cinco anos. É o sinal de
comunhão de cada comunidade
paroquial com a igreja diocesana. Com essa visita, o bispo prepara-se para visitar o Papa em
Roma, o que é feito a cada cinco
anos, num gesto de comunhão
e unidade com toda a Igreja de
Jesus Cristo.” (n. 52). É, portanto, a visita cordial de nosso bispo às comunidades e paróquias
que estão sob sua responsabilidade. A ele, como sucessor dos
apóstolos, foi confiado o ministério do anúncio da Palavra, de
confirmar seus fiéis na fé e ser o
promotor da comunhão de toda
Diocese.Ele é o sinal visível da
unidade da Diocese. “Nada haja
entre vós que possa dividir-vos,
mas uni-vos com o bispo e aos
presbíteros como sinal e ensinamento de incorruptibilidade.”
(Sto. Inácio de Antioquia).

O que o Bispo fará
na visita pastoral
Embora o bispo já visite as
paróquias em outras oportunidades (crismas, festas, ordenações, eventos...), no entanto,
esta presença é diferente. Isto
porque o bispo não virá para
uma atividade específica, mas
para nos visitar, para estar junto com seu povo. Ele conhecerá
nossas comunidades. Ouvirá

PALESTRA

EVANGELHO DE
SÃO MATEUS

ASSESSOR: Pe. VOLMIR COMPARIN

DATA: 08 e 15 DE JULHO DE 2014
HORÁRIO: 19h30min – 21h30min
LOCAL: SALÃO PAROQUIAL S. ANTÔNIO

ENTRADA FRANCA
Promoção: Região Pastoral de Bento
Gonçalves
Curso de Teologia e Bíblia

Alessandro Ruffinoni
Bispo Diocesano
de Caxias do Sul
como está andando as atividades pastorais, o que está organizado e funcionando, quais as
dificuldades que estão encontrando. Fará contato com as
pastorais e movimentos que
atuam nas paróquias. Conversará com as lideranças de nossas
comunidades. Conviverá, dialogará e rezará com os padres e
religiosos(as). Celebrará com o
povo. Também, como costumamos fazer quando recebemos
uma visita, daremos espaço
para que ele nos fale, nos oriente. É missão do pastor orientar o
seu rebanho “para verdes pastagens” (Sl 23, 2).Enfim, as pessoas poderão conhecer e conversar com o bispo.
Como o próprio Dom Alessandro diz: “É uma oportunidade de
o bispo trazer conforto e estímulo aos servidores do Evangelho;
ver melhor as dificuldades da
evangelização e do apostolado;
verificar a aplicação do plano
pastoral diocesano; estimular
energias talvez enfraquecidas
e, finalmente, convocar a todos
para que sejam discípulos missionários.” (n. 54).

A conversão pastoral:
o ponto central da
visita do bispo

pos convidam toda a Igreja para
uma conversão pastoral. A visita
do bispo quer ser um incentivo
para que isto aconteça. Irá nos
ajudar a encontrar novos caminhos, novos métodos e formas
atualizadas de viver a fé no
mundo atual, sem “permanecer
com uma pastoral de manutenção, focada apenas em reuniões
e celebrações, gastando todo o
tempo sem priorizar a evangelização.” (Carta Pastoral, n. 3).
Trata-se de formar e fortalecer
verdadeiras comunidades de
fé. De estreitar os vínculos que
nos unem a Cristo e aos irmãos.
De ir ao encontro dos batizados
afastados. De colocar sempre
a Palavra e a Eucaristia como
centro de nossos encontros.
De fazer de todas as pastorais
e movimentos um caminho
de evangelização. De ser uma
“casa da caridade”, de sair e ir
ao encontro dos mais pobres e
sofredores.

Cada paróquia da cidade terá
sua maneira própria de organizar a visita. As comunidades já
estão se preparando, conversando sobrea sua caminhada.
Estão avaliando o que já está
sendo feito para fortalecermos
nossa comunidade de fé e o que
ainda precisamos fazer. Tudo
isto visando ser uma comunidade de discípulos missionários.
Cada comunidade irá partilhar
com o bispo estas reflexões. O
bispo primeiro irá ouvir, nos conhecer. Dificilmente ele poderá
reunir-se e celebrar em todas
as comunidades, pois o tempo
não permite. As paróquias procurarão reunir comunidades
próximas para poder se encontrar com o bispo. É importante
que, também, nos recordemos
de rezar, em nossos encontros
e celebrações, para que a visita
seja frutuosa.

Como nos preparamos
para receber a visita
do bispo

Cada paróquia, conforme
sua realidade, organizará a visita do bispo. As mesmas paróquias combinarão com as comunidades as datas e horários.
BEM-VINDO, DOM ALESSANDRO, NOSSO PASTOR.

Como sempre quando recebemos uma visita gostamos de
nos preparar bem e proporcionar que o visitante se sinta bem.

Como serão os
dias da visita

Grande encontro conclusivo
da visita pastoral
A visita pastoral às paróquias da cidade de Bento Gonçalves concluirá com um grande encontro de todas as comunidades no dia 27 de setembro, às 14h, na Comunidade
Santa Catarina, bairro Licorsul. Neste dia todos são convidados a estarem presentes, mostrando o rosto de nossa
Igreja em Bento Gonçalves.

Nosso Papa e nossos bis-
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Pastorais Sociais
Pe. Rudinei Zorzo
Animador Vocacional da
Diocese de Caxias do Sul
rzorzo2@yahoo.com.br

2014-2015

Ano Vocacional e
Ano Missionário
das Juventudes
Somos chamados, como jovens, a servir ao Senhor sem
medo, sem reservas, sem desculpas. Ele nos dá o mandato,
“ide, sem medo”. O próprio Jesus caminha conosco, se faz
caminho, se faz vida no meio
das juventudes de nossa diocese. E é justamente para essa
juventude que somos chamados
e enviados para ir! Queremos
evangelizar outros jovens, queremos chegar a outros jovens
e, com coragem, anunciar que
Jesus é o Senhor de nossa história! Vamos sem medo. Vamos
aos locais mais necessitados de
nossa presença jovem, vamos
às periferias, tanto físicas, quanto humanas; vamos, no limite
da vida humana, para anunciar
Aquele que nos garantiu a salvação. Vamos sem medo e vamos
desinteressados,
sabedores
que não anunciamos uma teoria e nem uma filosofia de vida,

anunciamos a pessoa de Jesus
Cristo.
Nas Palavras do Papa, encontramos muitas luzes, Jesus
Cristo como referência central: o
encontro com Ele e com o outro;
uma Igreja capaz de aquecer os
corações através de relações interpessoais próximas e através
de comunidades abertas, em
que se dialoga e se constrói em
conjunto. Isto significa sair de si,
indo às ruas, assumindo plenamente sua Missionariedade, de
forma a garantir o espaço de
participação efetiva dos jovens,
fomentando o protagonismo e o
acompanhamento sempre com
esperança. Essas ideias nos auxiliaram na revisão, na celebração e na projeção do processo
de evangelização da juventude
e animação vocacional, pensado para os próximos anos em
nossa diocese.
Queremos ao longo deste

Ano Jubilar assumir, com coragem, o espírito da Igreja na
América Latina: Igreja Samaritana e Missionária. Samaritana
que acolhe a todos, não fazendo
distinção de raça, cor, gênero ou
condição social e Missionária,
capaz de sair de seu egoísmo
e individualismo, próprios dos
tempos pós-modernos, para ir
ao encontro daqueles que estão
caídos à beira do caminho. Aos
jovens perdidos nas drogas, no
consumismo, no egoísmo, no
individualismo, na indiferença.
Mas não basta ir anunciar, é
preciso primeiro testemunhar
que Jesus é o centro de nossa
vida. Sejamos revolucionários,
como nos dizia o Papa Francisco na JMJ. Revolucionários capazes de ir contra a correnteza
do mundo. Com coragem de
anunciarmos Jesus Cristo e de
assumi-lo como centro de nossa
vida, com coragem de dizer que

Não podemos esquecer as
palavras do Papa Francisco no encerramento da
JMJ Rio 2013: “ide, sem
medo, para servir”. É com
este espírito e esta certeza que queremos evangelizar ao longo dos anos de
2014 e 2015 – Ano Jubilar
para nossa Diocese.

somos cristãos, com coragem
de fazer a diferença no mundo.
Com coragem de ir contra essa
sociedade ateia e abortista,
querendo defender a vida em
primeiro lugar.
Objetivo Geral do Ano Vocacional: animar e incentivar os
adolescentes e os jovens para
a vida de Igreja, promovendo o
protagonismo juvenil, como um
desafio para eles assumirem
seu papel transformador na comunidade e na paróquia, dando
um testemunho apaixonado de
Jesus Cristo e despertando para
uma vocação específica sacerdotal ou religiosa.
Objetivos específicos:
l promover um encontro
pessoal com Cristo, que transforma a vida e a enche de alegria, especialmente através dos
sacramentos da Eucaristia e da

Confirmação;
l redescobrir a vocação
batismal à santidade, porque,
através dela, somos chamados
a sermos membros ativos da
Igreja, responsáveis da Nova
Evangelização do mundo contemporâneo;
l proporcionar um avivamento diocesano dos adolescentes e jovens, através de
encontros e/ou retiros, para o
florescimento das vocações específicas, resgatando o protagonismo juvenil na ação evangelizadora da Igreja;
l organizar e fortalecer as
Equipes Vocacionais Paroquiais (EVP) com líderes em
cada comunidade, pastorais e
movimentos da Diocese;
l vocacionalizar as comunidades, paróquias, pastorais
e movimentos, para que se crie
uma cultura vocacional em todos os ambientes eclesiais.

Agricultura Familiar: alimenta o mundo e cuida do planeta
Pe. Celso Luís Ciconetto
Paróquia São Roque
clcicon@bol.com.br
A agricultura familiar é reconhecida como um modo de
vida que contribui para a transmissão do conhecimento entre
gerações, a preservação dos
recursos naturais e a herança
cultural. Sendo de produção diversificada, está intimamente
vinculada à segurança alimentar mundial. Tanto em países desenvolvidos quanto em países
em desenvolvimento, a agricultura familiar é a forma predominante de agricultura no setor de
produção de alimentos.
A agricultura familiar motiva o debate sobre o modelo de
produção. Há estimativas que
30% da base, no setor produti-

vo, já produza de maneira agroecológica. Por isso a Agricultura
Familiar desempenha, hoje, um
importante papel na erradicação da fome, contribuindo para
a provisão da segurança alimentar e nutricional, melhoria dos
meios de subsistência, gestão
dos recursos naturais, proteção
do meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável, particularmente nas áreas rurais.
O modelo do agronegócio
está inviável. O impacto no ambiente e na saúde é grande.
Diante disso, o discurso de que
o agronegócio é o modelo responsável por alimentar o país
e empregar a força de trabalho
cai por terra quando se olha os
dados do meio rural brasileiro.
Segundo o censo rural do IBGE,
a maior parte da produção para
alimentação do povo brasileiro

(70%) e emprego dos trabalhadores está na agricultura familiar, mesmo tendo menos crédito

e poucas terras. O agronegócio,
por sua vez, concentra terras,
recebe mais créditos e produz
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apenas 30% do que é consumido pela população. O resto da
produção é exportado.

Região Pastoral

CNBB lança documento que
trata da renovação paroquial
Irmã Salette Besen
Paróquia Santo Antônio

salettebesen@hotmail.com

O Documento 100 da CNBB
“COMUNIDADE DE COMUNIDADES: UMA NOVA PARÓQUIA
– A CONVERSÃO PASTORAL DA
PARÓQUIA” propõe reflexão e
ações práticas para uma conversão pastoral da paróquia, pois
cresce o desafio de renová-la
em vista da sua missão. Após,
aproximadamente, dois anos
de estudo, os bispos reunidos
na 52ª Assembleia Geral, no
mês de maio, aprovaram o texto
como Documento oficial da Igreja no Brasil.
Antes de se tornar um Documento, o estudo 104 que deu
origem ao texto, foi debatido e
aprofundado nos regionais, dioceses e paróquias, envolvendo
a participação de todos. Assim,
a nova versão partiu da colaboração de toda a Igreja do Brasil,
mas “ele não é repetição do texto de estudos, pois a reflexão
avançou e cresceu com a grande quantidade de emendas que
chegou à CNBB” (n.4).
Este Documento tem como
objetivo “iluminar o nosso ser
Igreja, a sermos comunidade
dos que vivem de Cristo Jesus,
iluminados e guiados pela força
e suavidade do Espírito Santo,
acolhidos pela bondade materna do Pai” (p.8). O conteúdo do
Documento é exigente e desafiador, pois propõe uma verdadeira
transformação da paróquia que
“consiste em ampliar a forma-

ção de pequenas comunidades
de discípulos convertidos pela
Palavra de Deus e conscientes
da urgência de viver em estado permanente de missão. Isso
implica em revisar a atuação
dos ministros ordenados, consagrados e leigos, superando
a acomodação e o desânimo.
O discípulo de Jesus Cristo percebe que a urgência da missão
supõe desinstalar-se e ir ao
encontro dos irmãos” (p.14). A
conversão pastoral que o texto
propõe recorda as palavras do
Papa Francisco: “Quero lembrar
que ‘pastoral’ nada mais é que
o exercício da maternidade da
Igreja. Ela gera, amamenta, faz
crescer, corrige, alimenta, conduz pela mão... Sem a misericórdia, poucas possibilidades
temos hoje de inserir-nos em um
mundo de ‘feridos’ que têm necessidade de compreensão, de
perdão, de amor” (p.9). Segundo
o Papa devemos nos preocupar
com “tantos irmãos nossos que

vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Cristo,
sem uma comunidade de fé que
os acolha, sem um horizonte de
sentido e de vida” ( p.8).
As questões que norteiam
este Documento são: “Qual é a
situação de nossas paróquias
hoje? Quais são as causas de
certo esfriamento na comunidade cristã? O que é preciso perceber para que ocorra uma mudança? Que aspectos merecem
revisão urgente?
Este Documento é composto de seis capítulos: 1º - Sinais
dos Tempos e Conversão Pastoral. 2º - Palavra de Deus, Vida,
Missão nas Comunidades. 3º Surgimento da Paróquia e sua
Evolução. 4º - Comunidade Paroquial. 5º- Sujeitos e Tarefas da
Conversão Paroquial. 6º - Propostas pastorais.
PROPOSTAS
DO DOCUMENTO
Para que a paróquia se converta em comunidade de comunidades, será preciso manter
algumas características fundamentais:
a) Formar pequenas comunidades, pequenos grupos a
partir do anúncio querigmático,
unidas pela fé, esperança e caridade. A setorização é um meio.
Comunidades missionárias.
b) Fortalecer a Iniciação à
vida cristã, a leitura Orante da
Palavra, círculos bíblicos, liturgia, espiritualidade, celebração
da Eucaristia... Cultivar boas
relações. Não será possível aco-

Agenda Regional

Pe. Renan Dall´Agnol
Paróquia Cristo Rei

paroquiacristoreibento@gmail.com

Os padres da região de
Bento Gonçalves, encontram-se,
mensalmente,
numa das oito paróquias
para planejar e debater temas referentes ao dia a dia
de cada paróquia, da região
e da Diocese de Caxias do
Sul. Apesar de estar conhecendo recentemente a
organização da região, percebo a busca do aperfeiçoamento do atendimento e no
cuidado pastoral. Mais do
que fazer, busca-se transparecer o amor de Deus
na vida da Igreja. Devemos
ser simplesmente instrumentos, já que a salvação
acontece única e exclusivamente pela graça de Deus.
“Porque tudo é dele, por Ele
e para Ele” (Rm 11,36).

Opinião do Leitor

JULHO

08 e 15 – 19h30min - Estudo do Evangelho de Mateus – Salão Paroquial Santo Antônio
10 – 19h30min – Encontro da Equipe de Animação Vocacional da Região Pastoral – Santo Antônio
11, 12 e 13 – Curso de preparação ao Matrimônio (Curso de Noivos) – Santo Antônio
20 – Encontro das lideranças das paróquias de Monte Belo, Santa Teresa e Santa Bárbara
24 – Reunião com os padres da Região Pastoral – Pinto Bandeira
27 – 17h Conselho Regional de Pastoral – Cristo Rei

AGOSTO

02 - Escola Catequética Regional, na Paróquia Santo Antônio, das 14h às 16h30
16 – 3ª Romaria das Famílias, Santuário de Caravaggio
19, 20 e 21 – Visita Pastoral à Paróquia Sto. Antônio
21 – Reunião dos padres da Região – S. Roque
25 e 26 – Visita Pastoral à Paróquia N. Sra. do Rosário de Pompéia, Pinto Bandeira
28 e 29 – Visita Pastoral à Paróquia N. Sra. do Rosário, Faria Lemos

SETEMBRO

lher os afastados se aqueles
que estão na comunidade vivem
se desencontrando. Amor fraterno, acolhida, escuta do outro
para conhecer suas angústias e
esperanças.
c) Abertura ecumênica e diálogo, novo estilo de formação
incluindo o funcionamento da
paróquia, seus conselhos, organização, dízimo, cultivar a comunhão e a participação.
d) Valorizar e incentivar a
participação dos leigos e a formação para os ministérios leigos;
e) A Paróquia é, por excelência, o lugar do cuidado vocacional. Portanto, faz-se necessário
organizar, em todas as paróquias, equipes de pastoral vocacional, rezar pelas vocações;
f) Acolher a todos, especialmente os afastados, atraindo-os para a vida em comunidade,
expressão da missão; dar mais
atenção aos condomínios e conjuntos de residências populares;
g) Utilizar os recursos da mídia e as novas formas de comunicação para uma eficaz ação
evangelizadora; ser uma Igreja
“em saída missionária”.
O Documento conclui afirmando: “No mundo, hoje, há
muita sede e, em Cristo, há a
água que sacia toda sede humana. Compete à paróquia, como
Comunidade de Comunidades,
facilitar o acesso a essa Água
Viva. Feliz a comunidade que é
um poço dessa Água Viva, da
qual todos podem se aproximar
para saciar sua sede” (n.326).

Encontro mensal
de Padres da
Região de Bento
Gonçalves

02 a 06 – Visita Pastoral à Paróquia Cristo Rei
10 e 12 – Visita Pastoral à Paróquia Santo Antônio
16 a 19 – Visita Pastoral à Paróquia São Roque
27 – 14h - Encerramento da Visita Pastoral: encontro de lideranças das paróquias de Bento
Gonçalves, na Comunidade Santa Catarina - Licorsul

Recebi neste final de semana o Boa Notícia de n. 91, abril
2014.
Assunto: O cristão e a participação política
Achei muito importante a colocação, quanto ao sistema
político em nosso País. Para, de certa forma, abrir os olhos
e a mente do nosso povo, por tudo que está acontecendo
na política e o que fazem os nosso políticos (..........), com
relação ao nosso dia a dia.
O que mais me preocupa é a inércia da maioria, que não
quer saber de política... devemos nos aprofundar politicamente para termos o conhecimento, coisa que não se faz
neste país, infelizmente.
Reforma política já, mas não através do Congresso Nacional, e sim através de organizações pastorais e populares,
incluído a CNBB e representantes da sociedade organizada.
Dorvalino Sonaglio, via email
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