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editorial
vida é feita de ciclos, de comprometimentos e de metas. Estamos
vivendo o Ciclo do Natal. É o tempo de preparação para a Solenidade do nascimento de Jesus Cristo, que se inicia com
o período do Advento. Chegou o momento
de admirarmos os vários símbolos, que nos
ajudam a mergulhar no mistério da Encarnação. Entre eles, a Coroa do Advento, na
qual são colocadas quatro grandes velas representando as quatro semanas do Advento, convidando-nos a celebrar bem o Natal.
Neste ano, temos um reforço: as celebrações do Ano da Fé, que iniciaram no dia
11 de outubro. Em comunhão com o Papa
Bento XVI, recordamos que Jesus é o maior
presente de Deus à humanidade. Também
somos convidados a refletir a partir do
tema: “Terra e Cidadania: princípios do bem
viver!” O Evangelho mostra claramente que
Jesus também precisou de terra para nascer,
crescer, trabalhar e viver.
A 36ª Romaria da Terra será realizada no
dia 12 de fevereiro de 2013, na Paróquia
Santo Antônio, Comunidade Bom Pastor, no
Parque Municipal da ABCTG, em Bento Gonçalves. Essa peregrinação religiosa envolve
todas as Dioceses do Rio Grande do Sul,
paróquias, comunidades, serviços pastorais,
movimentos sociais, associações, entidades
organizadas e as cooperativas.
Assim, motivados por assuntos inerentes
aos que têm os mesmos sonhos de Jesus
Cristo, entre eles, cuidar melhor da mãeterra, vivenciamos o tempo do Natal, agradecendo a companhia no ano que passou
e desejando um Feliz Natal e ótimo 2013 a
todos!
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CREIO EM DEUS, PAI TODO-PODEROSO,
CRIADOR DO CÉU E DA TERRA
No decorrer do Ano da Fé, apresentaremos, de maneira sintética, algumas reflexões
sobre os principais artigos do credo cristão católico. O primeiro artigo do Creio
professa nossa fé em Deus Pai, com dois atributos: todo-poderoso e criador.

Deus é Pai

Nós, cristãos, acreditamos que Deus é Pai, Filho
e Espírito Santo: Trindade Santa. Foi Jesus quem
nos mostrou quem é Deus. “Ninguém jamais viu
Deus; quem nos revelou Deus foi o Filho único, que
está junto ao Pai” (Jo 1,18). Jesus de Nazaré, o Filho, dirigia-se a Deus com um nome bem original,
abbà (paizinho), e nos ensinou a fazer o mesmo.
O Pai, a quem ele constantemente se dirigia e procurava fazer sempre a sua vontade, é, também, o
nosso Pai: “Subo a meu Pai e vosso Pai; a meu Deus
e vosso Deus” (Jo 20,17). Jesus é o filho amado,
“predileto, em quem o Pai pôs as suas complacências” (Mc 1,11). O Pai é, portanto, aquele que
ama o Filho e nos ama a ponto de entregar-nos
seu Filho amado: “Deus amou tanto o mundo que
entregou o seu Filho único, para que todo aquele
que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”
(Jo 3,16). Na Trindade, o Pai é aquele que desde
sempre gera o Filho. Tem diante de si Alguém que
é seu tu, seu interlocutor, sobre quem derrama o
seu amor, entrega todo seu ser, reparte todo o seu
poder e envia para salvar o mundo. Este total e
eterno amor que o Pai dá ao Filho é o Espírito Santo.
Deus Pai é amor (cf. 1Jo 4,16). Esta afirmação
revela-nos as profundezas do ser de Deus. Ele ama
e continuará a amar sempre. O Pai é aquele
que ama na absoluta liberdade, desde sempre e para sempre, na mais
pura gratuidade do amor. Deus
só sabe amar. Quando Jesus
quis mostrar-nos o coração
paterno e amoroso de Deus
contou histórias que nos
comovem, como aquela do
pai misericordioso que acolhe com festa o “filho pródigo” que se afastou de casa ou
do pastor que vai à procura da
ovelha que se separa do rebanho (cf.
Lc 15).
Deus é Pai, com jeito de mãe. Quando dizemos
que Deus é Pai estamos afirmando a paternidade
perfeita do Pai, que inclui toda a dignidade e beleza da paternidade como da maternidade. Então,
ao dizermos que Deus é Pai estamos dizendo que é
também Mãe. A própria bíblia fala de Deus-Pai em
linguagem feminina. Deus consola o povo, como
a mãe consola o filho (cf. Is 66,13). Compara-se à
mãe que nunca abandona o seu filho (cf. Is 49,15).
Deus Pai inclui em si também características maternas.

Deus é Pai todo-poderoso

Deus Pai é onipotente, tudo pode. Os discípulos
de Jesus são convidados a confiar na onipotência
do Pai. Ele é um benfeitor providente e cheio de
bondade. Esta atitude de confiança em Deus nos
dá paz e convida a que não nos preocupemos com
coisas supérfluas (cf. Mt 6,25-34). Somos cuidados
por Ele. Na ressurreição de Jesus Cristo, Deus Pai
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manifestou seu poder como amor que chama à vida
e dá vida plena. É um poder criador e reconciliador,
pois é na misericórdia que o poder de Deus mostra
sua face verdadeira. Jesus Cristo mostrou-nos que o
poder de Deus está no serviço, no lavar os pés uns
dos outros (cf. Jo 13, 16). O poder do amor sempre
vence e vence sem deixar vencidos!
Mas, se Deus é Pai todo-poderoso, como compreender a existência do mal? Deus, porque é amor,
ao criar todas as coisas busca unicamente a felicidade do homem. O sofrimento e o mal fazem parte
da imperfeição da criação. Porém, diante do sofrimento das criaturas, Deus nunca as abandona, mas
revela-se como “o antimal”, é seu opositor radical.
O mal é a situação em que Deus Pai se revela tal
qual é, como aquele que o vence assumindo-o solidariamente. Enfim, Deus-Pai não quer o mal. Ele
não é um Deus insensível, desinteressado de nossos
sofrimentos e problemas. Ao contrário, está sempre
ao lado dos que sofrem, para animá-los a combater
o mal e a lutar em favor da vida e da justiça.

Deus Pai é o Criador

As primeiras páginas da Escritura Sagrada nos relatam a criação do universo e do ser humano (Gn 1 e
2). A Bíblia, porém, não é um livro de científico, por
isso, não podemos acolher como uma verdade científica o que lá se encontra. Nenhum dos relatos
da criação quer informar sobre os aspectos científicos da origem do universo e
do ser humano. Mas, naquele modo
de narrar as origens, encontramos
verdades fundamentais de nossa
fé: que Deus está por trás de tudo
o que existe; que a nossa vida e a
vida do mundo são um dom que
recebemos de Deus; que tudo o
que sai das mãos de Deus é bom e
belo; que o ser humano tem um lugar especial na criação, pois foi criado
à imagem de Deus (cf. Gn 1,27) e que Deus
nos criou com liberdade e para a comunhão.
A comunhão de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é tão perfeita, que Deus não precisava
ter criado o mundo. Mas Deus quis transbordar e expandir o seu amor. Por isso, Deus o criou. A criação
é transbordamento do amor divino. É um ato livre
de Deus. Deus-Pai criou o mundo por amor e bondade. Por isso, todas as coisas criadas por Deus são
boas. A Palavra de Deus-Pai é criadora. É Deus quem
as faz existir. Cria e ordena o universo, do nada.
Sendo que em toda a criação temos a presença
e a transparência de Deus, ao homem cabe o cuidado, o cultivo, não a dominação e a instrumentalização das criaturas e da natureza. Deve colocar-se na
escola do amor trinitário, que olha com respeito e
busca a comunhão. O ser humano é representante e
administrador do Criador junto às demais criaturas,
cultivador do jardim (cf. Gn 2,15). Torna-se, assim,
imagem do mundo diante de Deus e imagem de
Deus diante do mundo. Cultivar, cuidar, é a síntese
da missão humana diante da criação.

Terra e
Cidadania:
princípios do
bem viver!

Pe. Celso Luís Ciconetto

O que é uma Romaria
da Terra?
A Romaria da Terra é um compromisso assumido e organizado por todas as Dioceses do Rio Grande do Sul,
desde 1978. É um sinal de profecia –
momento em que se denunciam as injustiças contra os trabalhadores, a ganância que gera acúmulo de terra nas
mãos de alguns e a falta para outros
e a destruição do planeta. É também,
um momento de anúncio em que se
celebra e partilha as inúmeras práticas
que revelam a concretização de OUTRO
MUNDO POSSÍVEL, que para nós Cristãos manifestam o REINO DE DEUS, tais
como: a organização de associações e
cooperativas de produtores e consumidores, a produção agroecológica, os
movimentos populares e sindicais...

Por que a Romaria da
Terra na Serra Gaúcha?
É a segunda vez que a Romaria da
Terra acontece na Diocese de Caxias do
Sul. A primeira aconteceu no ano de
1997, na comunidade São Roque, no
município de Antônio Prado.
A história da Serra Gaúcha está
intimamente ligada à história da colonização feita por imigrantes vindos
da Europa, destacando-se os de origem italiana, alemã e polonesa. Estes
fizeram a “grande romaria” na busca
de mais vida e dignidade. Aqui chegaram alimentados pela esperança de
ter terra, trabalho e condições dignas
para um bem viver. Carregaram na bagagem os valores recebidos da pátria-

mãe: a fé e os valores como o amor à
família e a vivência comunitária.
A forma como aconteceu a colonização foi uma verdadeira Reforma
Agrária. O trabalho familiar nas pequenas propriedades gerou desenvolvimento humano, social e econômico.
A prova está no número de cidades
que existem em toda a região. Ao longo dos anos, percebeu-se que era preciso garantir uma melhor organização
e ter instrumentos próprios na luta pelos direitos. Surgiram as Cooperativas,
os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, inúmeras Associações, produção
agroecológica... A Romaria da Terra vai
celebrar esta caminhada e assumir desafios do tempo presente, tais como:
JUVENTUDE, CONSUMO CONSCIENTE
e COOPERAÇÃO.

Bandeira da Agricultura
Familiar
No mundo estima-se existir em torno de 380 milhões de propriedades
rurais, envolvendo 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Além dessas pessoas, muitos vivem e sobrevivem de atividades do setor primário, ainda que
não vivam no meio rural; é a chamada
agricultura urbana e periurbana. Somando a agricultura periurbana e os
agricultores, chegamos a cerca de três
bilhões de pessoas que vivem, de alguma maneira, vinculadas à produção
primária.
Vejamos os dados especificados:
pelo menos 370 milhões são considerados indígenas. Aproximadamente 800 milhões de pessoas cultivam

Feliz
Natal

Tendo presente a terra e a cidadania como princípios fundamentais
da Vida, acontecerá no próximo dia 12 de fevereiro de 2013, aqui no
município de Bento Gonçalves, na comunidade Jesus Bom Pastor, no
Parque municipal da ABCTG, a 36ª Romaria da Terra/RS.
produtos agrícolas em áreas urbanas
(agricultura periurbana). Ao redor de
410 milhões de pessoas coletam frutos
das florestas e cerrados. Mais de 100
milhões são pescadores.

Terra, Cidadania
e Bem Viver
TERRA - No Brasil, a terra, também
cercada, está no centro da história. Os
pedaços que foram democratizados
custaram muito sangue, suor e sofrimento. A terra é bem plantário e não
pode ser privilégio de ninguém; é bem
social, e não privado; é patrimônio da
humanidade, e não arma do egoísmo
particular de ninguém. A terra é para
produzir, habitar, gerar alimentos, empregos, viver e conviver. É bem de todos para todos. Esse é o único destino
possível para a terra e para os filhos
da terra.
CIDADANIA - Ser cidadão é ter
consciência de que somos sujeito de
direitos. Direito à vida, à liberdade, à
igualdade, enfim, direitos civis, políticos, sociais, culturais e alimentares. No
entanto, a Cidadania pressupõe também deveres. O cidadão deve assumir
as responsabilidades enquanto parte
integrante de um grande e complexo
organismo que é a coletividade, a nação e o Estado.
BEM VIVER - Sumak kawsay é uma
expressão dos índios aymaras, dos Andes. Significa “bem viver” ou “vida em
plenitude”. “Vim para que todos te-

nham vida e vida em plenitude”, disse
Jesus (João10, 10). Nos conceitos cristão e indígena, essa vida plena nada
tem a ver com riqueza e acúmulo de
bens materiais. Antes, encerra uma
proposta de felicidade, de um bemestar espiritual.
O “Bem Viver” é poder pensar, discernir e decidir com autonomia, promover a diversidade das culturas, das
línguas e dos saberes populares e admitir a variedade de formas de democracia, favorecer os autogovernos comunitários e socializar o poder.

Como participar da
Romaria da Terra?
A coordenação da Romaria já
encaminhou o cartaz e os subsídios com o tema para as comunidades. A partir de agora, é muito
importante que se divulgue este
acontecimento e se debata sobre
o assunto. Isso pode ser feito em
grupos de famílias e outros grupos específicos. E claro, que se reserve o dia 12 de fevereiro para estar presente neste acontecimento
Pascal e assim poder trocar ideias
e práticas com pessoas de todo o
Estado.
A Romaria propriamente dita
começa às 8h30min, no Barracão.
Será realizada uma caminhada até
a sede da ABCTG, onde será celebrada a Missa. Haverá a tribuna
artística e popular e, às 16 horas,
acontece a BÊNÇÃO DO ENVIO.

A Equipe do Jornal Boa Notícia agradece o apoio dos
patrocinadores durante o ano de 2012, em especial ao
Hospital Tacchini, através do Plano de Saúde Tacchimed, e
ao Grupo L. Formolo - Capelas São José, nossos parceiros
em todas as edições. Também contamos com a colaboração
de Lojas Triunfante, Urbserra, Ótica De Bianchi, Brastubo,
Transportadora Dumar e apoiadores das Festas dos
Padroeiros das Paróquias de Bento Gonçalves.
Nosso agradecimento especial às zeladoras de capelinhas,
que possibilitaram a circulação do Boa Notícia.

BOA NOTÍCIA | NOVEMBRO 2012 | PÁGINA 3

A todos, um feliz e abençoado Natal e
um Ano Novo repleto de Boas Notícias!

PARÓQUIAS SÃO ROQUE
E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Celebrações penitenciais

Missas de Natal e Ano Novo
24 de dezembro | Segunda-feira
18h30min
São Valentim
18h30min
N. Sra. das Dores - Tuiuty
20h30min
São Roque
20h30min
N. Sra. do Rosário - Faria Lemos

Durante o mês de dezembro, as comunidades estão convidadas para prepararem a celebração penitencial, a ser realizada na
missa do mês. Nas comunidades que possuem duas missas ao
mês, fazer na primeira missa do mês. Saber pedir perdão a Deus
e aos irmãos é gesto de humildade e de humanidade.

25 de dezembro | Terça-feira
8h30min
N. Sra. do Rosário - Faria Lemos
9h		
São Roque

Caminhos de iniciação
à vida cristã

31 de dezembro | Segunda-feira
19h		
São Roque
20h		
N. Sra. do Rosário - Faria Lemos

Nos meses de novembro e dezembro, as turmas da 2ª Etapa
e da 3ª Etapa estão realizando as celebrações de entrega das
cruzes e da unção não sacramental e, antes das férias, por volta
do dia 20 de dezembro, as turmas da 1ª e 2ª Etapas farão a Celebração de Natal. Lembramos a todos que o período de férias
será de 21 de dezembro de 2012 até 19 de fevereiro de 2013.

1º de janeiro | Terça-feira
8h30min
N. Sra. do Rosário - Faria Lemos
9h30min
São Roque
AVISO: Durante o mês de janeiro, a missa aos domingos
na Paróquia São Roque será às 9h30min. No mês de fevereiro, a missa de domingo na Paróquia N. Sra. do Rosário
- Faria Lemos será às 8h.

V Concerto de Natal
em Faria Lemos
O Ponto de Cultura Angelo Chiamolera, a Escola de Ensino
Fundamental Professor Angelo Chiamolera e a Comunidade
do Distrito de Faria Lemos, convidam para o V Concerto de
Natal, em Faria Lemos, que acontecerá no dia 01 de dezembro de 2012, às 19h30min, na Igreja Matriz Nossa Senhora do
Rosário. Estarão se apresentando o Coro dos Meninos Cantores, o Conjunto de Flauta Doce, o Grupo Folclórico Trevisani
Nel Mondo, a Orquestra de Guitarras, o Coral Caminhos de
Faria Lemos, a Fanfara Bersaglieri e o Coral da Matriz Nossa
Senhora do Rosário.
Após o concerto, haverá uma “chiachierata” acompanhada de “panini” e bebidas no Salão Paroquial, onde terá
a apresentação do Grupo de Dança Ricordi D’Itália e mostra
de artes.

Bênção das Velas e da Garganta
02 de fevereiro
15h		
N. Sra. dos Navegantes
15h		
São Luiz - Faria Lemos
16h30min
N. Sra. da Natividade
18h		
São Roque
18h		
N. Sra. de Fátima - Veríssimo
19h30min
Cristo Redentor
03 de fevereiro
8h		
N. Sra. do Rosário - Faria Lemos
9h		
São Roque
10h		
São Velentim
10h30min
N. Sra. das Dores - Tuiuty

FESTAS E PROMOÇÕES COMUNITÁRIAS
DEZEMBRO
Dia 08 Festa em honra a padroeira
Dia 08 Festa em honra a padroeira
Dia 09 Festa em honra a padroeira
Dia 15 Festa em honra a padroeira
Dia 31 Festival do Champagne		
JANEIRO
Dia 12 Festa Prima Ua			

Comunidade Imaculada
Comunidade Santa Bárbara - Caminhos da Eulália
Comunidade Sagrada Família - Salão São Roque
Comunidade Santa Lúcia
Paróquia Faria Lemos

Comunidade Vale Aurora

Programação para festas e promoções
A reunião para organizar a programação das festas e das promoções comunitárias
acontecerá no dia 18 de dezembro, às 20 horas, em São Roque.

Missas de Cinzas
13 de fevereiro
19h		
São Roque
20h30min
N. Sra. do Rosário - Faria Lemos

Muito Obrigado!
Durante este ano, as Paróquias São Roque e N. Sra. do
Rosário realizaram muitas atividades, envolvendo muita gente,
contando sempre com a colaboração e a vontade de ajudar
a comunidade. Agradecemos a todos que, com disposição, se
dedicaram no decorrer deste ano.
Pedimos a bênção de Deus, por interseção da nossa Mãe,
N. Sra. do Rosário e de São Roque, a todos colaboradores, que
Ele derrame paz e saúde sobre todas as famílias. Amém!
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PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO
Capela
São Miguel
festeja
centenário
A Comunidade São
Miguel desenvolve intensa
programação para festejar
o centenário da igreja, que
foi inaugurada no ano de
1912 e, ainda hoje, mantém
os traços originais desde sua
construção.
No dia 1º de dezembro,
com missa em italiano, seguida de procissão e jantar
comemorativo será celebrada a história desta capela
centenária.

Missas de Natal
e Ano Novo
21 de dezembro | Sexta-feira
20h		
Santa Paulina - Vista Alegre
20h		
São Paulo Apóstolo - Tancredo Neves
22 de dezembro | Sábado
18h		
Santo Antônio - Centro
		
N. Sra. do Rosário - Progresso II
		
N. Sra. Medianeira
19h		
São Pedro Salgado
		
São Cristóvão - Vila Nova
		
Santa Catarina - Licorsul
20h		
N. Sra. do Carmo - Borgo
		
N. Sra. Aparecida - Conceição
		
N. Sra. de Caravaggio - Vila Nova II

Encontros de famílias em
preparação ao Natal
O Roteiro de Encontros de Famílias em preparação ao Natal é
uma motivação para o nascimento de Jesus, centro da vida e da
fé dos cristãos. O livro e a guirlanda já estão disponíveis e as zeladoras das capelinhas oferecerão um exemplar a cada família pelo
valor de R$ 1,50 (Hum real e cinquenta centavos).

23 de dezembro | Domingo
09h		
Espírito Santo - Buratti
		
N. Sra. da Saúde - Vinhedos
10h		
Santo Antoninho
16h		
Santíssima Trindade - Zemith

Reunião
de Equipes
Administrativas

Conselho
Paroquial
de Pastoral

Bênção das
Velas e da
Garganta

Programação 2013

No dia 29 de novembro,
às 20 horas, no Edifício Santo
Antônio, acontece o Conselho
Paroquial de Pastoral. O objetivo é partilhar a avaliação
pastoral de cada comunidade
e encaminhar as ações comuns para o ano de 2013. A
Equipe de Coordenação solicita a presença e participação
integral dos representantes de
cada comunidade.

2013

No dia 20 de novembro,
às 20 horas, no Edifício Santo
Antônio, acontece a reunião
de avaliação e planejamento
com todas as Equipes Administrativas das Comunidades
da Paróquia. Nesta ocasião
serão definidas as datas de
todos os eventos de cada Comunidade.

24 de dezembro | Segunda-feira
19h		
São José Operário - Fenavinho
		
Santa Maria Goretti
		
Santa Lúcia - Progresso
20h30min
Santo Antônio - Centro
		
Santa Catarina - Licorsul
		
N. Sra. de Fátima - Cohab
25 de dezembro | Terça-feira
09h		
Jesus Bom Pastor - Cruzeiro
10h		
São Miguel

Na Festa da Apresentação do Senhor, dia 2 de fevereiro, e de São Brás, dia 03
de fevereiro, acontecem as
bênçãos das velas e da garganta. As bênçãos serão realizadas em todas as missas
e/ou Celebração da Palavra
nas comunidades da paróquia Santo Antônio.

Comunidades em Festa

29 de dezembro | Sábado
18h		
Santo Antônio - Centro

18/11
25/11
02/12

30 de dezembro | Domingo
07h, 08h30min, 10h e 19h
Santo Antônio - Centro

02/12
08/12

31 de dezembro | Segunda-feira
18h		
Missa Ação de Graças
		
Santo Antônio - Centro
01 de janeiro 2013 | Terça-feira
07h, 08h30min, 10h e 19h
Santo Antônio - Centro

Festa da Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt - Fenavinho
Festa de Santa Catarina - Licorsul
09h - Missa Festiva em Honra N. Sra. das Graças - Eucaliptos
08/12: 20h30min - Jantar Dançante Festivo
Festa Santa Lúcia - Progresso
Festa Nossa Senhora Imaculada Conceição - Barracão

Muito

Obrigado!

Aos nos aproximarmos da conclusão das atividades do ano,
a Equipe Paroquial, Padres e Irmãs Pastorinhas, quer
manifestar sua gratidão a todas as lideranças que se
dedicaram com amor no serviço de nossas comunidades,
nas pastorais e movimentos. Deus vos abençõe.
Feliz Natal e Abençoado Ano de 2013!
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PARÓQUIA CRISTO REI

Missas de Natal
e Ano Novo
Dia 24/12/2012 | Segunda-feira
18h		
São Luiz
19h		
Santa Rita
20h		
Matriz Cristo Rei
20h30min
Santa Helena
Dia 25/12/2012 | Terça-feira
08h		
Matriz Cristo Rei
08h30min
N. Sra. de Caravaggio - Tamandaré
09h30min
São Bento
10h		
Santa Marta
18h		
Matriz Cristo Rei
Dia 31/12/2012 | Segunda-feira
20h		
Matriz Cristo Rei

Pastoral
da Pessoa
Idosa - PPI
Iraci Trintinaglia
A Pastoral da Pessoa Idosa tem por missão
a promoção e a valorização da pessoa idosa,
dando-lhe oportunidade para melhorar sua
qualidade de vida, respeitando seus direitos e
integrado-a à comunidade em que vive, proporcionando-lhe dignidade e vida plena.
O lema da Pastoral da Pessoa Idosa é: “Ensinai-nos a bem contar os nossos anos, e dai
ao nosso coração, sabedoria!” (Sl 90, 12).
Como líderes, fazemos visitas domiciliares
mensais aos idosos. Nestas visitas levamos
ânimo, coragem, alegria, entusiasmo e esperança para a pessoa idosa e sua família. Como
voluntários, os líderes tornam-se agentes de
transformação social na vida das pessoas ido-

sas, restituindo-lhes a alegria de viver.
João Paulo II, no dia 27 de janeiro de
2005, deixou-nos esta mensagem: “Que cada
comunidade acompanhe com uma compreensão amorosa todos os que envelhecem”.
Nós, da PPI, convidamos quem se sentir
tocado para fazer parte desta Pastoral, lembrando que somos missionários no lugar
onde vivemos, sem jamais esquecer que somos chamados e escolhidos para a missão.
As pessoas que se sentirem chamadas a
ser um voluntário da PPI pode deixar o seu
nome, telefone e endereço junto à Secretaria
da Paróquia Cristo Rei durante o horário de
expediente.

Assembleia Paroquial de Pastoral

Dia 01/01/2013 | Terça-feira
08h e 18h
Matriz Cristo Rei

No dia 30 de novembro, acontecerá,
no Centro de Evangelização Cristo Rei, às
19h30min, a Assembleia Paroquial de Pastoral, com o objetivo de avaliar a caminhada realizada no ano de 2012 e planejar as prioridades e atividades para 2013. As comunidades

Bênção das Velas
e da Garganta
01/02/2013 – Matriz Cristo Rei, às 15h30min, adoração ao
Santíssimo e às 16h30min Missa
02/02/2013 - Matriz Cristo Rei, às 18h
03/02/2013 - Matriz Cristo Rei, às 08h e às 18h
Nas comunidades que pertencem a Paróquia Cristo Rei os
ministros irão dar a bênção da garganta em celebração a
ser agendada.

Imposição das Cinzas
Dia 13/02/2013 - Imposição das Cinzas e abertura da
Campanha da Fraternidade
09h30min
Matriz Cristo Rei
18h		
Matriz Cristo Rei
20h		
Celebração em todas as comunidades e
		
imposição das cinzas pelos ministros
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realizam as suas assembleias nos meses de
outubro e novembro.
É importante que, para a Assembleia Paroquial de Pastoral, todas as comunidades se
façam presentes por meio de seus representantes.

Agradecimento
Queremos agradecer a todas as pessoas,
famílias, comunidades e lideranças que fizeram
parte da caminhada deste ano de 2013. São
24 Comunidades e mais de 30 mil católicos
que direta e indiretamente fazem parte desta
Paróquia, parcela do Povo de Deus. Somente
seguindo Jesus Cristo, Caminho, Verdade e
Vida, a vida humana adquire sentido, alegria
e realização em vista do bem do próximo.
Desejamos a todos um Feliz Natal em Cristo
Jesus e um Ano Novo iluminado pela Fé em
Deus. Que Deus os abençoe!
Pe. Darci Camatti e Pe. Jairo Luiz Gusberti

IGREJA EM AÇÃO

Ordenações Sacerdotais
A Diocese de Caxias do Sul recebe três novos sacerdotes para o serviço do Povo de Deus
O Diácono Eloi Conte
Rech é natural de Antônio
Prado. Nasceu no dia 20 de janeiro de 1978. Desde o início
de agosto, até final de novembro está auxiliando, nos finais
de semana, a Paróquia Cristo
Rei de Bento Gonçalves. A sua
ordenação sacerdotal acontecerá no dia 2 de dezembro do
corrente ano na igreja Matriz
de Antônio Prado, às 15horas. O seu lema de ordenação
sacerdotal é: “Ide por todo o
mundo, proclamai o Evangelho a toda a criatura” (Mc 16,
15).
O

Diácono

Marciano

Petrykovski é natural de

Nova Prata. Nasceu no dia 7
de novembro de 1986. Desde
início de agosto, até o final
de novembro está auxiliando,
nos finais de semana, a Paróquia São José de Caxias do Sul.
A sua ordenação sacerdotal
acontecerá na igreja Matriz de
Nova Prata no dia 15 de de-

Os três novos
sacerdotes:
Leonardo
Lucian
Dall Osto,
Marciano
Petrykovski
e Eloi Conte
Rech

zembro do corrente ano, às 9h
30min. O seu lema de ordenação sacerdotal é: “Ide e fazei
discípulos meus entre todas as
nações” (Mt 28, 19).
O Diácono Leonardo
Lucian Dall Osto é natu-

ral de São Francisco de Paula.
Nasceu no dia 3 de outubro
de 1984. Até final de novem-

bro está auxiliando, nos finais
de semana, a Paróquia Santíssima Trindade em Caxias do
Sul. A sua ordenação sacerdotal acontecerá na igreja Matriz
de São Francisco de Paula no
dia 16 de dezembro do corrente ano, às 15 horas. O seu
lema de ordenação sacerdotal
é: “Permanecei inabaláveis e
firmes na fé” (Col 1, 23).

Ordenação Episcopal
O padre da Diocese de Caxias do Sul Pe. Vital Corbellini foi nomeado Bispo.
Foi ordenado sacerdote em
28/12/1986. Ele nasceu em Boa
Vista do Sul (Garibaldi- RS), no
dia 01 de dezembro de 1959.
Fez filosofia na UCS - Caxias
do Sul, e o curso de Teologia
na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Atuou em algumas paróquias
da Diocese trabalhando muito
com os jovens e também nas
Missões, em Cuiabá-MT no
projeto da CNBB de Igrejasirmãs. Fez Mestrado e Doutorado em Roma pelo Institutum
Patristicum Augustinianum,
Pontifícia Universidade Lateranense. Fez pós-doutorado em
História da Igreja Antiga na

Pontifícia Universidade Gregoriana. Foi professor de Patrologia e de História da Igreja
Antiga na PUCRS e atuou no
Magistério no Centro Inter-

Novo Plano de Pastoral
O Plano de Pastoral da Diocese de Caxias do Sul para 20132016, aprovado na assembleia diocesana no dia 22 de setembro, será promulgado pelo bispo diocesano, Dom Alessandro
Ruffinoni, no dia 25 de novembro de 2012, festa de Cristo Rei.
Essa data, que se insere dentro das atividades do Ano da Fé,
foi escolhida por ser o dia dos leigos. Para essa ocasião, o bispo diocesano enviará uma carta às paróquias, convidando os
padres, religiosos e leigos para conhecer, estudar e aprofundar
os temas a partir de cada realidade, escolher as prioridades, as
ações e as responsabilidades em nível de região de pastoral e de
paróquia.

diocesano de Teologia de
Cascavel-PR. Auxiliou também
na formação teológica de leigos e de leigas na Diocese de
Caxias do Sul. Por dois anos,
foi coordenador diocesano da
Pastoral Presbiteral. De 2008
até o inicio de 2011 foi Vigário
Geral da Diocese de Caxias do
Sul. Atualmente, está em Jaru,
como missionário no projeto
de Igrejas-irmãs na Diocese de
Ji-Paraná – RO.
Pe. Vital foi nomeado Bispo Diocesano de Marabá, no
Pará, pelo Papa Bento XVI, no
dia 10 de outubro. Será ordenado no dia 30 de novembro
deste ano, no Santuário Diocesano N. Sra. de Caravaggio,
em Farroupilha, às 9 horas.
(Fonte: Diocese de Caxias do Sul)

Bote Fé é o nome do evento da acolhida dos símbolos da
Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que são a cruz peregrina e o ícone (quadro) de Nossa Senhora. Nos dias 21 e 22 de
novembro estaremos recebendo estes símbolos aqui em Bento Gonçalves, realizando, portanto, o nosso Bote Fé. Será um
forte momento de fé e evangelização. Para esses dias teremos
a seguinte programação:
Dia 21, quarta-feira, das 20h às 23h, em frente a Igreja
Cristo Rei, acolhida da Cruz e do ícone. Haverá show com
Pe. Osmar Coppi e grupo de jovens, momentos de oração e
reflexão.
Às 23h: procissão luminosa até o centro da cidade, igreja
Santo Antônio, onde será celebrada a missa da acolhida dos
símbolos da JMJ.
Durante toda aquela noite haverá vigília de oração na igreja Santo Antônio. Vários grupos de movimentos vão coordenar esse momento.
No dia 22, quinta-feira, das 8h às 11h: momento das escolas, com seus estudantes, fazerem a visita e oração diante
da cruz e do ícone. Os colégios particulares-católicos irão coordenar este momento.
Às 11h30min: celebração da missa do envio dos símbolos.
Eles irão para o Santuário de Caravággio, onde permanecerão
a tarde do dia 22. À noite irão para Caxias do Sul.
Todos são convidados a participar, de maneira especial os
jovens. Tanto em frente a igreja Cristo Rei, como na igreja
Santo Antônio, estaremos recolhendo doações de alimentos
e de fraldas geriátricas.

Curso de Teologia e Bíblia
No próximo dia 13 de dezembro, às 20h, no Santuário
Santo Antônio, acontecerá
a celebração de conclusão e
ação de graças da turma do
Curso de Teologia e Bíblia que
iniciou no ano de 2011. Foram
mais de 70 encontros, durante
dois anos, que possibilitaram
uma visão geral da Sagrada
Escritura e da Teologia. Assim,
poderão servir melhor nas comunidades onde estão inseridos e, também, testemunhar
a fé que professamos com
mais convicção nos ambientes
de trabalho e na família.
Ao sentir o quanto é importante o conhecimento de nossa fé, um grupo destes alunos
pediu para continuar a aprofundar temas de teologia e bíblia no próximo ano, com um
currículo próprio para eles.

No ano de 2013 iniciará
uma nova turma. As inscrições
poderão ser feitas a partir de
01 de fevereiro a 16 de março, na secretaria da Paróquia
Santo Antônio. O valor da inscrição é de R$ 20,00 e o investimento é R$ 20,00 por mês,
de abril a novembro. As aulas
serão às terças-feiras à noite,
das 19h30min às 21h30min,
no Edifício Santo Antônio.
Para os que desejarem, é
oferecido certificado de extensão universitária pela PUCRS. O Curso de Teologia e Bíblia é promovido pela Região
Pastoral de Bento Gonçalves
e destina-se para agentes de
pastoral, lideranças comunitárias, professores e demais
interessados em conhecer e
aprofundar os conteúdos da
fé cristã.

Curso de Noivos 2013/2014
08, 09 e 10 de Março de 2013
l 05, 06 e 07 de Julho de 2013
l 08, 09 e 10 de Novembro de 2013
l 07, 08 e 09 de Março de 2014
l
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É tempo de repensar valores, de ponderar
sobre a vida e tudo que a cerca.
É momento de deixar nascer a criança cheia de
esperança que mora dentro de nossos corações.
É tempo de contemplar aquele menino pobre,
que nasceu numa manjedoura, para nos fazer
entender que o ser humano vale por aquilo
que é e faz, e nunca por aquilo que possui.
É noite cristã, onde a alegria invade nossos
corações trazendo a paz e o bem.
É dia festivo para voltar o olhar à festa do
nascimento de Cristo em nossas vidas.
É dia para a família sentir mais forte o
significado da palavra amor.
A todos leitores
do Boa Notícia,
desejamos um
Santo e
Abençoado
Natal.

