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Editorial
Estamos iniciando mais um ano de muitas atividades, muitos trabalhos pastorais, mudanças em nossas paróquias, mas, sobretudo, de
muita esperança e fé na construção de uma Igreja sempre mais viva,
fraterna e solidária.
Queremos partilhar com você, nosso leitor e amigo, a alegria da escolha do Padre Adelar Baruffi como bispo da Diocese de Cruz Alta. Ainda, a
nossa alegria em acolher os novos membros das equipes em nossas paróquias, a saber, os Padres Lucas Mazzochini, Ricardo Fontana e a Irmã
Lídia Villani, na Paróquia Santo Antônio e os Padres Gilmar Marchesini e
Sadi Stuani, na Paróquia Cristo Rei.
Iniciando o tempo da Quaresma, tempo de conversão, de transformação de nossas vidas, trazemos presente uma reflexão sobre a Campanha

da Fraternidade deste ano, que tem como tema “Fraternidade: Igreja e
Sociedade” e lema “Eu vim para servir” (cf. Mc 10, 45) e tem como objetivo recordar a vocação e missão de todo o cristão e das comunidades
de fé, a partir do diálogo e colaboração entre Igreja e Sociedade. Será
uma oportunidade de retomarmos os ensinamentos do Concílio Vaticano
II. Ensinamentos que nos levam a ser uma Igreja atuante, participativa,
consoladora, misericordiosa, samaritana. Sabemos que todas as pessoas que formam a sociedade são filhos e filhas de Deus. Por isso, os
cristãos trabalham para que as estruturas, as normas, a organização da
sociedade estejam a serviço de todos.
Uma boa leitura e que Deus nos dê sua bênção e força para que sejamos fiéis cooperadores na construção do seu Reino.

Artigos de Formação
natos, colégios, as Pastorais da
Criança, da Juventude, da Família, do Idoso, Carcerária, da Saúde, do Menor, dos Pescadores,
do Povo de Rua, dentre outros.
Além disso, a Igreja está atenta
ao respeito com o outro também
através do diálogo interreligioso
e entre cristãos.

Daniel D´Agnoluzzo Zatti
Seminarista

daniel.zatti@gmail.com

A

Igreja Católica tem como
missão central o anúncio da
Boa Nova de Jesus Cristo. Esse
anúncio deve ser feito com um
olhar vivo da realidade, levando
em conta suas diferentes dimensões e carregando consigo elementos centrais do Evangelho,
que são a busca constante pela
justiça, fraternidade e dignidade
de todo o ser humano, através
do amor.
No Brasil, uma das formas
de concretizar essa missão da
Igreja é feita através da Campanha da Fraternidade, que desde
1964 vem trazendo aos fiéis e à
sociedade brasileira a oportunidade de refletir e agir sobre problemas concretos do nosso país.
Em cada campanha, um tema
e um lema são apresentados,
como indicadores da realidade
a ser transformada e explicitando a direção em que se busca a
transformação.
A Campanha da Fraternidade de 2015 apresenta o tema
“Igreja e Sociedade”, e seu lema
“Eu vim para servir” (Mc 10, 45),
com o objetivo central de aprofundar, à luz do Evangelho, o
diálogo e a colaboração entre a
Igreja e a sociedade, propostos
pelo Concílio Vaticano II, como
serviço ao povo brasileiro para a
edificação do Reino de Deus.
Desde as primeiras aparições públicas de Jesus, ele
chamou atenção para as pessoas de sua época estarem atentas às questões sociais. Assim
também o fizeram as primeiras
comunidades cristãs e a Igreja
primitiva, cuidando preferencialmente dos mais necessitados.

Séculos depois, desvinculada
do Império Romano, a Igreja foi
essencial para o desenvolvimento sociocultural da Europa. No
período das colonizações, os
missionários que vieram para
o Brasil foram precursores na
busca pela evangelização e promoção humana dos povos que
aqui residiam. Desde então a
Igreja tem traçado uma história
de colaboração na edificação da
sociedade brasileira, como é o
caso da participação ativa na redemocratização, quando o país
saiu do período da monarquia, e
na criação de diversas pastorais
sociais, respondendo às inúmeras situações de injustiça e desigualdade.
Brasil atual
Hoje, o Brasil se encontra
numa situação crítica, como que
numa verdadeira mudança de
época. Tanto em nível particular
como institucional, a sociedade
brasileira vive grandes desafios.
Tivemos um rápido crescimento
demográfico em poucas décadas, a população vem envelhecendo e a taxa de natalidade
diminuindo; a urbanização do
país também foi muito rápida,
gerando sérios problemas sociais e estruturais; economicamente, depois do país ter permitido um avanço da classe média
durante décadas, encontra-se
desde 2011 em desaceleração
econômica. Alguns pontos, porém, avançaram ultimamente.
É o caso das políticas públicas,

que levaram a uma razoável diminuição da miséria e da mortalidade infantil, por exemplo.
Porém, os grupos minoritários
da sociedade, como é o caso
dos migrantes, dos indígenas e
dos povos nômades ainda estão
relacionados à extrema pobreza.
Outra mudança significativa no
perfil do brasileiro diz respeito
à religiosidade. O Brasil deixou
há décadas de ser considerado
exclusivamente católico. Hoje,
apesar de majoritariamente católico, o país se tornou plural.
Finalmente, ao falar de violência, vivemos um período complicadíssimo, pois ela cresce, sob
todas as formas e em todos os
meios sociais. Entre as principais causas da elevada taxa de
violência estão o comércio de
drogas e a drogadição.
Para auxiliar o país a melhorar esse difícil quadro, a Igreja
recentemente teve grande influência em nível nacional. É o
caso do projeto “Ficha Limpa”,
que impediu vários candidatos
condenados pela justiça a concorrerem nas eleições de 2014.
Outro projeto desta ordem tramita no Congresso. É o “Saúde
+ Dez”, que reivindica 10% das
receitas brutas da União para
a Saúde Pública. Este projeto
decorre da Campanha da Fraternidade de 2012. Mas além
desses, tantos outros projetos
da Igreja auxiliaram e auxiliam
na construção da sociedade em
que vivemos, através das Santas Casas de Misericórdia, orfa-

Ações
Quando o cristão é convidado a ser agente de mudança
na sociedade, é importante ter
critérios fundamentais para retamente julgar a situação em
que se vive. Jesus Cristo é quem
orienta a Igreja e todos os fiéis
em seu agir. Com suas ações,
Ele mostrou como deveria se caracterizar a vida dos homens e
das mulheres no Reino de Deus.
Ele colocou em primeiro lugar os
pobres, os fragilizados, os excluídos. Ensinou seus discípulos a
servirem os necessitados: “Sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes fazem
sentir seu poder. Entre vós não
deve ser assim. Quem quiser ser
o maior entre vós seja aquele
que vos serve, e quem quiser
ser o primeiro entre vós seja o
escravo de todos. Pois o Filho
do Homem não veio para ser
servido, mas para servir e dar a
vida em resgate por muitos (Mc
10,42-45)”. Se Jesus nos disse
para sermos perfeitos, como o
Pai é perfeito, e Ele é a imagem
do Pai, devemos julgar o mundo
com os Seus olhos, que é um
olhar que ama e cuida.
A Igreja sempre buscou ser
presença de Jesus no mundo e
adota o olhar d’Ele para julgar a
realidade. Por isso, para orientar
os cristãos, há décadas, os Papas vêm escrevendo Encíclicas
Sociais. O Concílio Vaticano II
também se ocupou muito com
questões da sociedade, espe-
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cialmente na Gaudium et Spes,
que pede para ficarmos atentos
aos “Sinais dos Tempos”. Os
tempos e as épocas mudam,
mas a Boa Nova de Cristo é
sempre a mesma. Portanto, devemos ficar atentos e receptivos
à guia do Espírito Santo, para
semear o Evangelho da forma
certa, ouvindo as necessidades
das pessoas e sendo real presença de Cristo na vida delas,
servindo o ser humano e dando
preferência aos mais pobres. O
Papa Francisco, logo após sua
eleição, disse aos jornalistas:
“como eu gostaria de uma Igreja
pobre para os pobres”. Cristo se
fez pobre por nós. Sejamos também nisto igual a Ele.
A Campanha da Fraternidade
deste ano nos auxilia na reflexão
sobre o agir social da Igreja. Sabemos que a Igreja não é uma
entidade impessoal, distante de
nós. Nós somos a Igreja, e juntos
devemos participar da edificação de uma sociedade mais justa e fraterna. No Brasil, alguns
direitos básicos ainda carecem
de avanços, para serem disponibilizados a toda a população:
direito à água limpa e potável,
direito à alimentação, direito
à moradia, direito à liberdade,
direito à manifestação política,
direito à educação, direito à manifestação religiosa publicamente. Sem eles, não se verificam as
condições indispensáveis para
a pessoa chegar à plenitude da
vida. O fundamento de todos
estes direitos é o direito à vida,
desde a sua concepção. Todo
empenho pelos direitos começa por esse direito, pois a vida
é dom e graça de Deus, e a Ele
pertence. Quando estivermos
prontos a ser agentes da dignidade humana, do bem comum e
da justiça social, saberemos que
estamos trilhando no caminho
que o Mestre nos ensinou.
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“Apascentai o rebanho de
Deus que vos foi confiado”

Pe. Adelar Baruffi será
ordenado Bispo de Cruz Alta

A

s palavras da Carta de
Pedro nos dão o significado da
missão episcopal: “Apascentai o
rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não como
por coação, mas de livre vontade,
como Deus o quer, nem por torpe
ganância, mas por devoção, nem
como senhores daqueles que vos
couberam por sorte, mas, antes,
como modelos do rebanho.” (1Pd
5,2-3).
O ministério episcopal, em primeiro lugar, pertence à realidade
da fé. Ele não é somente um man-

dato, um cargo ou uma
promoção para exercer
uma função. É uma vocação, um chamado
de Deus, na comunhão da Igreja.É um
sacramento. A plenitude do sacramento
da ordem. Por meio
desta consagração,
é inserido no colégio
episcopal, como sucessor dos apóstolos.
Ressoa nele as palavras
que os apóstolos ouviram: “Ide,
portanto, e fazei que todas as
nações se tornem discípulos.”(Mt
28, 19). Fazer discípulos de Jesus Cristo, formando “pequenas
comunidades”, para que n´Ele
nossos cristãos, sobretudo os
que mais sofrem, tenham vida.
Mais do que nunca é preciso
anunciar a Palavra que “aquece
os corações” (Lc 24, 32), ilumina
o caminho e renova a esperança.
Movido por um amor incondicional a Cristo, recebe uma específica missão: “apascenta as minhas ovelhas” (Jo 21, 15.16.17).
Apascentar significa cuidar, nas
palavras de nosso Papa Francisco: “Os Bispos devem ser Pasto-

res, próximos das pessoas, pais
e irmãos, com grande mansidão:
pacientes e misericordiosos. Homens que amem a pobreza, quer
a pobreza interior como liberdade
diante do Senhor, quer a pobreza exterior como simplicidade e
austeridade de vida. Homens que
não tenham psicologia de príncipes”. E acrescenta: “E o lugar do
Bispo para estar com o seu povo
é triplo: ou à frente para indicar o
caminho, ou no meio para mantê-lo unido e neutralizar as debandadas, ou então atrás para
evitar que alguém se atrase mas
também, e fundamentalmente,
porque o próprio rebanho tem o
seu faro para encontrar novos caminhos”. Não é dono do rebanho.
É servo. E o rebanho é a porção
do povo de Deus do qual é constituído pastor: a Diocese. Este rebanho tem um rosto próprio. Tem
sua história. Carrega sofrimentos
e esperanças. É formado por diferentes culturas. Nele se encontram os que estão bem e os que
passam por provações, doenças,
pobreza. Sobre estes últimos, o
Senhor tem um olhar de predileção e o bispo também deve amá
-los de modo preferencial. Neste

rebanho estão as crianças, os jovens, os adultos e os idosos. Povo
das cidades e dos campos. É a
todo este povo que deve conhecer, amar, animar e servir.
Recordo-me que, ao perguntarem a Dom Bruno Forte o que
está em primeiro lugar na sua
missão de pastor, ele respondeu:
“Como pastor, o meu primeiro dever é o de orar pelo meu povo”.
Que as ocupações exteriores não
enfraqueçam seu cuidado com a
vida interior, recordava São Gregório Magno. Cheio de nomes, de
pessoas e de fatos se apresenta
diante de Deus e, com a força
do Espírito Santo, retorna ao seu
povo. Aqui está a missão que o
bispo recebe de santificar, sobretudo pelos sacramentos. Ele expressa a unidade da Igreja diocesana, sobretudo, na presidência
da Eucaristia, “sinal de unidade e
vínculo de caridade”.
Sejam “modelos do rebanho”
(1Pd 5,3). São Gregório Magno,
na Regra Pastoral, diz que “o
pastor tenha sempre uma ação
exemplar que arraste: assim, com
o seu modo de viver, indicará aos
seus fiéis o caminho da vida, e o
seu rebanho, dócil à sua voz e ao

Brasão Episcopal
Lema
“Servo de Jesus Cristo”, este
é o meu lema episcopal. É tirado
da Carta aos Romanos, onde Paulo assim compreende sua vida e
missão: “Eu, Paulo, servo de Jesus
Cristo, chamado a ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho
de Deus” (Rm 1,1).
A identidade do bispo é compreendida na sua vinculação a
Jesus Cristo e na sucessão apostólica. É seu seguidor e seu servo. Jesus nos deixou o exemplo daquele
que “não veio para ser servido, mas
para servir e dar a vida em resgate por muitos” (Mc 10,45). O Servo
Jesus fez de sua vida um serviço,
amando-nos até o fim (cf. Jo 13,1),
fazendo-se por nós “corpo entregue” e “sangue derramando”. Daí o
pedido de São Paulo “tende em vós
os mesmos sentimentos que havia
em Jesus Cristo” (Fl 2,5), ou ainda,
“servi-vos mutuamente no amor”

(Gl 5,13). Como todos os ministérios na Igreja, também o ministério
episcopal é um serviço, exercido na
comunhão com o colégio episcopal
e com o bispo de Roma, o Papa.
Compreendo minha missão como
servidor de Jesus Cristo e da sua
Igreja, à porção do povo de Deus a
mim confiado.
Brasão: Palavra, Eucaristia
e Caridade
No centro do brasão está o triângulo, símbolo da Trindade, Deus
Pai e Filho e Espírito Santo. Na
Trindade está a origem, modelo e
a meta de toda a vida cristã. Inseridos, pelo batismo, na vida trinitária, “nele nos movemos, existimos
e somos” (At 17,28). A Igreja é, no
mundo, sinal da comunhão trinitária, colaboradora na construção da
fraternidade humana, a caminho
do Reino definitivo.
Ao interno do triângulo, encon-

tram-se símbolos que expressam a
vida cristã e a missão episcopal:
l A Palavra. A primeira e mais
importante missão do bispo é o
anúncio da Palavra. Antes de anunciá-la, deve acolhê-la e deixar-se
formar por ela. A Palavra acolhida
leva à fé em Jesus Cristo. A partir
da Palavra, anunciada com alegria,
audácia e fidelidade, formam-se
comunidades de fé e caridade. É a
continuação da missão que Jesus
deixou aos apóstolos: “Ide por todo
o mundo, proclamai o Evangelho a

toda criatura” (Mc 16,15).
l A Eucaristia. A celebração
eucarística alimenta a comunhão
com Cristo e educa para a vida fraterna. Ela é a máxima expressão
da Igreja, para a qual toda a evangelização converge e donde parte
toda a missão. O bispo exerce sua
missão de santificar, sobretudo, na
presidência da eucaristia, com os
presbíteros e o povo de Deus.
l A Caridade, simbolizada na
cor vermelha. Deus é caridade.
A caridade é o coração da Igreja
(Sta. Teresa do Menino Jesus). Ela
perpassa toda a vida da Igreja. A
Palavra acolhida e a fé celebrada
em comunidade se expressa na
caridade, sobretudo, com os mais
pobres e sofredores. O bispo deve
espelhar a caridade do Bom Pastor.
A cor púrpura é símbolo do serviço, da abnegação. É o desejo de
dar a vida e servir o rebanho a mim
confiado.

Muito obrigado!
Ao me despedir da Paróquia Santo Antônio, deixo meu sincero muito obrigado. Aqui fui muito bem acolhido. Em nossa equipe sacerdotal, partilhamos as alegrias e as preocupações de cada dia. Com os padres, irmãs pastorinhas e as diversas equipes e conselhos de leigos caminhamos
na busca de uma Igreja fraterna e participativa. Minha gratidão aos funcionários e voluntários da Paróquia. Aprendi muito com nossas comunidades e com a bela caminhada de nossa Região de Pastoral. Rezem a Deus pela nova missão que assumirei. Eu rezarei por vocês todos.
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seu modo de agir, progredirá atraído mais pelos seus exemplos do
que pelas suas palavras” (n. 14).
Apascentar é também ir em
busca da ovelha perdida. Para
isto, faz-se necessário a coragem
de uma “conversão pastoral”.
Nossas comunidades precisam
ser mais missionárias. Toda a
ação da Igreja precisa assumir
“um estilo evangelizador”, nos
diz o Papa Francisco. Abrir as portas para acolher e também abrir
as portas para ir ao encontro de
quem está afastado.
Enfim, recebendo, pela imposição das mãos, o encargo de
continuar a missão dos apóstolos, o bispo é colocado à frente
de uma Igreja local. Age em comunhão com a Igreja presente
no mundo inteiro. Anima a caminhada evangelizadora da Diocese, sendo elo de comunhão com
as paróquias, padres, leigos e
leigas, congregações religiosas,
comunidades, pastorais, movimentos e serviços.
Exerce o papel da paternidade
espiritual e também personifica a
maternidade da Igreja que gera,
educa, orienta, nutre e conduz os
seus filhos.

Diocese de
Cruz Alta
A Diocese de Cruz Alta abrange um território de 34 municípios com uma superfície de
16.704,01km, e uma população
em torno de 382.168 mil habitantes. Situada no noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, compreende os municípios de São José
do Herval, Fontoura Xavier, Soledade, Barros Casal, Lagoão, Ibirapuitã, Tio Hugo, Mormaço, Espumoso, Tunas, Jacuizinho, Estrela
Velha, Salto do Jacuí, Campos Borges, Alto Alegre, 15 de Novembro,
Ibirubá, Fortaleza dos Valos, Boa
Vista do Incra, Cruz Alta, Pejuçara,
Boa Vista do Cadeado, Saldanha
Marinho, Santa Bárbara do Sul,
Chapada, Panambi, Condor, Nova
Ramada, Ajuricaba, Dr. Bozzano,
Ijuí, Coronel Barros, Augusto Pestana e Joia. São 32 paróquias e
mais de 500 comunidades.
O patrono diocesano é o Divino Espírito Santo. A Diocese
foi criada em 1973, sendo Dom
Paulo Moretto o primeiro bispo.
Depois foram bispos: Dom Jacó
Hilgert e Dom Frederico Heimler.
A Diocese está sem bispo desde
junho de 2014, com a renúncia
de Dom Frederico, por razões de
saúde.

Notícias da Paróquia Santo Antônio

Festa de Santo
Antônio inicia
atividades
Com o lema: “Anunciar a Palavra e formar comunidades” a
137ª Festa de Santo Antônio inicia, no próximo dia 20 de março, suas atividades. O primeiro evento será a celebração e jantar
de homenagens, com a entrega do Troféu Tonito aos festeiros de
2014 e as homenagens aos festeiros que, neste ano, comemoram
25 anos de realização da festa. São festeiros jubilares Paulo e
Margareth Caleffi e Wilson e Lourdes Cavalet. Os próximos eventos
serão: dia 10 de abril, Bingo da Festa e dia 25 de abril, Jantar do
Filó Italiano.

Novos membros da Equipe Paroquial
Arquivo Pessoal

PADRE RICARDO FONTANA, 43 anos - nas-

ceu em São Marcos no dia 2 de março de 1971. Foi
ordenado sacerdote no dia 20 de dezembro de 1998,
em Flores da Cunha. É Bacharel em Teologia, Licenciado em Filosofia e Especialista em Formação de Educadores. Padre Ricardo também é mestre em Teologia
Sistemática pela Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul - PUCRS. Em seus 16 anos de padre, dedicou oito anos como formador nos Josefinos de Murialdo, foi por cinco anos Vigário Paroquial da Paróquia
Santa Teresa - Catedral de Caxias do Sul até o final de
2011. Em 2012, foi nomeado Pároco da Paróquia Mãe
de Deus, de Carlos Barbosa, onde permaneceu até o
final de 2014. No dia 22 de dezembro de 2014, foi nomeado por Dom Alessandro como Pároco da Paróquia
Santo Antônio, de Bento Gonçalves.

Pe. Ricardo Fontana, pároco

Projeto Rifa Solidária

Este projeto é a novidade da festa: trata-se de envolver todas
as comunidades para a comercialização da rifa. Os recursos arrecadados com a rifa serão destinados às comunidades mais necessitadas, Neste ano, os recursos serão aplicados na construção
da Igreja das comunidades Santa Paulina/Vista Alegre e Nossa
Senhora do Rosário/Progresso II.

Relíquia de Santo Antônio
O Santuário Diocesano de Santo Antônio completou 80 anos
de sua criação. Por ocasião da celebração o Santuário recebeu
uma relíquia do padroeiro. Sua acolhida e apresentação aconteceu no domingo, dia 4 de janeiro, com a presença de D. Alessandro Ruffinoni e o padre franciscano Luigi Cerea, de Bérgamo,
Itália. Este fragmento do corpo - a relíquia - ficará exposta em
todos os dias 13 de cada mês e nas missas festivas referentes
a Santo Antônio.

Arquivo Pessoal

PADRE LUCAS ANTÔNIO MAZZOCHINI, filho de Dorvalino Mazzochini e de Lourdes Maria Piccini Mazzochini, nasceu
aos 05 de junho de 1984, em Caxias do Sul. Foi ordenado diácono em 22 de março de 2009 na Igreja São Pedro de Garibaldi e
exerceu seu ministério diaconal nas Paróquias São Francisco de
Paula e Nossa Senhora das Graças, em São Francisco de Paula.
Foi ordenado sacerdote no dia 20 de dezembro de 2009, na Igreja
Imaculada Conceição, em Caxias do Sul. Enquanto padre atuou,
em Caxias do Sul, na Paróquia Santíssima Trindade, no Seminário
Diocesano Nossa Senhora Aparecida e na Pastoral Vocacional.

IRMÃ LIDIA VILLANI, irmã pastorinha, natural de Chape-

có. Há 53 anos é religiosa da congregação. Exerceu sua missão
sempre voltada para a organização de comunidades, catequese
e nas pastorais de cada paróquia. Por oito anos fez parte do Conselho Provincial e, nestes últimos sete anos, esteve trabalhando
na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Canela. Retorna à
paróquia Santo Antônio depois de 18 anos para integrar a equipe
paroquial e ajudar na Pastoral.

Catequese
“O PROCESSO DE INICIAÇÃO À FÉ, DESDE O
INÍCIO DO CRISTIANISMO, ACONTECE PELA
TRANSMISSÃO DA PALAVRA E PELA INSERÇÃO NA COMUNIDADE. (Palavra de Deus
Fonte da catequese” pág 22).
Comunicamos que a Catequese da Paróquia Santo Antonio em
2015 terá início no dia 23 de fevereiro. Cada catequizando deverá verificar o dia e o horário, já estabelecido junto à coordenação
da catequese. Aguardamos a todos e a cada um para juntos continuarmos o caminho da iniciação à vida Cristã.
Ir. Angela Soldera

Quaresma e
Campanha da
Fraternidade
O “tempo favorável... tempo de conversão” propõe diversos
caminhos para bem preparar a Páscoa. Entre outros destacamos: encontros para grupos de famílias, que nos próximos dias
serão encaminhados pelas zeladoras; as celebrações penitenciais com a oportunidade da confissão individual; e o gesto concreto da campanha da solidariedade.

Pe. Lucas Mazzochini

Arquivo Pessoal

Festas nas Comunidades
08.03

Pré-festa em preparação a Festa da Padroeira - N. Sra. de Caravaggio/Vila Nova II

20.03

Celebração e Jantar de Homenagens da 137ª Festa de Santo Antônio

22.03

Almoço da Família na Comunidade Santa Catarina/Licorsul

10.04

Bingo da 137ª Festa de Santo Antônio

11.04

Jantar Festa Santa Rita na Comunidade Santa Lúcia/Progresso

12.04

Almoço Comunidade N. Sra. Medianeira (Local: São Luiz/Rio das Antas)

18.04

Jantar Dançante na Comunidade São Pedro/Salgado

25.04

Filó Italiano da 137ª Festa de Santo Antônio

09.05

Jantar Dançante na Comunidade N. Sra. do Carmo/Borgo

10.05

Festa na Comunidade São Miguel

16.05

Jantar de Casais na Comunidade Sta. Catarina/Licorsul

16.05

Jantar Dançante na Comunidade N. Sra. da Saúde/Vinhedos

16.05

20h - Missa Festiva em Honra N. Sra. de Fátima/Cohab

17.05

12h - Almoço Festivo em honra a N. Sra. de Fátima na comunidade

17.05

Festa Jesus Bom Pastor/Cruzeiro

17.05

15h - Chá da 137ª Festa de Santo Antônio

29.05

Jantar do Codeguim da 137ª Festa de Santo Antônio

BOA NOTÍCIA | FEVEREIRO 2015 | PÁGINA 4

Notícias da Paróquia Cristo Rei
paroquiacristoreibento@gmail.com

Padre Jairo Gusberti
assume nova missão

Comunidade		Data				Horário
Almas			
07 de março - Sábado		
19h30min
Imaculado C. de Maria 04 de março - Quarta-feira
19h30min
Matriz			
28 de março - Sábado		
18h
			
29 de março - Domingo		
8h e 18h
N. Sra. Aparecida
28 de março - Sábado		
18h
N. Sra. Caravággio
07 de março - Sábado		
16h30min
N. Sra. Graças		
08 de março - Domingo		
19h30min
N. Sra. Lourdes (Ceará) 14 de março - Sábado		
19h30min
N. Sra. Neves 		
28 de março - Sábado		
19h30min
N. Sra. da Glória		
21 de março - Sábado		
16h30min
N. Sra. da Pompéia
21 de março - Sábado		
19h30min
N. Sra. de Fátima
22 de março - Domingo		
9h30min
Sagr. Coração de Jesus 28 de março - Sábado		
16h30min
Santa Helena		
15 de março - Domingo		
8h30min
Santa Marta		
22 de março - Domingo		
10h
Santa Rita		
01 de março - Domingo		
19h30min
Santo Antão		
22 de março - Domingo		
8h30min
Santo Antônio		
06 de março - Sexta-feira		
19h30min
Santo Expedito		
27 de março - Sexta-feira		
19h30min
São Bento		
29 de março - Domingo		
9h30min
São Carlos		
13 de março - Sexta-feira		
19h30min
São José – Garibaldina 15 de março - Domingo		
10h
São José - Sertorina
01 de março - Domingo		
10h
São Luiz			
21 de março - Sábado		
18h
São Pedro
15 de março - Domingo		
19h30min
Observação: As comunidades que não tiverem a missa no dia de Ramos devem
fazer a Procissão com a bênção dos ramos e, após, segue a liturgia do dia. Nas
Missas de Ramos será feita a coleta da Campanha da Fraternidade.

Festas nas Comunidades
Comunidade
São José - Garibaldina
Santa Rita
São José - Sertorina
Nª Sr.ª da Glória
40 da Leopoldina
Santo Expedito
Santo Antão
Nª Sr.ª de Lourdes
Ceará da Graciema
Nª Sr.ª de Fátima
Bairro Fátima

Padroeiro
Nª Sr.ª de Lourdes
Nª Sr.ª de Lourdes
São José
São José

Data
08/02
08/03
15/03
22/03

Hora
10h45min
10h45min
11h
11h

Santo Expedito
Santo Antão
Nª Sr.ª de Lourdes

12/04
26/04
03/05

10h45min
10h45min
10h45min

Nª Sr.ª Mãe das Mães
e do Perpétuo Socorro 10/05

10h30min

Padre Gilmar
Paulo Marchesini
Nasceu no dia 22 de dezembro
de 1967, em Nova Prata. Em
1971, foi com a família, residir
na comunidade de Novo Treviso,
Nova Roma do Sul. Foi ordenado
sacerdote no dia 29 de janeiro
de 1995. O lema de ordenação é
“Sai da tua terra e vai” (Gn 12, 1).
Exerceu o ministério na paróquia
Santos Apóstolos (1995) e núcleo
Cristo Operário (1996/98). De
1998 a 2001 realizou o mestrado
em Filosofia e Teologia Espiritual em Roma. De 2001 a 2008,
atuou na paróquia Santo Antônio, em Bento Gonçalves. Nos
anos de 2009 a 2012, trabalhou na coordenação diocesana de pastoral. Pároco da comunidade Menino Deus (20132014), em Caxias do Sul.

Agradeço a Deus, ao povo e as lideranças das 24 comunidades que formam a Paróquia Cristo Rei, de Bento Gonçalves,
pelos três anos dedicados, com amor e empenho, ao serviço do
anúncio de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Agradeço ao Pe.
Darci Camatti e ao Pe. Renan Dall’Agnol por termos trabalhado,
em comunhão, nas diversas situações pastorais.
Aconselho a todos os cristãos católicos, a confirmarem, a
cada dia, a sua fé em Jesus Cristo, amando e defendendo a Igreja, das falsas doutrinas e daqueles que tentam colocar divisões
nas comunidades. Queridos irmãos e irmãs! Sejam vigilantes e
alegres anunciadores de Cristo e do Evangelho, pois fora disso
só existe ilusão e trevas.
De junto ao Santuário de Nossa Sra. de Caravaggio, de Farroupilha, aos pés de Maria, rezarei por todos. Lá será a nova
missão, colaborando com a equipe de padres que lá já atuam.
Com o lema do meu sacerdócio, “Ide e fazei discípulos” (cf. Mt
28,19), reafirmo o meu sim a Deus e à Igreja para o bem do
povo de Deus. Minha gratidão, prece e bênção.

Missa, Procissão e Bênção de Ramos

Novos Padres na
Paróquia Cristo Rei

Padre Sadi
Angelo Stuani
Celebrações
Penitenciais e Confissão
 Cada Comunidade marque
o dia e a hora para a celebração penitencial, antes da Páscoa. A celebração está no livro
da Novena da Páscoa. Neste
ano, a Celebração Penitencial
será com o encerramento da
Novena. Não terá a presença
do padre. Sugere-se procurar a
confissão durante a semana, na
secretaria paroquial, quando for
possível.
 Na Matriz Cristo Rei, dia 27
de março, às 16h, Celebração
Penitencial com confissões individuais.

Nasceu no dia 03 de julho de
1944, em Flores da Cunha. A ordenação sacerdotal foi presidida
por Dom Benedito Zorzi, no dia 6
de janeiro de 1974, na Paróquia
São Marcos, de Otávio Rocha,
pela congregação passionista. O
lema de ordenação sacerdotal é:
“Eu não vim para ser servido, mas
sim para servir”. Como Missionário passionista pregou nas missões em Papanduva, no Paraná, e depois trabalhou na diocese de Caxias do Sul.

Via-Sacra
Via-Sacra

Sextas-Feiras Dias 20 e 27/02, 06, 13 e 20/03

Matriz Cristo Rei

Celebração
Sextas-Feiras Dias 20 e 27/02, 06, 13, 20 e 27/03 Em todas as
da Via-Sacra			
comunidades

16h
19h30
ou 20h

Tríduo Pascal na Matriz Cristo Rei e Comunidades
Missa da Ceia do Senhor
Quinta-feira Santa 02/04
Santa Helena
Adoração e Vigília			
Matriz
				

20h
20h
21h às 22h

Vigília e Adoração
Sexta-feira Santa 03/04
Matriz
Via-Sacra				
Celebração da Paixão do Senhor 			
Procissão do Encontro 				
Via-Sacra Morro da Cruz			
Gruta do Ceará

8h30min
9h30min
15h
16h
19h

Vigília Pascal
Sábado Santo
04/04
			
			
			

Santo Antão
N. Sra. De Fátima
N. Sra. Aparecida
Matriz

18h
18h
20h
20h

Domingo da Páscoa		
05/04
			
			
			
			

Matriz
Santa Helena
São Bento
S. José - Sertorina
Santa Rita

08h e 18h
8h30min
9h30min
10h
19h30min

BOA NOTÍCIA | FEVEREIRO 2015 | PÁGINA 5

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

Inauguração da Igreja Cristo Redentor
“Quem se doa, sente a alegria de viver!”
Após um longo período de luta, dedicação e fé, a comunidade Cristo Redentor, do bairro Ouro Verde, está realizando o sonho de ter a sua igreja, um projeto
muito esperado e que contou com a colaboração de muitas pessoas, moradores
e entidades.
Para agradecer e louvar a Deus por esta conquista, a comunidade convida a
todos para a inauguração da igreja, que acontecerá no dia 08 de março. A programação inicia às 10h, com Missa Festiva celebrada pelos padres que ajudaram a
fazer esta história. Após será realizado um almoço no salão da comunidade.
Parabéns a toda comunidade Cristo Redentor!

Capitel São Jorge

Igreja (1903)

Com a finalidade de preservar o Património Histórico e a fé
que os imigrantes trouxeram da Itália, no ano de 1985, durante
a V Fenavinho, a Comunidade de São Jorge doou a antiga Capela
de madeira para integrar o patrimônio do Parque de Eventos do
Município. Neste mesmo ano foi construído o atual Capitel de São
Jorge.
Hoje, motivados pela necessidade de um local para oração
e encontro, já que desde o ano de 2009 acontecem visitas da
equipe de festeiros com a imagem de São Roque, com ajuda de
colaboradores, as famílias estão construindo um pequeno salão,
que será inaugurado no próximo dia 26 de abril, momento que
também será celebrada a festa do padroeiro.

Capitel (1985)

Programação da Semana Santa
Dia 02 de abril - Quinta-feira Santa - Missa da Ceia do Senhor
19h30 Missa (e após confissões)
Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos
20h
Missa (e após confissões)
Igreja Matriz São Roque
Dia 03
9h
9h
15h
15h

de abril – Sexta-feira Santa
Via Sacra e confissões		
Via Sacra e confissões		
Celebração da Paixão		
Celebração da Paixão		

Dia 04
15h
18h
18h30
20h
20h

de abril - Sábado Santo - Vigília Pascal
Missa na comunidade São João Nepomuceno
Missa na comunidade Cristo Redentor - Ouro Verde
Missa comunidade Santa Terezinha - Lot. Panorâmico
Missa na Igreja Matriz São Roque
Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos

Dia 05
8h30
9h
10h

de abril - Domingo da Ressurreição do Senhor - Páscoa
Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos
Igreja Matriz São Roque
Comunidade São Valentim

Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos
Igreja Matriz São Roque
Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos
Igreja Matriz São Roque

Festas nas Comunidades
MARÇO
Dia 07 Comunidade Santo Antônio Linha Alcântara
Dia 08 Comunidade Cristo Redentor Ouro Verde		
Dia 15 Comunidade/sede N. Sra. da Rosário-Faria Lemos
Dia 22 Comunidade São José Linha Ferri			
Dia 22 Comunidade/sede São Roque			

Festa em honra a São Brás
Festa e Inauguração da Igreja
Sagra Trevisana
Festa em honra ao Padroeiro
Mateada de Integração

ABRIL
Dia 12
Dia 19
Dia 26
Dia 26

Festa em honra ao Padroeiro
Festa em honra ao Padroeiro
Festa em honra a Padroeira
Inauguração do Salão

Comunidade São Valentin			
Comunidade São Gotardo			
Comunidade Santa Eulália			
Capitel São Jorge				

Imposição das Cinzas
A quarta-feira de cinzas representa o primeiro dia da Quaresma, momento de conversão
e mudança de vida em preparação a Páscoa do Senhor. Neste
dia (18 de fevereiro), as missas
com imposição das cinzas serão
rezadas às 19h na Igreja Matriz
São Roque e às 20h30min na
Igreja Matriz Nossa Senhora do
Rosário - Faria Lemos.

Estudo da CF 2015
Para nos prepararmos bem para a Páscoa, estaremos organizando um encontro com todas as zeladoras e as coordenadoras das comunidades para estudo do tema da Campanha
da Fraternidade 2015 e entrega do material para os encontros
de famílias.
Os encontros serão nos dias 28 de fevereiro, às 14h30min,
para as comunidades da Paróquia São Roque e, no dia 07 de
março, às 15h, para as comunidades da Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos.

Mateada de
Integração
Abrindo as festividades alusivas a
festa de São Roque e São Gotardo 2015, no dia 22 de março, domingo à tarde, acontece a Mateada
de Integração na praça em frente a Igreja São Roque, com várias
apresentações, sorteio de brindes e muitas outras atividades. Você
é o nosso convidado, traga a cuia e a bomba, que a água quente e a
erva mate são por nossa conta. Participe!
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Região Pastoral

Curso de Teologia
e Bíblia 2015
“Ide e fazei discípulos” (Mt 28,19). Com esta perspectiva de contribuir com a missão
de nossas comunidades cristãs na ação evangelizadora, de formar discípulos missionários de Jesus Cristo, a Região Pastoral de Bento Gonçalves, promove pelo quinto ano
consecutivo, o Curso de Teologia e Bíblia.
Muitos cristãos de nossas comunidades já tiveram a alegria de poder conhecer e
aprofundar os elementos centrais de nossa fé cristã, através do estudo da Teologia e da
Sagrada Escritura. Neste ano, além das aulas previstas para os três anos e as palestras
abertas ao público, teremos uma novidade: a Leitura Orante da Palavra de Deus. Na última terça-feira de cada mês, todos os alunos iniciarão as aulas com a Leitura Orante da
Palavra de Deus, no Santuário Santo Antônio. Assim, deseja-se que a Palavra não seja
somente objeto de estudo e aprofundamento, mas alimento que “aquece o coração” (Lc
24,32) e ilumina o nosso caminho de fé.
A coordenação do Curso recomenda vivamente a que aproveitemos esta oportunidade para crescermos em nossa vida cristã. As inscrições podem ser feitas no período de
18 de fevereiro a 13 de março, na secretaria da Paróquia Santo Antônio. As aulas são
sempre às terças-feiras, das 19h30min às 21h30min, no Edifício Santo Antônio, ao lado
do Santuário. Mais informações pelo telefone 3452 1634, com Gláucia.

Agenda Regional
MARÇO

38ª Romaria da Terra
A Romaria da Terra do Rio
Grande do Sul é marcada como
a segunda mais antiga do Brasil
e é celebrada no Estado sempre na terça-feira de carnaval,
aniversário da morte de Sepé
Tiaraju. A Arquidiocese de Passo Fundo acolhe pela quarta
vez o encontro, que já ocorreu
em 1982, na Encruzilhada Natalino; em 1986, na Fazenda
Annoni; e no ano de 2000, em
Casca.
Neste ano acontecerá em
David Canabarro, no dia 17 de
fevereiro de 2015, terá como

tema “Sucessão rural familiar,
políticas públicas e sustentabilidade social”, e lema “Eu darei
esta terra a sua descendência”
(Gn 12, 7).
Uma das novidades desta
edição da Romaria é a realização da Mostra de Ações Sociais
Solidárias, que será promovida
pela Cáritas Arquidiocesana,
Emater, paróquia Sagrada Família e Prefeitura Municipal de
David Canabarro. Nesta edição
participarão cerca de 50 grupos
de todo o Rio Grande do Sul, especialmente empreendimentos

da Economia Popular Solidária
e agroindústrias da região, disponibilizando uma grande variedade de produtos como artesanatos, panificação, lanches,
sucos, hortigranjeiros e orgânicos. Além destes, também estarão presentes outras entidades
e movimentos sociais ligados a
questão da terra.
As pessoas que desejarem participar devem se inscrever nas secretarias das
paróquias. Saída às 5h30min
da manhã e volta no final da
tarde.

n 03 - Início das aulas para o 2º e 3º anos do Curso de
Teologia e Bíblia
n 05 - 9h - Encontro dos padres da Região - Pinto Bandeira
n 06 e 07- Encontro de preparação à vida matrimonial
(Curso de Noivos)
n 07 - Ordenação Episcopal de Pe. Adelar Baruffi - Santuário Santo Antônio
n 17 - 19h30min - Palestra sobre a CF 2015: A Igreja e a
Sociedade - Santo Antônio
n 22 - 17h - Conselho Regional de Pastoral - Santo Antônio

ABRIL
n 12 - 8h30min às 16h - Retiro das catequistas da Região
Comunidade São Miguel - Paróquia Santo Antônio
n 23 - 9h - Encontro dos padres da Região Pastoral - São
Roque

MAIO
n 19 - 19h30min - Palestra: A identidade e a missão do
leigo numa Igreja “em saída”
n 21 - Reunião dos padres da Região Pastoral - Santa
Teresa
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Oração da

Campanha da

Fraternidade
2015

Ó Pai, alegria e esperança de vosso povo,
vós conduzis a Igreja, servidora da vida,
nos caminhos da história.
A exemplo de Jesus Cristo
e ouvindo sua palavra
que chama à conversão,
seja vossa Igreja testemunha
viva de fraternidade e de
liberdade, de justiça e de paz.
Enviai o vosso Espírito da Verdade
para que a sociedade se abra
à aurora de um mundo justo e solidário,
sinal do Reino que há de vir.
Por Cristo Senhor nosso.
Amém!

