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stamos chegando ao final do ano, hora de agradecer aos leitores e parceiros, que
acompanharam o jornal Boa Notícia durante o ano de 2017. Agradecemos o apoio dos
patrocinadores, de modo especial ao Hospital Tacchini, através do Plano de Saúde Tacchimed,
e ao Grupo L. Formolo, nossos parceiros em todas as edições. A gratidão se estende aos
demais patrocinadores e a Dumar Transportes pela entrega do jornal nas paróquias.
Nossa gratidão a todos os leigos de nossas comunidades e às zeladoras de capelinhas, que
entregam o jornal às famílias.
Um Feliz Natal para todos, um Próspero 2018 e que, neste Ano do Laicato, possamos viver a
vocação que recebemos no batismo.

Editorial
bola rola e o tempo passa. Quem desceu subiu, quem veio
vai, quem foi vem e assim vivemos procurando as oportunidades de Deus.
Os 500 anos da Reforma Luterana oportunizaram a reflexão e a
oração, em clima de compreensão, na busca daquela unidade que
Cristo deixou e deseja.
O Dia Nacional da Juventude foi mais uma ocasião a desafiar o
especial carinho com os jovens.
É bom que já estejamos afetuosa e confiantemente trabalhando, mas sempre resta uma pergunta: como eu e minha comunidade
expressamos nosso amor para com os jovens?
A presença de Dom Leomar Brustolin em nossa região pastoral
foi uma oportunidade de reconhecermos nosso potencial evangelizador, diante dos abertos e provocantes desafios do tempo presente. Nunca tirar a pessoa de Jesus como centro de tudo. Sempre
buscar tocar as pessoas com gestos e atenções mais que discursos,
sermões e reflexões.
A Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Faria Lemos realiza
uma restauração externa. As próprias crianças da catequese poderão votar na escolha de suas cores. É oportunidade de pensar na
renovação da Igreja Doméstica que cada família é. E para tanto o
livreto de Natal oferece um novo e maravilhoso roteiro. Será de grande lucro para quem fizer por inteiro.

A renovação das Equipes Administrativas é sempre oportunidade de pensar a que Igreja pertencemos: uma comunhão de fé e
serviços, ou uma instituição de que só aproveitamos os benefícios
sociais sem nunca servir as comunidades?
A Festa de Cristo Rei sempre celebra a vocação Laical da Igreja.
E nossa cidade tem o privilégio de ter uma dinâmica Paróquia
sob este título, cuja intensa atividade missionária leiga responde
diretamente à espiritualidade do Reinado de Cristo. A tudo isso se
acrescenta a abertura de um especial ano para toda a Igreja, decretado pelo Papa Francisco: o Ano do Laicato. É mais uma grande
oportunidade, pode-se dizer, com muito exagero, com bastante sentido espiritual, que é como se a Paróquia Cristo Rei tivesse alargado
suas divisas indefinitivamente e o mundo todo tivesse tornado Paróquia Cristo Rei, pela visão e ação dos leigos movidos pelo Espírito
Santo. Uma pergunta importante deve nos perturbar permanentemente: o quanto os nossos leigos são figuras secundárias e o quanto
são sujeitos ativos? A resposta vai muito além que as relações clero
e povo. É muito mais profundo.
Todos estes assuntos e tantos outros são oportunidades dentro
do tempo oportuno do Advento. Ele é tão curto, quatro domingos antes do Natal. Cuidemos para que outros eventos menores não tirem
a preparação do grande Advento de Jesus Cristo. É tempo de pensar,
rezar, sonhar e agir.

Natal o verbo se fez carne
O Evangelho (Jo 1,1-18) anuncia: “E a Palavra se fez carne e veio morar entre nós”.

Pe. Ricardo Fontana
Paróquia Santo Antônio

escolha do prólogo de São João não
podia ser mais acertada. A criança
que nasceu é o Verbo de Deus, a
Palavra do Senhor encarnada. É o que
João Batista anunciava.
A finalidade da encarnação não pode
ser outra que a redenção do ser humano
que se cumprirá na Páscoa. Encontramos o Senhor hoje, ressuscitado e presente no memorial de sua morte e ressurreição. Para celebrarmos o Natal do
“Emanuel” (Deus conosco), é necessário
passar pela Páscoa na Eucaristia.
O Verbo feito homem é a luz que nos leva ao conhecimento de Deus.
Do Deus visível em nossa carne “aprendemos a amar nele a divindade
que não vemos”. O mistério do Natal não é simplesmente resplendor
que cega os olhos, mas luz que transforma.
Deus se manifesta por meio da encarnação do seu Filho no seio de
Maria e por obra do Espírito Santo. O início de sua manifestação é o seu
nascimento segundo a carne. Será plena com sua morte-ressurreição-

-ascensão e efusão do Espírito Santo e
culminará em sua segunda vinda no fim
dos tempos.
Ao celebrar os acontecimentos protagonizados por Cristo (nascimento,
transfiguração, curas... paixão, morte e
ressurreição), a Igreja faz memória deles
e torna-nos seus contemporâneos. A celebração desses acontecimentos nos incorpora no mistério da salvação e reproduz em nós a vida e a Imagem do Filho
de Deus.
Contemplamos pela encarnação o maravilhoso encontro da vida divina com a humana: “No momento em que vosso Filho assume nossa fraqueza, a natureza recebe uma incomparável dignidade: ao tornar-se ele
um de nós, nos tornamos eternos” (MR. Prefácio do Natal do Senhor, III).
Compreendemos que a mensagem do Natal é: “Glória a Deus no mais
alto dos céus, e na terra, paz a todos de boa vontade!”(Lc 2,14). É a Boa
Nova do amor e da esperança, pois Deus se faz solidário com nossa pobreza e nos visita... Tudo bem diferente da agitação desta época.
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Tempo do Advento
dvento vem do latim e significa “chegada”, “vinda”. Portanto,
estamos no tempo da vinda do Senhor. Duas são as vindas do
Senhor. A primeira já aconteceu: “A Palavra se fez criança e se
deixou envolver nos panos da fragilidade humana”. A segunda será no
fim dos tempos, na sua glória.
A característica deste tempo, com o qual começa um novo ano litúrgico, é a purificação como preparação para receber Aquele que está
por vir.
O tempo do Advento favorece uma atitude de criaturas e do criador.
Fornece uma atitude de construir uma Igreja aberta e acolhedora, sempre voltada aos mais frágeis e carentes da presença de Deus.
Neste tempo em que nos aproximamos do Natal, observamos longas filas em lojas e shoppings. São presentes, lembranças, manifestações de carinho e de afeto. É bom e faz bem. Porém, deveríamos nos
perguntar: onde está a fila que nos conduz a Jesus Menino? É nesta fila
que encontraremos a fonte de nossa espiritualidade e a nossa ação de
discípulos missionários em constante saída.

Pe. Valdir Thums
Paróquia São Roque

O Advento é um tempo precioso para escutar a Palavra de Deus,
nas celebrações, nas reflexões e na participação afetiva dos encontros
propostos pela CNBB, que este ano nos faz trabalhar na construção da
paz. Todavia, corre-se o risco de agir com indiferença, nos deixando levar pelo espírito“DE” Natal e não “DO” Natal, que é o retorno ao AMOR
primeiro, a primeira fonte de água viva, geradora de vida. No sentido
“DE” Natal, agimos no sistema de troca-troca.
Há muitos sistemas digitais enviando felicitações natalinas de uma
memória eletrônica para destinatários virtuais. “DO” Natal significa
acolher o dom, a ternura, a misericórdia e a paixão de Deus pela humanidade.
Jesus continua vindo e está presente nos acontecimentos felizes e
tristes da nossa vida; vem e está presente em tudo o que acontece no
mundo e na Igreja.
O tempo do Advento é curto e passa rápido, portanto não percamos
a oportunidade de preparar bem o nosso coração para a chegada de
Jesus, a maior expressão do amor do Pai para conosco.

CELEBRAÇÕES PENITENCIAIS
E MISSAS DE NATAL
PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

PARÓQUIAS SÃO ROQUE
E FARIA LEMOS

CELEBRAÇÕES PENITENCIAIS
11 de dezembro
19h30 Comunidade N. Sra. de Lourdes (Gruta do Salgado)
12 de dezembro
19h30 Comunidade N. Sra. Aparecida (Conceição)
14 de dezembro
19h30 Demais Comunidades
19 de dezembro
19h30 Santuário Santo Antônio

CONFISSÕES E CELEBRAÇÃO PENITENCIAL

MISSAS DE NATAL

MISSAS DE NATAL

23 de dezembro (Sábado)
17h
Comunidades Santa Lúcia (Progresso) e
N. Sra. Medianeira
18h
Santuário Santo Antônio
18h30 Comunidades N. Sra. Aparecida (Conceição) e
N. Sra. das Graças (Eucaliptos)
19h30 Comunidade N. Sra. do Carmo (Borgo)
24 de dezembro (Domingo)
07h, 08h30min, 10h e 19h Santuário Santo Antônio
09h
Comunidade Divino Espírito Santo (Burati)
10h
Comunidade Jesus Bom Pastor (Cruzeiro)
19h
Comunidades Santa Catarina (Licorsul) e
Santa Maria Goretti

PARÓQUIA CRISTO REI
Dia 8 de dezembro, às 15h30min, na Igreja Matriz
Dia15 de dezembro, às 15h30min, na Igreja Matriz
Dia 22 de dezembro, às 15h30min, na Igreja Matriz

24 de dezembro (Domingo)
8h

Igreja Matriz Cristo Rei (4º domingo de Advento)

18h

Comunidade São Pedro (para comunidades do
Vale dos Vinhedos)

18h

Comunidade Santa Marta

20h

Matriz Cristo Rei

25 de dezembro (Segunda-feira)
8h

Matriz Cristo Rei

18h

Matriz Cristo Rei

25 de dezembro (Segunda-feira)
07h, 08h30min, 10h e 18h Santuário Santo Antônio
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CELEBRAÇÕES PENITENCIAIS
Comunidade Nossa Senhora das Dores - Tuiuty, dia 19
de dezembro, às 19h30min, com as comunidades mais
próximas
Igreja Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos, dia 21 de
dezembro, às 19h30min
Igreja São Roque, dia 22 de dezembro, às 19h

MISSAS DE NATAL
24 de dezembro (Domingo)
8h30min

Igreja Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos

9h		

Igreja São Roque

20h		

Comunidade Nossa Senhora das Dores - Tuiuty

20h		

Igreja Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos

20h 		

Igreja São Roque

25 de dezembro (Segunda-feira)
8h30min

Igreja Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos

9h 		

Igreja São Roque

9h 		

Comunidade São Gotardo

Notícias da Paróquia Cristo Rei

Santas Missões Marianas

paroquiacristoreibento@gmail.com

A Paróquia Cristo Rei realizou as Santas Missões Marianas em todas as 24 comunidades, nos meses de setembro
e outubro, conciliando a celebração de 71 anos da festa de
Cristo Rei, no espírito do ano
mariano, celebrando os 100
anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima e os 300 anos
do encontro de Nossa Senhora
Aparecida, em comunhão com
o tema da Campanha da Fraternidade de 2017, “A fraternidade e os Biomas Brasileiros”
e o lema “Cultivar e guardar a
criação” (Gn 2,15), motivados
pelo Papa Francisco, que des-

perta para a alegria de anunciar o Evangelho numa ‘Igreja
em saída’.
A preparação aconteceu na
Igreja Matriz de Cristo Rei. As
comunidades se mobilizaram
através do tríduo, meditando
trechos da Palavra de Deus,
da iniciação à vida cristã e missionária. Entre zeladoras, missionários e os que carregaram
a imagem de Nossa Senhora
Aparecida, de família em família, para a visita e a bênção, somam-se mais de mil pessoas.
A estimativa é que foram visitadas nove mil famílias, dando
a bênção às casas, aos idosos,

71ª Festa de Cristo Rei

doentes, jovens e crianças.
Por ocasião das visitas, fez-se a motivação para o gesto
concreto da conscientização
sobre o uso e consumo da
água, através da campanha
“Um litro de água”. O objetivo é
diminuir o desperdício de um li-

tro de água por dia. A Paróquia
Cristo Rei agradece a todos os
que participaram desta festa
missionária. O encontro envolvendo centenas de pessoas vai
fermentar, pela ação do Espírito Santo, muitos frutos na paróquia.

Após um ano de preparação com reuniões, eventos,
visitas, procissões, formações, celebrações, encontros
e missões, a 71ª festa de Cristo Rei colhe os frutos das
sementes lançadas pelas comunidades da Paróquia,
equipes, casais festeiros, festeiros jovens e tantas pessoas que participaram ativamente da festa como um todo.
Agradecemos por tudo. Vamos juntos “fazer o que ele nos
disser” (Jo 2,5).
 Cavalgada de Cristo Rei - no dia 20 de setembro,
os festeiros dirigiram-se a ABCTG com a imagem de Cristo
Rei e Nossa Senhora Aparecida, acompanhando a cavalgada que percorreu diversas comunidades da Paróquia.
Naquele dia, realizou-se uma celebração com bênção à
ABCTG e, após o almoço, o “Gaitaço”. Agradecemos a acolhida e o encontro com os “tradicionalistas”.

Fotos: Merlo Fotografia

Dedicação da Igreja de São Carlos
 No dia 20 de outubro aconteceu o Bingo
Beneficente de Cristo
Rei, no salão da Associação de Moradores do
Santa Helena. Agradecemos a Associação e todos
os colaboradores.
 Mateada de Cristo
Rei - no dia 19 de novembro, realizada em parceria com a Rádio Difusora
pelos 70 anos de sua
fundação, na Praça Pe.
Rui Lorenzi (Praça das
Rosas).

Bênção das Velas e da Garganta 2018
2 de fevereiro (sexta-feira) - Na Igreja Matriz, às15h30min, haverá Adoração e Bênção do Santíssimo Sacramento e, em seguida, missa e bênção da garganta. Nas comunidades da Paróquia Cristo
Rei, os Ministros da Palavra realizarão a bênção da garganta conforme horário previsto.
3 de fevereiro (sábado) - Missa e Bênção da Garganta, às 18h, na Igreja Matriz
4 de fevereiro (domingo) - Missa e Bênção da Garganta, às 8 e 18h, na Igreja Matriz

Celebração de Abertura da Campanha da Fraternidade
e Imposição das Cinzas
Dia 14 de fevereiro, às 9h30min e 18h, na Igreja Matriz (com a presença dos Ministros da Palavra).
As comunidades, às 20h, farão a celebração de Imposição das cinzas.

No último dia 12 de novembro, aconteceu a Dedicação da
Igreja de São Carlos, no loteamento São Carlos. Após mais
de 20 anos de organização,
articulação e dedicação, a comunidade realizou o sonho de
ter uma Igreja para as missas,
celebração da Palavra, novenas, terços e catequese e o
salão para encontros e festas.
Parabéns a toda a comunidade, aos animadores e colabora-

dores. Que pela intercessão de
São Carlos, Deus abençoe as
famílias e serviços pastorais da
comunidade.

Missas de final e início de ano
31 de dezembro (Domingo)
8h
Igreja Matriz de Cristo Rei
18h
Igreja Matriz de Cristo Rei
1 de janeiro de 2018 (Segunda-feira)
18h
Igreja Matriz de Cristo Rei

Agradecimento

Ao final de mais um ano, em nome da Paróquia de Cristo
Rei, queremos agradecer aos que estiveram conosco nessa
caminhada de fé, serviço e vida missionária. Contamos com a
presença de todos nessa missão. Rogamos a bênção de Deus,
pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e Fátima sobre
todas as famílias. Desejamos um Feliz Natal e Ano Novo.
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Notícias das Paróquias São Roque e N.Sra. do Rosário - Faria Lemos
Aulas de Canto e
Técnica Vocal

ASSEMBLEIAS
PAROQUIAIS
Convidamos duas lideranças
de cada serviço da comunidade para participar da Assembleia Paroquial, nos seguintes
dias:
Paróquia São Roque
- Dia 28 de novembro
- Horário 19h30min
- Local: Auditório São Roque

No próximo ano, iniciaremos uma grande oportunidade
aos nossos cantores! Estaremos abrindo duas turmas para
cantos litúrgicos e espiritualidade musical com a Prof. Viviane Mello. Uma turma será
em Faria Lemos e outra em
São Roque. Os encontros são
quinzenais, nas quintas-feiras
à noite. O investimento será de
R$ 50,00 por mês. Para inscrições, ligue à secretaria paroquial: 3452 1574.

Planejamento Pastoral Missionário
Em 2017, a Paróquia de
Faria Lemos e a Comunidade
Aparecida saíram à frente. Os
capuchinhos pregaram missões em todas as comunidades
da paróquia rosariense. Ficou
um feixe de varas amarradas
recordando a força da união
em Cristo, cuja cruz azul move
os corações cada vez que os
olhares batem nela. A Comunidade Aparecida começou um
discreto, mas crescente caminho missionário, levado à frente por lideranças leigas locais,
assessoradas por missionários

de São Roque e Cristo Rei.
Em 2018, realizaremos as
santas missões capuchinhas
nas 10 comunidades rurais de
São Roque, de 4 a 14 de abril.
A Comunidade Aparecida continuará seu caminho rumo ao
Dom Inácio. As outras comunidades urbanas irão se motivando e preparando a chegada
das missões capuchinhas.
Em 2019, faremos um
grande mutirão missionário em
todos os nossos bairros, com
os frades capuchinhos, antecedidos e apoiados pelos missio-

nários leigos que iniciaram os
trabalhos no Aparecida e todos
os outros que se somarão no
caminho.
É um grande plano, que
une a tradição e o carisma franciscano missionário dos capuchinhos, com a missionariedade da Igreja, no protagonismo
dos leigos dentro das comunidades. É o que orienta o papa
Francisco.
Vem Espírito Santo!

Semana Catequética

Paróquia Nossa Senhora do
Rosário - Faria Lemos
- Dia 07 de dezembro
- Horário 19h30min
- Local: Salão Faria Lemos

Fazer o bem faz bem
É antiga e piedosa tradição oferecer orações e caridade em
favor das almas de nossos falecidos. Nas 22 missas de finados,
recolhemos R$ 10.228,00: R$ 4.515,70 nas comunidades de Faria Lemos e R$ 5.712,30 nas comunidades da Paróquia de São
Roque. Já enviamos R$ 5.114,00 à Comunidade Santa Terezinha
do Fátima Baixo, de Caxias do Sul. É um povo simples e querido,
que se uniu para a construção de sua igreja e de salas para ação
social preventiva e reparadora. Igual parte foi enviada à Obra das
Irmãs da Divina Providência, no Quênia, onde trabalha nossa Ir.
Helenice Cimadon, da Alcântara, filha de Gabriel e Maria. Tendo já
trabalhado 15 anos na Índia, neste ano foi transferida para o Quênia, onde, além de formar novas religiosas, auxilia na recuperação
de meninas abusadas.
Como é bom fazer o bem, inspirados pela fé! Diante do exemplo e da alegria desta religiosa, nossas jovens poderiam se perguntar: porque não ser esposa de Cristo e trabalhar em causas
tão humanitárias? No final de nossa vida, o que iremos entregar
ao Senhor? No dia 2 de dezembro, a própria comunidade Santo Antônio da Alcântara fará um jantar com a mesma finalidade.
Deus seja louvado!

Restauração externa da Matriz Faria Lemos
Sobre o Monte Rosário, a altaneira e bela matriz contempla
vales e montanhas, apontando para o céu. Sua presença vai de
acordo com a especial beleza natural do lugar. Suas formas arquitetônicas aconchegantes espelham o acolhimento de Deus no mistério de nossa salvação. É casa comum, que recebe o capricho da
comunidade, zelosa de sua igreja, tanto quanto ou mais que o zelo
das suas próprias casas.
Neste espírito, a comunidade aprovou proposta da equipe administrativa e está restaurando a parte externa, bem como prevenindo
a saúde das estruturas do telhado com limpeza e tratamento anti-cupim. Logo será feito o acesso a pessoas com deficiência. Depois
disso, alguns já pensam em calçar o espaço entre o salão e a igreja.
O pároco sugere que se pense na beleza do que se faz, além da
funcionalidade. E tudo deverá passar pela reflexão da comunidade.

Em continuidade às nossas semanas pastorais,
estivemos reunidos para refletir sobre as projeções da
CNBB na catequese. Foram três dias de atividades, contando com a presença do Pe. Ricardo Fontana, no primeiro dia, que apresentou o Documento 107, sobre a
iniciação à vida cristã. No segundo dia, tivemos momentos de partilha sobre a realidade pastoral da catequese
em nossas paróquias. Será gerado um documento e
enviado às comunidades, para posterior visita às mesmas. Encerrando a semana, tivemos missa e partilha na
Comunidade São João.

Revitalização
de Tuiuty
Uma das comunidades
mais significativas do movimento migratório, a querida ADOLORATA, se move para revitalizar
seus espaços comunitários. A
Subprefeitura tem planos de
restauração. A capela antiga
está muito bem, carecendo
apenas de normais ações de
restauração. Vem sendo cada
vez mais requisitada para casamentos e celebrações familiares. O velho salão muito
serviu, mas chegou a hora de
remodelar o espaço onde está.
Depois de muito refletir,
em assembleia, a comunidade decidiu colocá-lo ao chão,
para usar melhor aquele lugar,
não havendo manifestação em
contrário. O futuro deste espaço dependerá da capacidade
de sonhar e se unir. Para isso,
uma mateada foi programada
para o dia 17 de dezembro, começando com uma missa de
gratidão, às 10h.

Festas nas Comunidades
NOVEMBRO
Dia 26 Comunidade Nossa Senhora da Saúde		

Festa da Padroeira

DEZEMBRO
Dia 02 Comunidade Santa Bárbara/Caminhos Eulália
Dia 03 Comunidade Nossa Senhora Imaculada		
Dia 08 Paróquia São Roque				
Dia 09 Comunidade Santa Lúcia				
Dia 10 Comunidade Sagrada Família			

Festa da Padroeira
Festa da padroeira
Festa de Nossa Senhora Imaculada
Festa da Padroeira
Festa da Padroeira

Festa da Imaculada
A tradicional Comunidade Imaculada da Alcântara se encontrará para rezar e confraternizar. A matriz de São Roque
está inovando. Escolheu a Imaculada, para, neste ano, dedicar
sua filial veneração. Há muita devoção mariana na matriz e,
por isso, cai bem uma festa com Maria. Será no próximo dia 8
de dezembro, com missa às 19 horas e posterior jantar, a preço de custo. Destina-se à comunidade sede e aos que, mesmo
residindo fora do bairro, vinculam-se e aqui servem. É preciso
que a matriz se reconheça e confraternize, com especial gratidão aos servidores. Neste dia, o tesoureiro João Carlos Zauza
fará a prestação de contas do ano.

Jovens apóstolos dos jovens

Realiza-se, no final de novembro, o segundo Curso de Liderança
Juvenil. Deveria ser realizado no próximo ano, mas a beleza deste
movimento encantou os que fizeram o primeiro encontro, a tal ponto que os próprios jovens já conquistaram outro grupo para este
ano. E para o próximo 2018, já vislumbramos quatro cursos. São
oportunidades de Deus!
O primeiro grupo já vai mostrando seu rosto na comunidade,
participando do conselho, da organização e animação da Festa da
Imaculada e já há jovem assumindo a missão de catequista. Em
Faria Lemos, já fazem a Festa Jovem de Lourdes. Quando o jovem é
Igreja, a Igreja se torna jovem.

Semana Litúrgica
Para continuarmos a caminhada litúrgica, nos dias 22, 23
e 24 de novembro, aprofundamos o conhecimento das partes
da missa. Quem conduziu o primeiro encontro foi o seminarista Gabriel Frigo. O segundo
dia contou com
a avaliação do
trabalho feito ao
longo do ano pelos missionários
da liturgia. Finalizando, rezamos
a Santa Missa.
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Notícias da Paróquia Santo Antônio

Pe. José Maria: 25 anos de sacerdócio
DE MILITAR DA AERONÁUTICA A SACERDOTE!
Pe. José Maria Cavalcante é filho de Batista Cavalcante e Raimunda Josefa Cavalcante. Na família, são três irmãos e uma irmã.
Natural do Rio de Janeiro viveu sua vida como todos os jovens de
seu tempo e, por vários anos foi militar da aeronáutica.
Deus se serve de muitas situações, pessoas e fatos para despertar e chamar a serviço do seu reino. José Cavalcante era um
jovem como tantos outros, com uma profissão, com sonhos, vivia
com alegria...
Tudo começou com o convite de um amigo para participar de uma palestra. Ao longo deste encontrode
formação foi sendo tocado pelo Espírito de Deus a repensar sua vida. Procurou estar atento aos apelos,
às motivações do coração e em 1985 entrou para
o Seminário Nossa Senhora do Amor Divino, em Petrópolis/RJ. Lá,iniciou os estudos filosóficos e depois ingressou no Curso de Teologia, no Mosteiro
de São Bento/RJ.
Após completar os estudos de Filosofia e
Teologia foi ordenado Diácono no dia 06 de junho de 1991 e a partir dali, assumiu a Paróquia
Sant’Anna em Japuíba/RJ. Em seguida,mudou-se de Petrópolis/RJ
para Nova Friburgo/RJ e foi ordenado Sacerdote em 1993, por Dom
Clemente Isnard.

No seu ministério exerceu diferentes funções e serviços: Vigário
Episcopal do Vicariato da Sede, membro do Conselho Presbiteral da
Diocese e do Conselho de Consultores da Diocese. Também foi pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças e Diretor e Presidente
do Centro Social e do Colégio Nossa Senhora das Graças.
Desde 14 de novembro de 2016, passou a fazer parte da Diocese de Caxias do Sul. Inicialmente, morando no bispado e colaborando na Catedral de Caxias do Sul. Por um período também acompanhou a Paróquia de Nova Milano. Neste ano de 2017, temos a
alegria de tê-lo no meio de nós, em nossa comunidade paroquial
Santo Antônio, em Bento Gonçalves.
Sua maior presença e atuação acontecem no interior do Santuário, acolhendo e atendendo as pessoas que o procuram para
conversar, para um acompanhamento espiritual, bênção, confissão
e aconselhamento. Integrando a equipe presbiteral de nossa Paróquia, acompanha também as comunidades e preside as Celebrações Eucarísticas.
Somos gratos pela sua presença, disponibilidade e testemunho
de amor à vida e ao sacerdócio. Manifesta claramente sua grande
devoção a Maria e tem a Eucaristia como fonte e sustento da sua
vida e missão.
Deus seja louvado por fazer parte da vida desta Paróquia, pela
sua dedicação e doação a serviço do Reino de Deus no meio de nós!

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA PAROQUIAL DE PASTORAL
Querida Irmã e Irmão na fé,
Estamos nos aproximando do final de 2017 e precisamos,
como Igreja Povo de Deus, caminhar em comunhão de vida para
evangelizar a partir da prática de Jesus Cristo.
Como cristãos leigos e leigas, somos sujeitos na “Igreja em
saída”. A Paróquia Santo Antônio, com mais de 50 frentes pastorais e 27 Comunidades-Igreja, pulsa, vibrantemente, graças as
mais de 1.000 lideranças a serviço do Reino de Deus.
Para caminharmos com nossa Diocese e Igreja no mundo precisamos constantemente avaliar as linhas de ação da paróquia
a partir das Diretrizes da Ação Pastoral (2017-2020) da nossa
Diocese e assim também projetar o futuro.
Por isso, lhe convoco para nossa Assembleia Paroquial de
Pastoral!
Para sermos “sal da terra e luz do mundo” (Mt 5,13-14), contamos com sua presença e alegre participação.
Desde já, cada um se coloque em oração pelo bom êxito de
nossa assembleia e Deus, por intercessão de Santo Antônio,
abençoe nossos projetos.
Pe. Ricardo Fontana
Pároco

Este convite é para
você e sua família!

ASSEMBLEIA PAROQUIAL
Dia: 02 de dezembro
Horário: 14h
Local: Salão Paroquial

Festas nas Comunidades
03 de dezembro
10h30min: Missa Festiva e Almoço em honra a padroeira
Santa Lúcia no bairro Progresso
09 de dezembro
19h: Missa Festiva e Jantar em honra a padroeira Imaculada
Conceição no bairro Barracão
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Região de Pastoral

O contexto atual e a evangelização
Reflexão sobre a palestra ministrada por Dom Leomar Brustolin, ocorrida no dia 10 de outubro

Vivemos uma mudança de
época, e seu nível mais profundo é o cultural. Dissolve-se a
concepção integral do ser humano, sua relação com o mundo e com Deus. Estamos numa
mudança epocal que altera o
modo de pensar, o estilo de vida
das pessoas. Não é tanto uma
época de mudanças, mas uma
mudança de época! A mudança
de época induz à perda da “concepção integral do ser humano,
sua relação com o mundo e com
Deus”.
A humanidade nunca foi tão
poderosa a ponto de ter o poder de criar a vida, interferindo
no código genético dos seres
humanos, animais e plantas; o
poder de dominar a natureza e
outros planetas; mas, ao mesmo
tempo, nunca foi tão frágil, tão
medrosa. As tradições culturais
já não se transmitem de uma geração à outra com a mesma fluidez que no passado. Isso afeta a
educação, alcançando inclusive

Agenda

da Região de Pastoral
 No dia 5 de dezembro, das
19h30min às 21h30min, ocorre o Conselho Regional de
Pastoral de Bento Gonçalves,
na Paróquia de Cristo Rei (Centro de Evangelização, na rua
da Maria Fumaça). O objetivo é
avaliar o ano pastoral de 2017
e planejar atividades comuns
às paróquias para o ano de
2018.
 A Abertura da Campanha
da Fraternidade de 2018, que
tem como tema “Campanha
da Fraternidade e superação
da violência” e lema “Em Cristo somos todos irmãos”, irá
ocorrer no dia 13 de março, às
19h30min, na sala de cinema
do Shopping Bento. Todas as
comunidades estão convidadas para a palestra.

a própria família como lugar do
diálogo e da solidariedade intergeracional.
As pessoas se revelaram
menos interessadas em acumular coisas e mais interessadas
em ter experiências emocionantes e divertidas, capazes de
interagir em mundos paralelos
ao mesmo tempo, alternando
sua personalidade dependendo
da realidade do momento. Esse
novo arquétipo de ser humano
é um indivíduo muito informado
e cada vez mais desestruturado, mais adulto e mais instável,
mais volúvel, menos ideológico
e mais tributário da moda.
O humano desse tempo parece experimentar o fenômeno
de eternização do presente, que
limita as buscas e realizações
humanas ao imediato, pouco
importando projetos maiores, a
longo prazo. Em nível social, os
discursos expressam uma preocupação muita ligada ao indivíduo, excluindo projetos que

Dom Leomar Brustolin

envolvam ações concretas em
vista de uma sociedade livre de
desigualdades sociais.
Mas o que o Espírito Santo está dizendo à Igreja neste
momento? É urgente o encontro pessoal com Jesus Cristo! O
primeiro foco está na questão
que o Papa Bento XVI bem individuou ao proclamar o Ano da
Fé: precisamos de um salto de
qualidade na fé do povo, na formação e na conversão de seus

ministros.
Para muitos o batismo foi
sepultado na indiferença e no
esquecimento de pertença à
Igreja. As novas gerações foram
mal nutridas em sua fé e por isso
vivem numa grande ignorância
em relação ao pensamento e à
cultura católica. Difunde-se com
facilidade a cultura global dominante de vertente relativista e
hedonista que anestesia a consciência do nosso povo, semeando confusão sobre o sentido da
vida, rompendo os vínculos de
pertença e convivialidade, induzindo a comportamentos cada
vez mais alheios e hostis à tradição católica.
Precisamos escutar mais o
Senhor. Perguntar o que Ele quer
de sua Igreja hoje. Emprega-se o
termo conversão para indicar a
mudança que se faz necessária.
A conversão pessoal e a pastoral
andam juntas, pois se fundam
na experiência de Deus realizada por pessoas e comunidades

Dia Nacional da Juventude
Ocorreu no último
dia 29 de outubro, o Dia
Nacional da Juventude
(DNJ), celebrado pela
Igreja do Brasil. Em comunhão com a Campanha da Fraternidade de
2017, sob o lema “Juventude em defesa da vida
dos povos e da mãe-terra” (Sl 37,11). O tema refletido foi “Juventude e o
cuidado com a Casa Comum”. A assessoria foi
de Arnaldo Poletto, que
abordou com os jovens
a Encíclica do Papa Francisco “sobre o cuidado
da Casa Comum” (Laudato Si) e ações concretas. O encontro finalizou
com uma missa na Igreja
Matriz de Cristo Rei.

Ecumenismo

No dia 28 de outubro, aconteceu a celebração ecumênica, no Santuário de Santo Antônio, por ocasião dos 500 anos de Martinho
Lutero. O momento especial, que contou com a participação de
diversas igrejas cristãs (Católica, Luterana, Metodista, Batista, Assembleia de Deus), foi orientado pela Palavra de Deus, com reflexões e oração, num espírito de respeito e valorização das diferenças. O que une a todos é a fé em Jesus Cristo e o serviço em prol
da construção do Reino de Deus.
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(Doc 100,52). “Temos consciência de que a transformação
das estruturas é uma expressão
externa da conversão interior.
Sabemos que esta conversão
começa por nós mesmos. Sem
o testemunho de uma Igreja
convertida, vãs seriam nossas
palavras de pastores” (Puebla,
1221).
Precisamos ser novamente
evangelizados e crescer como
autênticos discípulos do Senhor.
Não temos isso como pressuposto. O desafio urgente de
nossas culturas de matriz tradicionalmente cristã é passar de
uma religião de herança social
para uma religião de opção pessoal; de uma sociedade unificada pela fé católica para uma
sociedade constituída na liberdade democrática e no pluralismo de ideologias; de uma igreja
de massa a uma igreja diferenciada e articulada em pequenas
comunidades de discípulos missionários.

Abertura
do Ano do
Laicato
No dia 26 de novembro, na
missa da Festa de Cristo Rei, às
18h, na Igreja Matriz de Cristo
Rei, aconteceu a abertura do
Ano do Laicato, com a presença
de leigos das paróquias da região de pastoral. O objetivo do
Ano do Laicato é reavivar a presença ativa dos cristãos, leigos
e leigas, animados pelo tema
“Cristãos leigos e leigas, sujeitos
na ‘Igreja em saída’, a serviço
do Reino” e o lema “Sal da terra
e Luz do Mundo” (Mt 5, 13-14).
Na região de pastoral serão
promovidas diversas atividades
de formação, celebração e missão. Rogamos a Cristo Rei que
anime a vocação laical em toda
a Igreja.

Natal

COMO PREPARAR O

Pe. Luís Carlos Conci

O Tempo encantador do Advento e Natal é uma experiência profunda
e verdadeira do Deus da Vida, atuante e presente, que tanto nos
ajuda a viver e construir um mundo melhor.
Por isso, nos preparemos com:
Uma atitude externa: a simplicidade

l

O elemento básico: momento para a oração pessoal, íntima e
diária

l

Ler os textos bíblicos: Lc1, 26-38; Lc 2, 1-20; Lc 2, 22-35; Mt 10,
17-22; Mt 15, 29-37; Mc 13, 33-37; Jo 20,2-8

l

l

Vivenciar a comunidade: ajudar as pessoas, os doentes...

l Uma experiência mística: criar um espaço de partilha e comunhão,

na Igreja, na casa, na rua, na empresa, com os amigos e colegas

O compromisso de fé - ‘Agora, Senhor, segundo a tua promessa’
nossos olhos: vê o recém-nascido envolto de panos – o príncipe da
paz; vê seus pais – como vai a família; vê os pastores – ouvir os
vizinhos, os colegas; vê os reis magos – acolher os marginalizados;
vê o alcance da Noite de Natal, simbolizada pelo canto dos anjos
“Gloria in Excelsis Deo” e a paz aos homens e mulheres na terra
– nasce a esperança de um mundo melhor.

l

