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Pe. Adelar Baruffi
Paróquia Santo Antônio

adelarbaruffi@hotmail.com

A Igreja no mundo de hoje

Boa Notícia

A Constituição Pastoral Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II

Editorial

O objetivo deste artigo é apre-
sentar alguns pontos importantes 
da Constituição Pastoral Gaudium 
et Spes, do Concílio Vaticano II. O 
último documento a ser aprovado 
pelo Concílio foi promulgado pelo 
Papa Paulo VI no dia 07 de dezem-
bro de 1965.

De forma humilde, a Igreja 
quer oferecer sua colaboração 
para o estabelecimento da frater-
nidade. Ela o faz numa atitude de 
diálogo com o mundo, com a cul-
tura atual. Parte da compreensão 
que nossa fé cristã tem da pessoa 
humana. À luz da fé, olha para a 
sociedade humana. Significativo 
é o pensamento inicial deste do-
cumento conciliar: “As alegrias e 
as esperanças, as tristezas e as 
angústias dos homens de hoje, 
sobretudo dos mais pobres e de 
todos os que sofrem, são também 
as alegrias e as esperanças, as 
tristezas e as angústias dos discí-
pulos de Cristo. Não se encontra 
nada verdadeiramente humano 
que não lhes ressoe no coração.” 
(GS 1). Tudo o que acontece na 
sociedade humana afeta e inter-
pela os cristãos, questiona sua 
presença e atuação. Por sua vez, 
fica a certeza de que só é possível 
ser cristão imerso no mundo. Não 
se pode fugir do mundo para ser 
cristão. Nele o cristão é convidado 
a ser “sal da terra” e “luz do mun-
do” (cf. Mt 5,13.14).

O método que a Igreja se pro-
põe a seguir a partir de então 
é este: a leitura e interpretação 
dos “sinais dos tempos” (n. 4) à 
luz do Evangelho. Por “sinais dos 

tempos” entende-se aquilo que, 
em cada época, é mais significa-
tivo, que marca um momento da 
história. É necessário conhecer e 
entender o mundo em que vive-
mos, suas esperanças e também 
sofrimentos. Conhecer o mundo e 
a este apresentar Cristo como “a 
chave, o centro e fim de toda his-
tória humana.” (GS 10).  É a este 
homem do nosso tempo que a 
Igreja quer apresentar a Boa Nova 
de Jesus Cristo: “A Igreja acredita 
que Cristo morto e ressuscitado 
para todos, pode oferecer ao ho-
mem, por seu Espírito, a luz e as 
forças que lhe permitirão corres-
ponder à sua vocação suprema.” 
(GS 10). 

O que pensa a Igreja
a respeito da pessoa
humana
O documento apresenta os 

fundamentos da antropologia cris-
tã. A partir da Sagrada Escritura, 
a Igreja compreende a pessoa hu-
mana criada “à imagem de Deus.” 
(Gn 1,28). Deus o criou como um 
ser social, para a comunhão, para 
a construção da fraternidade. Por 
ser imagem de Deus, é um ser li-
vre. Abusando da liberdade, quer, 
muitas vezes, viver sem Deus. En-
tão, o ser humano peca e encon-
tra-se dividido internamente.

O homem é formado de cor-
po e alma, mas realmente uno. 
Traz em si a síntese de todos os 
elementos da natureza. Porém, 
não se iguala às demais criaturas. 
Só o ser humano é “imagem de 
Deus”. É um ser aberto para Deus 
e recebe dele a missão de “cui-
dar” das demais criaturas. Uma 
das suas maiores dignidades está 
na sua consciência moral. “O ho-

mem tem uma lei escrita por Deus 
em seu coração. [...] [A consciên-
cia moral] é o sacrário do homem 
onde ele está sozinho com Deus e 
onde ressoa a sua voz.” (GS 16). 
De maneira livre é chamado a es-
colher o bem. 

Porém, “diante da morte, o 
enigma da condição humana 
atinge o seu ponto mais alto.” 
(GS 18). Todas as conquistas do 
homem, que lhe trouxeram uma 
maior longevidade, não conse-
guem acalmar esta angústia do 
homem diante da morte. Nossa fé 
nos diz que “o homem foi criado 
por Deus para um fim feliz.” (GS 
18). Deus o quer consigo, numa 
comunhão perpétua. 

Jesus Cristo, 
o homem novo
A Igreja acredita que o mis-

tério do homem se esclarece no 
mistério do Verbo Encarnado. (cf. 
GS 22). A pessoa de Jesus Cristo 
e seu ensinamento projeta uma 
luz sobre as principais questões 
que as pessoas e a sociedade hu-
mana se põe. Por ter assumido a 
nossa condição humana, “Cristo 
manifesta plenamente o homem 
ao próprio homem e lhe descobre 
a sua altíssima vocação.” (GS 22). 
Pela sua encarnação ele se uniu 
a todo o ser humano: “trabalhou 
com mãos humanas, pensou com 
inteligência humana, agiu com 
vontade humana, amou com cora-
ção humano.” (GS 22). Portanto, 
quando o cristão quer buscar res-
postas às suas mais importantes 
interrogações é convidado a olhar 
para Jesus Cristo, Filho de Deus 
nascido da Virgem Maria. Daí que, 
afirma o documento: “Todo aquele 
que segue Cristo, o homem perfei-

to, torna-se ele também mais ho-
mem.” ( GS 41).

A pessoa, base da 
comunidade humana
A pessoa humana é “o princí-

pio, o sujeito e o fim de todas as 
instituições sociais.” (GS 25). Por 
isso, toda ordem social, o modo 
como a sociedade se organiza, 
deve respeitar e promover a pes-
soa humana e o seu bem. Tudo 
o que atenta contra a pessoa hu-
mana, que não a respeita, que a 
instrumentaliza, desde a concep-
ção até sua morte, vai contra a fé 
cristã. 

A função da Igreja 
no mundo de hoje
A partir de sua compreensão 

de pessoa humana, a Igreja pre-
tende dialogar com o mundo con-
temporâneo. Não deseja impor a 
verdade que professa, mas busca 
um diálogo mútuo com a huma-
nidade. A Igreja oferece sua con-
tribuição para um mundo melhor, 
mas também recebe deste ajuda, 
sobretudo pelo avanço das ciên-
cias e da cultura. (cf. GS 44). “É 
como que o fermento e a alma da 
sociedade humana a ser renovada 
em Cristo e transformada na famí-
lia de Deus.” (GS 40). Sabendo 
que a missão específica da Igreja 
não é de ordem política ou econô-
mica, mas de ordem religiosa, ela 
não se prende a nenhuma cultu-
ra ou sistema político, econômico 
ou social. Recorda, porém, aos 
cristãos, sobretudo aos leigos, o 
dever de não criar uma oposição 
entre as atividades profissionais e 
a vida de fé. Os leigos “estão obri-
gados não somente a impregnar 

o mundo de espírito cristão, mas 
também são chamados a serem 
testemunhas de Cristo em tudo, 
no meio da comunidade huma-
na.” (GS 43).

Alguns problemas 
urgentes do nosso
tempo

Na segunda parte do docu-
mento, a Igreja analisa e chama 
a atenção, à luz do Evangelho, 
para alguns problemas do nosso 
tempo: o matrimônio e a família,a 
promoção da cultura humana, a 
vida econômica e política, a união 
dos povos e a paz. Embora já 
se tenham passado 50 anos da 
promulgação deste documento, 
muitos destes pontos continuam 
atuais. Além destes, hoje temos 
outros desafios, que não podem 
ser ignorados pelos cristãos. O en-
sinamento mais importante deste 
documento é, portanto, um méto-
do: a fé não pode ser algo mera-
mente privado e íntimo, tem a ver 
com o mundo, com a sociedade, 
com suas alegrias e desafios.

Para concluir, é necessário 
afirmar mais uma vez a missão 
que os cristãos têm de colaborar 
para a construção de um mundo 
mais humano. A boa-nova de Cris-
to restaura constantemente a vida 
e a cultura humanas. “Purifica e 
eleva constantemente os costu-
mes dos povos. Com as riquezas 
do alto ele fecunda, como que por 
dentro, as qualidades do espíritoe 
os dotes e cada povo e de cada 
idade, fortifica-os, aperfeiçoa-
-os e restaura-os em Cristo.” (GS 
58). Enfim, o que o documento se 
propõe é “prestar serviço aos ho-
mens do mundo de hoje.” (GS 93).

A Igreja encerra o Ano Litúrgico com a Festa de Cristo Rei. É toda a 
vida de Jesus Cristo oferecida a nós para a nossa Salvação. Em 2014, 
celebramos 60 anos da Bênção da Igreja Matriz Cristo Rei e os 80 anos 
de criação da Diocese de Caxias do Sul.

Com o lema,“Cristo Rei: em Ti, a liberdade é história de fé”, a progra-
mação das festividades envolve visitas da sua imagem e dos festeiros às 
comunidades e entidades, bênção e cavalgada na Semana Farroupilha, 
novena, tríduo, entre outras, culminando com o dia festivo, em 23 de no-
vembro.

Essa história é de muito trabalho e esforço de pessoas abnegadas 
que, ao longo destes anos, assumiram a obra de Deus, baseada na fé em 
Jesus Cristo, na responsabilidade e caridade.

Nesta publicação, apresentamos ainda a síntese do documento do 
Concílio Vaticano II, a “Gaudium et Spes”, a leitura orante da Bíblia, re-
flexões do Evangelho de Mateus, as pastorais sociais e comunicações 
gerais.

Com a proximidade do Dia de Finados, apresentamos a programação 
de missas e nos envolvemos em uma interpretação sobre o luto cristão. 
Não caminhamos sozinhos pelos vales escuros da vida. A esperança da 
ressurreição está intrínseca no discípulo de Jesus Cristo. Com esperança 
e a iluminação do Espírito Santo buscamos clarear os caminhos.

Boa leitura e as bênçãos de Cristo Rei a todos.

Cristo Rei, venha a nós o vosso Reino!
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Artigos de Formação

Pe. Jairo Luiz Gusberti
Paróquia Cristo Rei

paroquiacristoreibento@gmail.com

Leitura Orante da Palavra de Deus

Há quase dois mil anos, a Igreja conta 
com o Evangelho Segundo São Mateus. 
Uma obra em 28 capítulos, do primeiro 
século,escrita para judeus que se conver-
teram ao cristianismo e para cristãos que 
enfrentaram as primeiras dificuldades 
em viver como cristãos num mundo hos-
til. A Palavra de Cristo, oMestre dos mes-
tres, ajudou e ajuda os fieis a viverem de 
acordo com o Reino de Deus. Podemos 
tirar alguns valores para a nossa vida.

1 Um cobrador de impostos, peca-
dor público, é convidado por Jesus a ser 
apóstolo. Convite inesperado para os ju-
deus, mas “normal” para Jesus, que quer 
incluir todos os homens em seu Projeto 
de amor. Este desafio de acolhida e in-

Rezar com a Palavra de Deus é um 
dos elementos fundamentais para a vida 
espiritual cristã. Por isso, “debrucem-se 
gostosamente sobre o Texto Sagrado. 
Quando lês, é Deus quem te fala; quando 
rezas, és tu quem falas a Deus” (Santo 
Agostinho). Para Orígenes, a inteligência 
das Escrituras exige, mais do que o estu-
do, a intimidade com Jesus Cristo e a ora-
ção; não existe autêntico conhecimento 
de Cristo sem enamorar-se d’Ele (cf. VD 
87). Sendo uma Palavra que se dirige a 
cada um, pessoalmente, é também uma 
Palavra que constrói a comunidade. Para 
a Leitura Orante é fundamental criar um 
ambiente para o momento de oração. 
Usar símbolos: toalha, um vaso de flores, 
uma vela, um cartaz com o cenário bíbli-
co que será rezado, água benta e um cru-
cifixo. É importante acolher com alegria 
as pessoas que vão chegando. Fazer um 
momento de silêncio interior e exterior; 
fazer o sinal da cruz; invocar o Espírito 
Santo; permanecer uns instantes em si-
lêncio oferecendo a Deus todo o nosso 
dia e tudo aquilo que estamos sentindo 
no momento. Nada se pode esconder 
para Deus. 

Passos para a Leitura Orante: 

1º Passo – LEITURA 
DO TEXTO BÍBLICO

Permane -
cer somente 
no texto, sem 
interpretá-lo e 
nem atualizá-
-lo. A leitura do 
texto (lectio) 
suscita a inter-

rogação sobre o seu conteúdo: O QUE DIZ 
O TEXTO?Fazer uma leitura pausada do 
texto. De preferência ler mais de uma vez 
o texto.  Criar o cenário (com o auxílio da 
imaginação) o texto que se está rezando. 

a) Sentido literal do texto
É o sentido objetivo e literário do tex-

to. Quem são os personagens? Qual de-
les é o principal? Onde acontece o fato? 
Quando acontece o fato? O que aconte-
ce? Como acontece? A que classe social 
pertence cada um dos personagens? 
Como aparecem a lei e o poder no texto? 
Estão do lado de quem? O que Deus está 
querendo dizer a estas pessoas? Quais 
sentimentos que podemos perceber em 
cada personagem? Como Deus se mani-
festa, age naquele fato? O que o escritor 
destaca mais neste texto?

b) Sentido espiritual do texto
Trata-se de entender o espírito em 

que foi escrito o texto. Que mensagem o 
texto expressa naquela situação em que 
as pessoas viviam?

2º Passo – MEDITAÇÃO
S e g u e - s e 

a MEDITAÇÃO 
( m e d i t a t i o ) , 
durante a qual 
nos pergunta-
mos: O QUE O 
TEXTO ME DIZ? 

Aqui cada um, pessoalmente, mas tam-
bém como realidade comunitária, deve 
deixar-se sensibilizar e questionar, pois 
são palavras pronunciadas neste tempo 
presente por Deus a mim mesmo. Faça 
um tempo de silêncio, refletindo sobre a 
seguinte questão: o que Deus quer dizer 
a minha vida a partir deste texto? Per-
ceba os versículos e palavras que mais 
marcaram. Lembre outras passagens bí-
blicas semelhantes.

3º Passo – ORAÇÃO
C h e g a - s e 

ao momento 
da ORAÇÃO 
(oratio), que 
supõe a per-
gunta: O QUE O 
TEXTO ME FAZ 
DIZER A DEUS? 

A oração pode ser expressa como pedi-
do, intercessão, ação de graças, perdão 
e louvor. Cada pessoa fala diretamente a 
Deus aquilo que brota do coração a partir 
do texto rezado. Por exemplo: Eu te lou-
vo...; Eu te peço perdão...; Obrigado Se-
nhor...; Senhor Deus...

4º Passo -
CONTEMPLAÇÃO

Conclue-se 
com a CON-
T E M P L A Ç Ã O 
(contemplatio), 
durante a qual 
a s s u m i m o s 
como dom de 
Deus o seu 
próprio olhar, 

ao contemplar a realidade com os olhos 
da fé. Contemplar é sentir a presença de 
Deus em minha vida a partir do texto bí-
blico. É entrar em comunhão com Deus. 
Permanecer em silêncio contemplativo. 
Olhar e visitar os diversos lugares, ativi-
dades e pessoas de minha vida com o 
olhar e na companhia de Deus. Formular 
um compromisso para a minha vida. 

Terminar o momento da oração com 
uma canção ou oração espontânea. Pai 
Nosso. Bênção.

Obs.: A pessoa pode ter um caderno 
para escrever uma breve síntese, tendo 
presente quatro perguntas:

a) Que pensamentos me ocorreram?
b) Que sentimentos vivenciei?
c) Quais as dificuldades que senti?
d) Quais foram os apelos de Deus?
Após um mês de Leitura Orante, a 

pessoa pode reler e perceber o caminho 
de conversão ao qual Jesus Cristo está 
pedindo a realizar. A amizade com Deus, 
depois de um longo caminho percorrido, 
é que se percebe os frutos na vida coti-
diana. Só Deus nos basta.

Pe. Volmir Comparin
Paróquia São Brás - Paraí
v.comparin@hotmail.com

O Evangelho de São Mateus
clusão vale, também, 
hoje.

2 Um homem elei-
to por Deus que abre 
as portas da salvação 
para estrangeiros e 
pagãos. Os magos (Mt 

2,1-13) representam os estudiosos que 
buscam a luz e iluminados prosseguem 
a caminhada para a paz. A mulher cana-
néia (Mt 15,21-28) que pagã, sabe que 
Jesus pode ajudá-la e persevera no pedi-
do de cura para sua filha. Não só os ju-
deus, mas a universalidade dos homens 
está posta diante de Cristo para sua sal-
vação.

3 Um homem que aponta a felicidade 
do Reino de Deus unida às coisas sim-
ples e profundas (bem aventuranças) e 
a atitudes de fraternidade para com os 
outros, ou seja, o esforço em viver a cari-
dade, a justiça e a paz.  É construir uma 
vida autêntica sobre a rocha que é o pró-
prio Cristo.

4 Um apóstolo que apresenta os si-
nais de Jesus, comissário do Pai, que 
garante vida nova, curas, libertações,etc. 
Não é um taumaturgo qualquer, mas 

Aquele que faz a nova criação, trazendo 
a dignidade a todas as pessoas. Também 
estende a família de Deus para todos 
aqueles que obedecem ao Pai.

5 Diante das multidões e da fome, 
Jesus multiplica e reparte o pão. Ainda 
sobra, sinal de que o Reino chegou com 
abundância de pão, saúde para todos, 
paz universal e amor no coração de to-
dos.

6 No coração do Pai está a Igreja e 
Jesus a apresenta como lugar de comu-
nhão. Nela não há maiores ou menores, 
mas IRMÃOS. Nela não há exclusões, 
mas por ela PERDÃO e RECONCILIAÇÃO. 
Nela há PALAVRAS de VERDADE, que fa-
zem o ser humano se aproximar de Deus 
e Deus se aproximar do homem. Nela se 
celebra o culto da UNIDADE e todos ser-
vem o mesmo Deus.

7 O evangelista não esquece da pai-
xão-morte de Jesus. Narra com detalhes, 
com dor, com realismo, com compaixão 
a rejeição e o sofrimento do REDENTOR. 
Transparece a crueldade do poder, a in-
veja da autoridade dos judeus, o ódio, a 
intriga, a indiferença, a maldade...Com a 
morte de Jesus tudo vira silêncio, expec-

tativa, esperança.
8 O grande anúncio da RESSURREI-

ÇÃO! Proclamaa vitória sobre a morte, 
sobre as condenações, a opressão, o pe-
cado... Uma gruta acolhe o menino Jesus 
no nascimento, envolto em panos; uma 
gruta acolhe o corpo de Jesus envolto em 
faixas. Da gruta do NATAL uma luz; da gru-
ta da PÁSCOA,o RESSUSCITADO que redi-
me nossa historia.

9 O Emanuel esperado, agora, con-
firma: “Eis que estarei convosco todos 
os dias, até o fim do mundo”(Mt 28,20). 
“Nada nos separará do amo de Cristo! 
Nem a tribulação,nem angustia, nem 
perseguição, nem fome, nem nudez, nem 
perigo e nem espada” (Rm 8,35). Cristo 
é o Senhor da historia, o Vencedor, o Juiz 
universal, o Senhor dos senhores.

10 Mateus vive e respira toda a ca-
minhada de Jesus. Sua origem, missão, 
morte e ressurreição. Apaixona-se pela 
causa do Reino dos Céus e proclama que 
este Reino chegou. Vive unido a Cristo e O 
testemunha até os confins da terra. Serve 
de modelo para todos os que querem en-
contrar o caminho para o céu.

São Mateus, ajudai-nos a 
viver como cristãos.



BOA NOTÍCIA  |  SETEMBRO 2014  |  PÁGINA 4

Notícias das Paróquias São Roque e N.Sra. do Rosário

Festas  nas Comunidades

Nos dias 28 e 29 de agosto, Dom Alessandro Ruffinoni esteve em 
visita Pastoral às comunidades da Paróquia N. Sra. do Rosário. Foram 
dois dias intensos, em que foram realizados sete encontros em nível 
de comunidades, um encontro paroquial, com lideranças das comuni-
dades e três encontros com crianças e adolescentes na Escola Angelo 
Chiamolera, possibilitando o encontro do bispo com aproximadamente 
800 pessoas.

SETEMBRO
Dia 14 Comunidade Nossa Senhora das Dores Festa em honra à padroeira
Dia 21 Comunidade Nossa Sra. da Natividade Festa em honra à padroeira
Dia 28 Comunidade São Valentin 96  Festa em honra ao padroeiro
Dia 28 Comunidade Santa Terezinha  Festa em honra à padroeira
Dia 29 Comunidade Santo Antônio Linha Pradel Festa em honra a São Miguel

OUTUBRO
Dia 12 Comunidade N. Sra. Rosário-Faria Lemos Festa em honra a Padroeira 
Dia 12 Comunidade Nossa Senhora Aparecida Festa em honra à padroeira
Dia 12 Comunidade Nossa Senhora do Rosário Festa em honra à padroeira
Dia 19 Comunidade Veríssimo de Mattos   Festa em honra a N.S. Aparecida

DIA 16 DE SETEMBRO
09h30min São Gotardo
11h30min Veríssimo de Mattos
18h  Nossa Senhora das Dores e Passo Velho 
19h30min São Roque e Santa Bárbara

DIA 17 DE SETEMBRO
09h30min 6º BCOM
11h30min Santa Eulália e N. Sra. Monte Bérico
18h  São Valentim
20h  Santa Terezinha

DIA 18 DE SETEMBRO
09h  N. Senhora do Rosário
10h30min São Luiz
18h30min Nossa Senhora Aparecida e Saúde
20h  Nossa Senhora do Caravággio e São João

DIA 19 DE SETEMBRO
11h30min Santo Antônio - Pradel
14h30min Lar do Ancião
18h30min Sagrada Família e Cristo Redentor
20h  São Roque - Celebração de encerramento

Com muita alegria, fé e ora-
ção, as comunidades da paró-
quia São Roque celebraram a 
festa de seu padroeiro, nos dias 
14 a 17 de agosto. Nos dias 14 e 
15 acolheu as comunidades de 
Santa Bárbara e Pinto Bandeira, 
que rezaram e confraternizaram 
com a comunidade. No dia 16, 
dia de São Roque, a missa dos 
enfermos foi marcada por um 
grande público, que mostrou a 
devoção e a confiança que as 
pessoas atribuem a São Roque, 
protetor contra os males. No sá-
bado à noite foram acolhidas as 
zeladoras, reconhecendo seu 
importante trabalho pastoral de 
acolhida às famílias. 

O domingo, momento forte 
da festa, teve um destaque es-
pecial com a recepção da Ban-
da Marcial de Bento Gonçalves, 
que também participou e ani-
mou a carreata até a comunida-
de São Valentim. Além da santa 
missa, que acolheu os estandar-

Com o lema: “A exemplo da Mãe do Rosário, vivendo uma 
comunidade de fé”, os festeiros organizadores: Loreno Titton 
e Lenira Ozelame Titton, Moisés Masera e Maristela Zorzetto, 
Valter Dal Pizzol e Neiva Roman Dal Pizzol, Luciano Marques 
e Elaine Rodrigues, Victor Luiz Tesser e Nelci Tesser, convidam 
para a grandiosa festa em honra padroeira N. Senhora do Rosá-
rio, com a seguinte programação:

Tríduo
l 1º Dia: 03 de outubro, às 20 horas, com o tema: Missões: 

a prática da fé
l 2º Dia: 05 de outubro, às 08h30min, com o tema: O cristão 

de fé produz bons frutos
l 3º Dia: 07 de outubro, às 19h30min, com o tema: Mãe do 

Rosário, rainha da paz e da fé

Dia Festivo – 12/10/2014
l Missa Festiva, animada pelo Coral da Matriz, às 10h30min
l Almoço Festivo, às 12h e à tarde, animação musical

Encontro de jovens e adolescentes
Aconteceu no dia 30 de agosto, no salão paroquial de Faria Le-

mos, um encontro com os jovens e adolescentes das comunidades. 
Esteve assessorando o encontro o Pe. Osmar Coppi. Durante o en-
contro houve momentos de reflexão, de lazer e esporte, finalizando 
com jantar.

Visita Pastoral do Bispo

Visita Pastoral Dom Alessandro - 
Paróquia São Roque

Festa de São Roque e São Gotardo 2014

tes de cada comunidade, foram 
apresentados os novos festeiros 
2015: Valter e Maria Scarton 
Dall’Oglio, Valdir e Terezinha C. 
Coser, Denis e Sandra F. Pedrot-
ti, Arlei e Adriane M. Reginatto, 
Adeloir e Andreia Regina L. dos 
Santos.

A Paróquia São Roque agra-
dece às inúmeras pessoas que 
ajudaram a preparar esta festa, 
a comunidade de São Valentim, 
que acolheu os participantes do 
almoço festivo e, de modo muito 

especial, a equipe de Festeiros 
2014, que muito trabalhou e 
continua se empenhando para 
a realização de todos os eventos 
da Festa de São Roque e São 
Gotardo. 

Os festeiros 2014:  Agostinho 
e Iraci Casagrande, Vitalino e Lo-
rena Dall´Oglio, Jorge e Mari do 
Nascimento, Giovani e Adriana 
Longhi, Alberto e Adriane Spe-
ranza, convidam para a Tradicio-
nal Feijoada, no dia 17 de outu-
bro, às 20h, no salão paroquial.

Festa de Nossa Senhora do Rosário
Faria Lemos
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Notícias da Paróquia Santo Antônio

Durante os dias 19 a 21 de agosto e 10 a 14 de setembro, o 
Bispo Dom Alessandro Ruffinoni realizou a visita pastoral em nossa 
Paróquia. Sem dúvida um momento muito importante na vida e ca-
minhada de nossas comunidades, que tão bem se prepararam, or-
ganizaram e viveram esse tempo. Ficamos agora com a certeza que 
muito já fizemos, mas ainda temos um longo caminho a percorrer, 
para cada vez melhor, servirmos a Jesus Cristo com alegria e assim 
colaborarmos na construção do seu Reino.

No dia 23 de agosto, aconte-
ceu o retiro dos jovens crisma-
dos da Paróquia Santo Antônio, 
animado e coordenado pelo gru-
po Filhos do Céu, de Caxias do 
Sul.  Foi uma tarde de oração, 
reflexão e convivência. 

Transcrevemos alguns teste-
munhos de catequizandos que 
participaram do Retiro.

“Foi um tempo de reflexão, 
aprendemos que devemos valo-
rizar nossos pais enquanto eles 
ainda estão conosco. Brincan-
do conseguimos entender que 
devemos seguir Jesus para po-
dermos alcançar a Deus. Foi um 
dia de aprendizado, diversão e 
reflexão, um momento agradá-
vel e diferente”.

“O que guardei de impor-
tante foi que devemos ter 
respeito com os pais, colocar 
Deus acima de tudo. Foi algo 
que podemos aprender para a 
vida e não só para aquele mo-
mento”.

“Foi uma experiência que a 
nada se iguala quando tocados 
pelo Espírito Santo. Sua força 
nos faz agir”. 

“O encontro foi uma expe-
riência muito boa. Senti que 
é Deus que nos dá o Espírito 
Santo e nos faz renascer de 
novo”.

“Agradeço a Deus por este 
encontro que nos revelou mais 
Deus, nos reanimou e nos forta-
leceu na fé”. 

“Este encontro foi um pre-
sente de Deus, para nós cris-
mandos. Nos fez reconhecer e 
sentir a ação do Espírito Santo 
em nós”.

”Muitos choraram, foram lá-

Visita Pastoral

Retiro dos Crismandos

A Comissão de Finanças, 
juntamente com a Comissão 
de Festeiros da 136ª Festa de 
Santo Antônio, apresentou o 
relatório financeiro da festa de 
2014. O resultado líquido foi 
de R$ 300.519,34. Este valor 

Queremos construir comunidades acolhedoras e missioná-
rias. Nossas comunidades estão de portas abertas para aco-
lher os novos moradores que vão chegando a nossa cidade. 

Com este objetivo, a Comunidade Santa Paulina realiza-
rá, no dia 18 de outubro, a partir das 14h, visita missionária 
de acolhida aos novos moradores do “Residencial das Pal-
meiras”, no Bairro Vista Alegre. A visita concluirá com uma 
celebração eucarística e confraternização, às 16h30min. A 
comunidade Santa Paulina está iniciando a construção de sua 
igreja.

Resultado financeiro da Festa de Santo Antônio

Comunidade Santa Paulina
realiza Missões de Acolhida

grimas de luz para lapidar nosso 
coração de amor de Deus, fonte 
de toda a verdade”.

“Gostamos muito do en-
contro, pois nos ajudou a per-
ceber que Deus é importante 
em nossa vida. Nos fez apren-
der e dar valor à nossa família. 
Entendemos que Deus nunca 
nos abandona, mesmo nos mo-
mentos difíceis. Nos ajudou a 
fortalecer nossa fé e mostrar 
que o caminho certo nos é 
apontado por Jesus”.

“Aprendemos neste retiro a 
valorizar nossos pais, a neces-
sidade de pedir perdão, refletir 
sobre nossa vida. Vimos como 
Cristo é importante para nós. O 
grupo nos ajudou a pensar no 
que nossos pais fizeram e fa-
zem por nós. Compreendemos 
que Deus está sempre ao nosso 
lado, que devemos colocar Je-
sus sempre em primeiro lugar e 
aprender a repartir com os ou-
tros e ajudar ao próximo”.

LEMBRETE:

Na primeira semana de outu-
bro, estará iniciando o novo ano 
catequético. Um grande grupo já 
se inscreveu para iniciar a pri-
meira etapa e daremos continui-
dade com os que já estão par-
ticipando, fazendo a passagem 
de uma etapa para a seguinte.

Acolhamos a todos, os 
novos e os que darão conti-
nuidade, com alegria e pro-
curando oferecer o que de 
melhor temos para contribuir 
com a educação da fé e uma 
boa caminhada de iniciação 
à vida cristã.

será destinado para obras de 
conservação e manutenção do 
patrimônio da paróquia e ajuda 
às comunidades: Santa Pauli-
na (Vista Alegre)  R$ 9.900,00; 
Nossa Senhora da Saúde (Vi-
nhedos) R$ 10.500,00 e Nossa 

Senhora do Rosário (Progresso 
II) R$ 15.805,00. 

A comunidade Santa Paulina 
iniciará, nos próximos dias, a  
construção da nova Igreja e, por 
isso, receberá um apoio finan-
ceiro para execução das obras.

Festas  nas Comunidades
28.09 São Francisco de Assis/Bairro São Francisco -
 às 12h – Almoço no salão paroquial Santo Antônio/Centro
11.10 Missa Festiva a N. Sra. Aparecida/Conceição. No dia 12.10, Almoço Festivo no salão da comunidade 
19.10 N. Sra. do Rosário/Progresso II
14.11 Missa Festiva de N. Sra. da Saúde/Vinhedos. No dia 16.11, Almoço Festivo no salão da comunidade
16.11 N. Sra. Mãe Rainha Três Vezes Admirável/Fenavinho
23.11 Santa Catarina/Licorsul
06.12 Imaculada Conceição/Barracão
07.12 Santa Lúcia/Progresso
07.12 N. Sra. das Graças/Eucaliptos
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Patrocínio:

Conheça o Cartaz da Festa
O motivo pelo qual a Festa é realizada, Cristo Rei, apa-

rece no cartaz como sol que ilumina a comunidade em 
sua história de fé. 

Deus promove a liberdade humana, por meio da fé – 
resposta da comunidade ao amor divino. Motivada pela 
fé, em Jesus Cristo, a Paróquia e a Diocese se alegram por 
sua história, representada pela igreja em construção (no 
plano de fundo, à esquerda do cartaz).

A Igreja é a casa onde Deus nos acolhe e nos liberta e 
concede a graça da fé. Por isso, na imagem, a igreja está 
aberta, a fim de motivar esta caminhada de liberdade.

“Cristo Rei: em Ti, a
liberdade é história de fé”

A partir do lema da Campanha da Fraternidade, dos 60 
anos da Bênção da Igreja Matriz, dos 80 anos da Diocese 
de Caxias do Sul, o lema foi elaborado.

Somos convidados a construir a história com Deus. Sem 
Ele não seria possível a liberdade e a fé. Somente em Cristo 
há a verdadeira liberdade, que é “história de fé”. 

Pe. Rui Lorenzi
Idealizador da Igreja Matriz Cristo Rei

Ser festeiro é, acima de tudo, alimentar e fortalecer a fé 
em Cristo Rei.

É preparar cada momento da festa com alegria, a espiri-
tualidade, as visitas, os eventos sociais, a busca por ajudas e 
colaborações, tudo se transforma em satisfação e gratidão em 
Cristo que é nosso Rei e Senhor.

Visitar as 24 comunidades, além das entidades, é uma 
oportunidade de viver a comunhão com todos, conhecer, seus 
costumes, sua fé, suas necessidades e seu crescimento.

É uma caminhada de muito trabalho, mas de igual recom-
pensa, que com a ajuda de todos vamos realizando com ple-
na confiança, etapa após etapa, da programação religiosa e 
social.

Em nossos trabalhos, contamos sempre com a incondi-
cional presença e colaboração dos Padres Jairo e Renan, es-
pecialmente na evangelização e na condução espiritual dos 
eventos programados para acontecer ao longo de todo o ano.

Contamos também com os festeiros jovens e festeiros de 
honra que, sem medir esforços, nos acompanham, apoiando-
-nos e motivando-nos sempre.

Ser festeiros da 68ª Festa de Cristo Rei, no ano em que a 
Igreja Matriz completa 60 anos da sua bênção, e nossa Dioce-
se de Caxias do Sul, seus 80 anos de criação, é uma honra e 
um contentamento inexplicáveis.

Nosso sentimento, por contribuir nesta grande comemora-
ção pode ser manifestado no lema da festa que estamos viven-
do: “Cristo Rei: em ti, a liberdade é história de fé.”

1. Vanderson Erthal e Mônica 
Lazzarotto
2. Bruno Rubbo e Angélica Araldi
3. Jonas Bruski e Carine Baú
4. Eduardo Civardi e Silvana 
Zelbrasikowoki
5. Tainan Pimentel e Gisele Baggio

Lema da Festa

Festeiros

FESTA DE CRISTO REI

Palavra dos Festeiros
Fotos: Merlo

Festeiros

1. Milton e Ivane Baú Sartori

2. Jalir Antônio e Luci Maria C. Salton

3. Rui e Aidê Fronza Todeschini

4. Lorival e Adriane I. Demichei Araldi

5. João e Maria Goretti Tessaro

Jovens

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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No dia 26 de julho, na Igreja Ma-
triz Cristo Rei aconteceu a missa. 
Em seguida, no salão da Sociedade 
8 da Graciema (Comunidade Nossa 
das Graças), foi realizado o jantar 
dançante.

As visitas de Cristo Rei são 
um momento marcante de 
integração entre as comuni-
dades, famílias e entidades, 
por meio de nosso Senhor 
Jesus Cristo. Os festeiros, ao 
transmitirem a Solenidade de 
Cristo Rei, aprofundam sua 
compreensão acerca de todas 
as atividades evangelizadoras 
realizadas na Paróquia e co-
nhecem as diversas iniciati-
vas de defesa da vida.

Novena de Cristo Rei

Dia 19 de setembro | sexta-feira
16h Na Igreja Matriz, início da Novena das nove sextas-feiras,
 com encerramento dia 14 de novembro

Cristo Rei na Cavalgada Farroupilha

Dia 20 de setembro | sábado
9h Concentração em frente ao Centro de Evangelização 
 Cristo Rei; após, bênção e cavalgada até ABCTG

Bingo Beneficente da Festa de Cristo Rei

Dia 17 de outubro | Sexta-feira
20h No Salão da Associação de Moradores do Bairro Santa 
 Helena

Visitas da Imagem de Cristo Rei

Dia 8 de outubro | quarta-feira
l5h Lar do Ancião
Dia 21 de outubro | terça-feira
8h Hospital Tacchini (lá permanecendo até 25 de outubro)
Dia 25 de outubro | sábado
l4h Visita dos Festeiros aos enfermos do Hospital Tacchini

Tríduo da festa de Cristo Rei

Dia 15 de novembro | sábado, na Matriz
18h 1º dia do Tríduo: Missa da Luz com bênção das Famílias
Dia 16 de novembro | domingo, na Matriz
18h 2º dia do Tríduo: Missa pela paz
Dia 21 de novembro | sexta-feira, na Matriz
16h 3° dia do Tríduo; Missa com bênção da saúde

Missa com os Jovens

Dia 22 de novembro | sábado, na Matriz de Cristo Rei
18h Missa com a participação dos jovens, catequese e Escolas

9h30min - Missa Solene; homenagem aos 
paroquianos falecidos

11h - Procissão motorizada até o Ginásio 
do Bairro Imigrante Comunidade Nossa Se-
nhora Aparecida

12h - Almoço Festivo, no Ginásio

18h - Missa de Encerramento da Festa, 
com apresentação da Nova Equipe de Fes-
teiros de 2015

19h - Apresentação da Orquestra Jovem 
de Estrela - Lajeado (SESI)

O que já aconteceu...

Abertura
da Festa

Visitas de
Cristo Rei

Recicladora Jardim Glória

Comunidade Nossa Senhora da Glória

Programação

23
NOVEMBRO

Solenidade 
de Cristo Rei

Fotos: Merlo
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Notícias da Paróquia Cristo Rei

Festas  nas Comunidades

Visita Pastoral do
Bispo Diocesano

paroquiacristoreibento@gmail.com

A Paróquia Cristo Rei, em suas 24 comunidades, acolheu o 
Bispo Diocesano, D. Alessandro Ruffinoni, entre os dias 1 e 6 
de setembro.  Esse foi um momento especial, no qual o bispo 
pode orientar e zelar pelo rebanho que lhe foi confiado.

Cerca de 800 agricultores e motoristas, de diversas comunida-
des da região, assistiram à encenação dos 60 anos da Bênção da 
Igreja Matriz Cristo Rei e os 80 anos de Criação da Diocese de Caxias 
do Sul, no último dia 19 de julho, na Comunidade Nossa Senhora 
do Rosário de Pompéia, por ocasião da 6ª Festa do Agricultor e do 
Motorista. Iniciou-se esse momento festivo com a Celebração Euca-
rística e, em seguida, houve a confraternização. Essa festa, além de 
emocionar, incentivou os participantes a renovarem sua fé em Jesus 
Cristo, motivo fundamental e indispensável de toda história eclesial 
e social.

A comunidade São 
José – Sertorina – rea-
lizou entre os dias 26 
e 31 de abril as San-
tas Missões Populares. 
Coordenados pelos 
missionários da comu-
nidade Santa Helena, 
as famílias foram moti-
vadas a viver a oração, 
a misericórdia, o amor 
e a solidariedade. Como 
momentos marcantes, 
destacam-se a visita e 
bênção das famílias e a 
celebração eucarística.

N. Sra. Aparecida - Imigrante N. Sra. Aparecida 12/10 Domingo (10h45min)

Cristo Rei   Bingo Beneficente 17/10 Sexta-Feira (20h)

N. Sra. de Pompéia - Vinosul N. Sra. de Pompéia  19/10 Domingo (11h)

N. Sra. de Fátima -

Bairro Fátima   N. Sra. de Fátima  19/10 Domingo (11h15min)

Almas do Purgatório -

6 da Leopoldina   Almas do Purgatório 09/11 Domingo (11h)

 26 de setembro (sexta-feira), 
às 19h30min, na Igreja Matriz

 27 de setembro (sábado), às 
9h, na Comunidade Santa Marta 

 28 de setembro (domingo), às 
8h, na Igreja Matriz

Festa do agricultor e do motorista

Luci Cortese Pertile

Santas Missões 
Populares na Comunidade 

São José - Sertorina

Celebrações da
Confirmação - Crisma

Foto: Merlo
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Igreja em Missão

Fabiane Pasa
Psicóloga clínica, Mestre em 

Teologia pela PUCRS
fabipasa@terra.com.br

PARÓQUIA
SANTO ANTÔNIO 

Sábado 01 de Novembro

16h  Santíssima Trindade/Zemit

Domingo 02 de Novembro

08h30min; Cemitério Público Central 

10h e 17h

09h Imaculada Conceição/Barracão

09h  Santo Antoninho

10h  São Pedro Salgado

10h  São Miguel

16h  Espírito Santo Buratti

Certamente não é fácil apro-
ximar-se de alguém que sofre a 
dor do luto. Tem-se medo de não 
dar conta da missão de conso-
lar. Muitas pessoas dizem que 
se sentem inseguras para se 

PARÓQUIAS SÃO ROQUE E N. SRA. 
DO ROSÁRIO - FARIA LEMOS
30/10 19h30min São Pedro - Linha Paulina
31/10 16h  N. Sra. do Rosário
31/10 16h  São Luís
31/10 17h30min São Luiz
31/10 17h30min N. Sra. Natividade
31/10 19h  N. Sra. das Graças - Passo Velho
31/10 19h  São Valentim 96 
01/11 15h  São Gotardo
01/11 15h  São José
01/11 16h20min Veríssimo de Mattos
01/11 16h20min Santo Antônio - Alcântara
01/11 17h30min São Paulo - Paulina
01/11 19h  Vale Aurora
01/11 19h20min Santa Eulália
02/11 08h30min Faria Lemos
02/11 9h  São Roque
02/11 10h  São Valentim
02/11 10h30min N. Sra. das Dores - Tuiuty
02/11 18h30min São Roque
04/11 20h  São Pedro 71
05/11 20h  Imaculada

PARÓQUIA CRISTO REI 

Sábado 01 de Novembro
16h30min  Nossa Senhora de Caravaggio (Cemitério)
16h30min Nossa Senhora da Glória (Cemitério)
18h Igreja Matriz
18h Igreja São Luís
19h Nossa Senhora das Graças (Cemitério)
19h Nossa Senhora das Neves (Cemitério)

Domingo 02 de Novembro
8h Igreja Matriz 
10h São José - Sertorina (Cemitério)
10h Santo Antão (Cemitério)
10h30min Cemitério Parque
11h  Festa na Comunidade Almas do 
 Purgatório (Cemitério)
15h São José - Garibaldina (Cemitério)
16h30min São Pedro (Cemitério)
16h30min  Nossa Senhora da Pompeia (Cemitério)
18h Igreja Matriz 
18h Santo Antão (Cemitério)

O luto e a esperança cristã

Programação das Missas de Finados

apro-ximar de alguém que sofre 
tamanha dor. As causas desse 
medo, possivelmente, sejam as 
pró-prias perguntas que faze-
mos sobre a morte. O confronto 
pessoal com a finitude da vida e 

o sentimento de im-
potência diante da 
morte e até mesmo 
as próprias experi-
ências de perdas 
vêm à tona com o 
sofrimento do ou-
tro. 

As pessoas pró-
ximas de quem per-
deu alguém querido 
ajudam os enluta-
dos apoiando-os e, 
acima de tudo, ou-
vindo-os. Por isso, 
a questão maior 
não é como posso 
ajudar e o que devo 
dizer? E sim, o que 
ele ou ela quer par-
tilhar comigo? Na 
escuta recíproca, 
surge, então, um 
diálogo diante da 

morte e, com a dor do luto. Os 
enlutados necessitam compre-
ender que a comunhão com as 
pessoas queridas não precisa 
ser rompida, mas transformada, 
sem ter que esquecê-las. 

A Teologia ressalta que res-
significar a morte de quem é 
amado é assumir sua despedi-
da, é entregá-lo a quem é mais 
forte do que a morte: Deus, 
embora isso aconteça em meio 
a muito sofrimento e confusão 
emocional. Cabe salientar que 
essa entrega a Deus não signi-
fica um conformismo com Deus 
quis assim. 

No luto, a consolação ocorre 
na certeza de que o falecido está 
amparado por Deus, mas para 
isso é preciso entender Deus 
como amor eterno, não como 
um poder celeste insensível e 
indiferente. Somente, então, se 
torna possível ter a certeza de 
que na nossa dor, também está 
presente uma dor divina porque 
o Senhor caminha conosco.

O ser humano contemporâ-
neo avançou em muitas áreas, 

mas, na questão do fim da vida, 
é incapaz de afrontar o proble-
ma como em outras épocas o 
fazia. O seu silêncio, as suas 
superstições e os seus medos 
expressam ansiedade diante da 
possibilidade de morrer. Muitas 
vezes se isola e vive uma grande 
solidão. 

Pode-se afirmar que, a cons-
ciência reprimida da morte 
mata o ser humano já em vida 
e o torna apático em relação 
aos outros e a si mesmo, assu-
mindo preconceitos e erguendo 
muralhas ao seu redor. No en-
tanto, não são raros os estudos 
que afirmam o poder da fé como 
consolo e esperança diante do 
momento de encarar a morte, 
seja ela a de quem se ama ou 
a própria. 

A fé cristã não tira os senti-
mentos de dor e saudade, po-
-rém, oferece a quem crê a ex-
periência de sentir o abraço de 
Deus que caminha sempre em 
nosso lado, seja nas alegrias ou 
no sofrimento. Esse é o Deus da 
vida.
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Pastorais Sociais

Pe. Almir Rizzon
Paróquia São Roque

par.saoroque@italnet.com.br

“Não se abre uma rosa aper-
tando-se o botão”. O mês de 
outubro é dedicado às missões. 
Jesus disse, ao enviar os após-
tolos para anunciar o ano da 
graça: “Eis que vos enviou como 
carneiros em meio a lobos vora-
zes” (Cf. Mt. 10,16). 

A primeira atitude do mis-
sionário deve ser a mansidão. 
O anúncio da Boa Nova é um 
anúncio de paz. O texto do profe-
ta Isaias, lido por Jesus na sina-
goga de Nazaré (Cf. Lc. 4,16-22) 
e a si próprio aplicado, diz: “O Es-
pírito do Senhor está sobre mim, 
eis porque me ungiu e mandou-
-me evangelizar os pobres, sarar 
os de coração contrito, anunciar 
o ano da graça”(Cf. Is. 61, 1-4).

“Sonho com uma Igreja po-
bre e a serviço dos pobres” res-
pondeu o Papa Francisco, quan-
do uma jornalista fez a pergunta 
sobre quais eram os seus so-
nhos para a Igreja Católica, três 
dias após a sua eleição.

O Papa vem dando exem-
plos bonitos de solidariedade 
aos pobres. A sua primeira saí-
da do Vaticano foi até a Ilha de 
Lampeduza, indo ao encontro 
dos imigrantes africanos, que 
conseguem sobreviver a traves-
sia do mar em direção a Euro-
pa. Na sua encíclica Alegria do 
Evangelho denuncia o sistema 
financeiro que exclui os jovens 

Pe. Celso Luís Ciconetto
Paróquia São Roque

clcicon@bol.com.br

A Igreja e os pobres
“Sonho com uma Igreja pobre 

e a serviço dos pobres”

Papa Francisco

e os velhos, tratando-os como 
mercadorias.

Diante destes fatos, muitos 
se perguntam: o que a Igreja, 
além de falar, faz pelos pobres 
em nossas Paróquias?

Talvez não tudo o que pode-
ria e deveria ser feito. Mas, em 
nossa cidade, os cristãos cató-
licos vêm dando testemunho 
de serviço aos pobres. Nas Pa-
róquias existem organizações 
que ajudam aos pobres, vários 
grupos de cristãos de modo or-
ganizado socorrem pessoas em 
extrema necessidade e claro, de 
modo espontâneo, se faz muita 
caridade. Só para citar alguns 
exemplos:

• O Grupo dos Vicentinos, 
ligado a Paróquia de São Roque, 
mensalmente, ajuda famílias 
pobres realizando cinco visitas 

semanais; momento de ouvir as 
pessoas e orientá-las e de rezar 
juntos. Distribuem 200 kg de ali-
mentos, 300 peças de roupas, 
alguns móveis e servem 100 al-
moços às crianças pobres.

• A Ação Social Cristo Rei 
ajuda pessoas e famílias visita-
das e cadastradas pela Pastoral. 
Em média, são distribuídos 950 
kg de alimentos, 1350 fraldas 
geriátricas e venda, a preço sim-
bólico, de roupas usadas, que se 
reverte na compra de alimentos 
e fraldas. São atendidas, em 
média, por mês, 300 pessoas 
que necessitam de agasalhos e 
roupas.

• A Sociedade Beneficente 
Santo Antônio procura auxiliar 
os pobres e doentes nas suas 
necessidades. Em média, por 
mês, doa em torno de 800 pe-
ças de roupas e calçados, 200 
sacolas de rancho, 50 coberto-
res, 200 litros de leite.

• Fraldas geriátricas e infan-
tis.  Todo dia 13, há a doação de 
fraldas geriátricas para serem 
distribuídas aos necessitados. 
As fraldas são entregues nas 
quartas-feiras e seguem um 
cadastro. Mensalmente 110 
pessoas recebem a doação de 
fraldas.

Há grupos e pastorais es-
pecificas que atuam na cidade 

como: 
•  A Pastoral da Saúde aten-

de em média 60 pessoas por 
dia. Esta Pastoral trabalha com 
atendimento e orientação sobre 
saúde e alimentação saudável. 
Mantém um programa diário na 
rádio Viva sobre dicas de saúde. 
Fornece em seu espaço físico 
remédios fitoterápicos, xaropes, 
pomadas, tinturas, tônicos, sa-
bonetes, shampoos, mel com 
gengibre, tônico para anemia, 
vinho para inflamação interna e 
multimistura. 

• Pastoral do Migrante 
é uma pastoral nova que sur-
giu diante da necessidade de 
auxiliar de modo particular os 
haitianos e africanos que estão 
chegando  na cidade em busca 
de emprego.  De janeiro ao início 
de setembro foram doados 150 
cobertores, roupas e calcados 
para 250 pessoas e também em 
torno de 250 pessoas recebe-
ram ajuda em alimentos e pro-
dutos de higiene, totalizando por 
volta de 2.200 kg de alimentos 
e aproximadamente 50 familias 
foram beneficiadas com móveis 
e eletrodomésticos. Também, 
são acompanhados em casos 
de doença, na compra de medi-
camentos. Voluntários dão aulas 
de português duas vezes por se-
mana.

• PACTORE - Pastoral de 
Apoio Comunitário ao Toxi-
cômono. Esta pastoral tem por 
objetivo prevenir, recuperar e 
ressocializar dependentes quí-
micos de álcool e outras dro-
gas. Desenvolve a mística de Jo 
10,10 “EU VIM PARA QUE TODOS 
TENHAM VIDA E VIDA EM PLENI-
TUDE”.

Há expediente diário de aten-
dimento e acolhida no 4º andar 
do Edifício Santo Antônio para 
informações, formação e enca-
minhamentos para tratamento 
nas comunidades Terapêuticas 
(Fazendas de Recuperação).

Esta pastoral, durante o ano 
de 2013, atendeu 1928  pesso-
as nos encontros  dos grupos.  
De modo personalizado foram 
atendidos 893 dependentes 
químicos e familiares, 46 foram 
encaminhados às comunidades 
terapêuticas para tratamento e 
foram feitas 9 palestras em em-
presas, escolas e grupos.

Cabe salientar que todos 
estes grupos são atendidos por 
voluntários.

Para pensar: “Quando dou 
comida aos pobres cha-

mam-me de santo. Quando 
pergunto por que eles são 

pobres chamam-me de 
comunista”.

(Dom Helder Camara)

Outubro: mês Missionário

No Sermão da Montanha, 
declara bem aventurados os 
mansos, os misericordiosos e os 
que promovem a paz (Cf. Mt. 5). 

A violência e a agressividade 
afastam os corações. Não é a 
toa que Santa Terezinha foi de-
clarada padroeira das missões, 
ela que jamais transpôs as gra-
des de seu convento e, partindo 
deste mundo aos vinte quatro 

anos, podia prometer que dos 
céus enviaria uma chuva de ro-
sas sobre a terra. São Francisco 
de Sales, igualmente ensinava 
que se apanham mais moscas 
com uma gota de mel do que 
com um barril de vinagre.

Os santos missionários da-
vam tempo ao tempo, como o 
semeador aguarda com paciên-
cia o tempo da colheita.

O cristão que tem, pelo ba-
tismo, a vocação missionária, a 
missão de anunciar a Boa Nova, 
tem de ter, ele próprio, um co-
ração semelhante ao de Cristo, 
manso e humilde, como pedi-
mos na jaculatória, “fazei nosso 
coração semelhante ao vosso”.

Paulo VI, na Evangeli inun-
tiandi exorta: “A obra da evange-
lização pressupõe um amor fra-

terno, sempre crescente, para 
com aqueles a quem ele (o mis-
sionário) evangeliza” (nº 79) e 
cita São Paulo aos Tessalonicen-
ses (2Tes. 8) como programa. 

O missionário, ao levar a Boa 
Nova a um mundo angustiado e 
sem esperança ou cuja esperan-
ça se esgota com o último suspi-
ro, não pode se apresentar triste 
e descorçoado, impaciente ou 
ansioso, mas deve manifestar 
uma vida irradiante de fervor e 
da alegria de Cristo.

Nesse espírito o missioná-
rio, abra sua voz para “propor 
aos homens a verdade evangé-
lica e a salvação em Cristo, com 
absoluta clareza e com todo o 
respeito pela opções livres que 
a consciência dos ouvintes fará” 
(E.N 80). Lembre-se “não se 
abre uma rosa apertando-se o 
botão”.
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Região Pastoral Opinião do Leitor

Agenda Regional

SETEMBRO
02 a 06 – Visita Pastoral à Paróquia Cristo Rei

10 a 12 – Visita Pastoral à Paróquia Santo Antônio

16 a 19 – Visita Pastoral à Paróquia São Roque

27 – Encontro das comunidades das paróquias S. Roque, Faria Lemos, Cristo Rei e Sto. 
Antônio, na comunidade Sta. Catarina - Licorsul

OUTUBRO
09 – Reunião dos padres da Região Pastoral – Faria Lemos

11 e 12 – Retiro promovido pelo Curso de Teologia e Bíblia, no Seminário Josefino – Fa-
zenda Souza

14 – 19h30min - Palestra – Diocese de Caxias do Sul – 80 anos. Memória e perspectivas. 

NOVEMBRO

07 e 08– Encontro de Preparação à Vida Matrimonial (Curso de Noivos) – Santo Antônio

A visita de Dom Alessadro se fez importante, 
pois estabeleceu e valorizou os trabalhos rea-
lizados pelos leigos nas comunidades. Como 
ele disse: “Temos um longo caminho a per-
correr”, e este foi um gesto para nos animar e 
continuarmos a caminhada a serviço da Igreja 
e na busca dos que se afastaram.

Aldo Pellicioli, Ministro da Palavra
Comunidade N. Sra. do Rosário/Vila Nova II

Expectativa da Visita Pastoral

 Num tempo marcado por dúvidas e por vezes intranquilo, 
queremos abrir perspectivas de um tempo melhor, marcado por 
um virar de página, que nos relance num caminho de uma refor-
çada motivação, de um esforço redobrado, com vista à conclusão 
deste processo, ainda por concluir... muito se fez, muito há a fa-
zer, mas também que as pessoas se comprometam mais com a 
missão que o Evangelho nos propõe que é de servir a Jesus.

Num tempo de incertezas, indiferenças ainda são muitos os 
que optam por seguir a Cristo, assim, esperamos que nos traga 
uma mensagem de esperança. ESPERANÇA para uma Igreja que 
precisa dialogar com um novo tempo, com uma nova era....

Desejo que esta visita seja para todos nós, uma oportunidade 
de graça, para crescermos e aprofundarmos a Igreja que SOMOS 
e a Igreja que PODEMOS SER.

Dom Alessandro seja bem-vindo!

Dirce Sonza
Comunidade N. Sra. do Caravaggio, Paróquia São Roque

jornalboanoticiabg@gmail.com

O que: Encontro das comunidades, para encerrar a 
visita pastoral do bispo às Paróquias Santo Antônio, 
Faria Lemos, São Roque e Cristo Rei.

Quando: 27 de setembro, das 14h às 17h30min.

Onde: Comunidade Santa Catarina - Licorsul - Bento 
Gonçalves.

Assessor: Dom Alessandro Ruffinoni - Bispo de Ca-
xias do Sul

O encontro está aberto a todos os interessados. Sin-
tam-se todos convidados.

Encontro das Comunidades

A visita do Bispo Dom Alessandro 
à paróquia de Faria Lemos contou 
com uma significativa participa-
ção das comunidades. Com sua 
mensagem de que “todos somos 
cristãos, somos igreja e portanto 
somos um”, nos dá a esperança 
que precisamos para continuar o 
projeto de Cristo. 
Que Deus abençoe nosso Bispo e 
o conserve com saúde e paz e que 
ele continue a sair e evangelizar 
como autêntico apóstolo de Cristo”.

Simone Flamia
Comunidade São Paulo

Retiro Espiritual
O Curso de Teologia e Bíblia, de Bento Gonçalves, 
convida para RETIRO ESPIRITUAL. 

Tema: Surpreender-se com o Deus que salva

Orientador: Marciano Guerra

Data: 11 e 12 de outubro de 2014

Local: Seminário Josefino - Fazenda Souza - Caxias 
do Sul

Saída: Dia 11, às 8h, no Santuário Santo Antônio

Chegada: Dia 12, às 15h, no Santuário Santo An-
tônio

Investimento: Para alunos do curso: R$ 70,00 e 
para outros, R$ 140,00 a serem pagos por ocasião 
da inscrição. Inclusos: transporte, estadia, refeições 
e pregador do retiro

Inscrições: Até o dia 30 de setembro, na secretaria 
da Paróquia Santo Antônio (3452 1634), 40 vagas. 
Será dada preferência aos alunos do curso.

“A salvação está mais perto de nós quando abraçamos a fé”. (Rm, 13,11b)

Tema: Diocese de Caxias do Sul 80 anos: memória e 
perspectivas

Palestrante: Dom Alessandro Ruffinoni

Data: 14 de outubro de 2014

Horário: 19h30min às 21h30min

Local: Salão Paroquial Santo Antônio

ENTRADA FRANCA

Promoção: Curso de Teologia e Bíblia

Região Pastoral de Bento Gonçalves

PALESTRA



Deus Pai, Criador de todas as coisas,
quisestes restaurar o mundo em Teu 

amado Filho, Jesus Cristo, Rei do 
Universo.

Muito obrigado pelos 60 anos da Igreja 
Matriz Cristo Rei e pelos 80 anos da 

Diocese de Caxias do Sul.
Obrigado, Senhor, por todas as pessoas

que testemunham sua fé.
Ajudai-nos a assumir a história

com responsabilidade, para sermos,
em nossa sociedade, exemplos de 
honestidade, justiça, esperança e 

caridade.
Cristo Rei: em Ti, a liberdade é

história de fé.

Cristo Rei, venha a nós o Vosso Reino.
Amém!

Oração a

Cristo Rei


