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Editorial

E

stamos celebrando como Igreja o Tempo Pascal. Tempo
em que vivemos a alegria da Ressureição do Senhor. “Eis a luz
de Cristo!” Eis a luz que brilhou em meio à escuridão e que nos
enche de vida, de alegria e o desejo de amar e servir a Cristo,
ajudando na construção do seu Reino de Justiça e de Paz.
Vivendo profundamente este tempo que nos recorda a vitória da vida sobre a morte e nos faz refletir sobre a nossa realidade, esta edição do Jornal Boa Notícia quer trazer presente
o caminho que estamos fazendo, em nossas paróquias e comunidades, para promover, defender e anunciar a vida que
encontramos em Cristo Ressuscitado.
Juntamente com todos os devotos do padroeiro de Bento Gonçalves, Santo Antônio, queremos celebrar e renovar a
nossa vida de fé, pela intercessão deste santo. Já estamos vivendo a 136ª Festa de Santo Antônio e, como motivação para
nossas festividades e celebrações, temos como tema desta

festa: Fortalecer nossa comunidade de fé! Para tal, trazemos
presente uma intensa programação que inclui: visitas com a
imagem de Santo Antônio às comunidades e entidades, programas culturais, momentos festivos, trezena preparatória e, no
dia 13 de junho, a grande festa, onde todos somos convidados
a participar e pedir a intercessão de nosso padroeiro Santo Antônio.
Trazemos presente também, a programação de nossas paróquias, para que possamos todos, numa única fé, participarmos e celebrarmos juntos em nossas comunidades, através de
nossas pastorais, celebrações, encontros, festas...
Fazendo memória do Concílio Ecumênico Vaticano II, o Jornal Boa Notícia traz uma reflexão sobre a Sacrosanctum Concilium, que aborda a importância da Sagrada Liturgia na vida da
Igreja, para que assim “todos os fiéis cheguem àquela plena,
consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas”.

A renovação da Liturgia

Vaticano II: novos horizontes para a Igreja
Pe. Izidoro Bigolin
Paróquia Santo Antônio
pebigolin@hotmail.com
O Concílio Vaticano II foi um
dos maiores acontecimentos da
Igreja no século passado. Convocado Pelo Papa João XXIII,
iniciou em 11 de outubro de
1962. O Concílio teve um cunho
eminentemente pastoral. Um de
seus objetivos era dar novas esperanças a uma Igreja que vinha
se afastando cada vez mais da
vida do povo e do mundo. A presença e participação de bispos
de todas as partes do mundo enriqueceram as reflexões e debates sobre temas fundamentais à
Igreja. Quatro documentos, chamados de Constituição, foram o
destaque da caminhada conciliar. São estas as constituições:
A Sagrada Liturgia (Sacrosanctum Concilium); A Igreja (Lumen
Gentium); A Igreja no Mundo
Contemporâneo (Gaudium et
Spes) e A Igreja Missionária (Ad
Gentes). Uma breve síntese de
cada constituição será apresentada nesta página ao longo de
2014. A primeira Constituição a
ser apresentada é sobre a Liturgia.
A SAGRADA LITURGIA –
O RESGATE DO ESSENCIAL
Este foi o primeiro documento a ser aprovado no Concílio.
Evidente que, por ser o primeiro,
apresentou algumas limitações.
O estudo ocupou muito tempo
com longas sessões. A partir
dos debates foram surgindo

emendas, num total de 2147.
Sua aprovação teve um número
elevado de votos, sendo 2.158
“sim” e apenas 19 “não”.
O documento estabelece os
princípios fundamentais para
desencadear uma profunda reforma da Liturgia na Igreja, que
era urgente e necessária. Por
vários séculos, houve um deslocamento na compreensão e
vivência da liturgia (praticamente todo o segundo milênio). Através desta Constituição, a Igreja
tomou esta importante decisão
pastoral: resgatar o essencial
que se havia “perdido” do seu
eixo central.
OS PRINCÍPIOS
DA LITURGIA
O MISTÉRIO PASCAL –
Resgate da compreensão e

vivência da Liturgia. A liturgia
é a celebração da salvação realizada por Jesus Cristo, sobretudo
no Mistério Pascal. Como bem
afirma o Concílio, “a liturgia é o
exercício do múnus sacerdotal
de Nosso Senhor Jesus Cristo,
tendo como centro, o Senhor
ressuscitado, Jesus de Nazaré
que, pela sua paixão, morte e
ressurreição, tornou-se Senhor.
O ressuscitado, Jesus Cristo, é
fonte de vida e salvação”. Assim, a liturgia, quando celebração, passa a ser a atualização
da salvação que nos foi trazida
por Nosso Senhor Jesus Cristo
de modo único. A partir desde
princípio acontece a superação
de uma visão puramente exterior – ritualista da liturgia em
favor de uma visão mais bíblica
e teológica.
A PARTICIPAÇÃO. Resga-

te da prioridade da participação. A falta de participação
na liturgia foi gerando um mal-estar, uma insatisfação muito
grande. Era urgente devolver
aos cristãos o direito da participação e não um mero “assistir” as cerimônias litúrgicas.
Após praticamente um milênio
de imobilismo, de preocupação
maior com normas, rubricas e
leis, volta-se a insistir na participação dos fiéis na celebração.
Os níveis ou modos de participação são assim oferecidos: participação plena, ativa, consciente,
piedosa, frutuosa, interna e externa. Ao menos em 25 artigos,
o documento insiste na necessidade da participação dos fiéis
na vida litúrgica. Diante de tanta
insistência, é fundamental educar para a participação dos fiéis
na celebração.
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A AÇÃO DA IGREJA. Resgate da liturgia como fonte e
ápice de toda ação da Igreja.
A própria Constituição Conciliar
define, de maneira muito clara,
o sentido deste princípio quando
afirma: “A liturgia é o cume para
o qual tende toda ação da Igreja
e, ao mesmo tempo, é fonte de
onde emana toda sua força” (SC
10). Em outras palavras, podemos afirmar que toda ação pastoral da Igreja é orientada para
a celebração, mas ao mesmo
tempo é na liturgia, como fonte,
que a mesma ação encontra sua
força.
A DIMENSÃO COMUNITÁRIA. Resgate da dimensão
comunitária da Liturgia (SC
26). Este princípio vem devolver
à Liturgia o seu sentido comunitário e eclesial, isto é, a ação
litúrgica não é um ato individual,
particular, mas de todos os participantes da celebração. Resgata o valor da assembleia litúrgica, toda ministerial e sujeito da
celebração.
Os princípios acima somente
serão resgatados e vivenciados
se forem assumidos, também,
os princípios operacionais que
a própria Constituição propõe
à Igreja. São estes: o uso da
língua nativa (de cada país); ter
sempre a Palavra de Deus; oportunizar uma constante Reforma
Litúrgica; oferecer formação litúrgica em todos os níveis e que
as celebrações litúrgicas sejam
simples, claras e revelem sempre a verdade dos sinais, gestos
e símbolos, além de um cuidado
especial com o canto litúrgico.

Boa Notícia

Artigo de Formação

O Cristão e a
participação política
Pe. Celso Luís Ciconetto
Paróquia São Roque
clcicon@bol.com.br
O povo brasileiro deverá escolher, nos
dias 05 (em primeiro turno) e no dia 26
de outubro (se preciso for um 2º turno) o
presidente da república, os governadores
dos estados, senadores, deputados Federais e Estaduais.
É uma responsabilidade do tamanho
do nosso País. Contudo, diante de tantos
fatos, nota-se um crescente descrédito
na atividade politica.O grande questionamento surge é se ainda vale a pena votar? Uns afirmam que não votarão, outros
que anularão o voto, há os que colocam o
voto à venda e há pessoas boas e honestas, manipulados por mal intencionados,
que defendem a volta da ditatura militar,
que muitos estragos provocou ao nosso
País. Contudo, o desafio é evitar a cilada
de ter nojo da politica, pois quem tem
nojo da politica é governado por quem
não tem. E, na politica, muitos que não
tem nojo querem que a maioria tenha,
para ficarem à vontade, aprontando todas as maracutaias.
Diante deste cenário, faz-se necessário recuperar o sentido original da verdadeira politica, que é organizar a cidade,
o estado e o País em vista do Bem Comum. O Papa Francisco, repetindo o papa
Pio XI e Paulo VI reafirma: “a politica é o
modo mais perfeito de caridade”. Através
de minha generosidade posso doar um
prato de comida para um pobre. Através
da politica, posso acabar com a fome e a
pobreza.
Para tanto é necessário superarmos
algumas ideias falsas da atividade política e reafirmarmos alguns princípios:

a) Todo ser humano
é politico

Desde que nascemos fazemos politica. O ato da criança chorar é um grito
pela vida. É um ato político. Embora, a
vida não se reduza as atividades políticas, tudo na vida é político. Faço politica
tanto ao me manifestar como quando me
calo; tanto quando manifesto as minhas
opções como quando anulo o voto. Devemos ter sempre presente o alerta do
Bertold Brecht, que o pior analfabeto é
o analfabeto politico: “Ele não ouve, não
fala, nem participa dos acontecimentos
políticos. Ele não sabe o custo de vida,
o preço do feijão, do peixe, da farinha,
do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a
política. Não sabe o imbecil que, da sua
ignorância política, nasce a prostituta, o
menor abandonado, e o pior de todos os
bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas na-

cionais e multinacionais”.

b) Projeto político
de sociedade

Em toda eleição há disputa entre projetos Políticos. Quando falamos em projeto politico estamos falando de projeto de
sociedade que se quer construir, transformando, assim, a realidade existente,
na realidade desejada, a partir de nossa
visão de mundo como, também, de pessoa humana que será construtora dessa
sociedade desejada.
No caso da disputa eleitoral, trata-se
de projeto Politico partidário, isto é, cada
partido tem seu projeto politico. Esse projeto pode ser definido para a manutenção
da realidade existente ou buscar a transformação dessa realidade. E o sonho ou
utopia de cada partido que precisamos
conhecer para tomar nossa decisão, na
hora de votar, bem como na hora de verificar e acompanhar a implementação do
projeto vencedor. Pelas propostas partidárias pode-se perceber o projeto politico
de cada partido concorrente.
Por isso, é preciso ficar atentos às propostas e promessas dos candidatos:
• Que tipo de sociedade será construída com as propostas de cada candidato?
• Como o cidadão é visto nesse projeto?
Como existe um programa partidário, fica evidente que não basta votar na
“pessoa”, por melhores que sejam suas
propostas ou promessas. Quando eleita,
essa pessoa terá que executar o projeto
partidário.
No caso das coligações outro problema aparece pela frente:
• O que reúne partidos políticos numa

eleição?
• Que tipo de interesses estão envolvidos numa coligação?
• Que sociedade será gestada por
visões diferentes de mundo e de pessoa
humana?
• Como construir unidade nas práticas entre projetos políticos, muitas vezes, opostos?

c) Política partidária
e políticas sociais

Apesar de que no nosso imaginário,
quando falamos em Política, logo vem a
mente a referência a atividades associadas ao poder politico: eleições, partidos
políticos, convenções partidárias, comícios, ações e omissões governamentais.
Devemos ter claro, que além desta política institucional há outras possibilidades
de fazer política. São as políticas sociais,
desenvolvidas desde as comunidades
locais, passando por associações e sindicatos e na inserção em movimentos
populares de lutas por direitos, como a
terra. Ou pelo reconhecimento da etnia
(negros e indígenas) e de gênero (mulheres). Se não gosto da política partidária,
posso e devo fazer política a partir das
causas sociais.

d) Reforma política

As mobilizações de rua de milhares
de jovens, trabalhadores e trabalhadoras, nos meses de junho e julho de 2013,
escancararam para toda a sociedade
que as atuais instituições
do País não nos representam! Existe um fosso entre
a maioria oprimida da nação
e as atuais instituições, sejam
elas executiva, legislativa ou
judiciária; estas estão aí para
resguardar os interesses das
classes dominantes no Brasil.
Por isso, a Reforma do
Sistema Politico é necessária para avançar na conquista da democracia, da soberania e das necessidades de
todos os setores oprimidos.
Contudo, não podemos confiar
esta tarefa ao Congresso Nacional, dominado por representantes
dos grandes grupos econômicos
que financiam as campanhas eleitorais. Aliás, a maioria deles nem querem
que mude este sistema que lhe garante
privilégios.
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Por isso, organizações pastorais e populares, incluindo a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil, estão lançando uma
campanha por uma constituinte exclusiva
e soberana do sistema político. As novas
leis não seriam feitas pelos deputados,
mas sim por representantes da sociedade civil organizada. Sindicatos de trabalhadores (e empresariais), movimentos
sociais, pastorais se organizariam e lançariam nomes para serem constituintes e
estes iriam formular novas leis que iriam
reger os rumos do País. Para forçar os poderes constituídos a abraçarem esta proposta, entre os dias 01 a 07de setembro
de 2014 será realizado um plebiscito
popular, de caráter oficioso, com uma
pergunta: Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema politico?

e) O Cristão e a política

Todos nós, cristãos, somos discípulos de um prisioneiro político, querendo
ou não. Jesus não morreu de hepatite na
cama, nem de acidente de camelo numa
esquina de Jerusalém. Ele, como vimos
na Semana Santa, foi preso, torturado e
crucificado na cruz pelos poderes religioso e político, porque o seu projeto de Reino de Deus contrariava interesses.
Também não devemos esquecer, que
todos nós católicos pertencemos a uma
Igreja cujo chefe é um homem político,
porque o papa é chefe do estado do Vaticano e tem representações diplomáticas
em todos os países.
Para sermos fermento na massa e
não fermento fora dela, nós Cristãos, devemos saber de que lado nos colocamos.
Do lado dos pequenos ou dos grandes,
dos opressores ou oprimidos? Dos latifundiários e grandes grupos econômicos
ou do lado dos agricultores familiares,
operários e médios empresários e investidores da produção? Conhecemos a história dos candidatos que nos são oferecidos? Ao lado que quem se posiciona? É
impossível ser neutro.
Concluindo, Votar é importante. Não
podemos nos omitir. Contudo, o nosso
envolvimento não se reduz ao ato de votar. Para transformar a sociedade do jeito que Jesus nos ensinou devemos nos
envolver nas entidades e organizações
populares, criar novos espaços de participação e demandar propostas para os que
serão eleitos.

Notícias da Paróquia Cristo Rei

Santas Missões Populares
Comunidade
São José da
Sertorina
Retiro das
lideranças
No dia 17 de maio, das
14h às 17h30min, no Salão da Gruta da Garibaldina,
acontecerá o Retiro das lideranças das 24 comunidades
da Paróquia Cristo Rei, com
encerramento previsto para
as 17h30min com Missa. O
tema a ser refletido e rezado
será: “Vida humana: Valor
ou descarte?”. Os assessores serão a psicóloga Roseli
Pértile Possamai e o Pe. Rudinei Zorzo. Participe!

Comunidade Santa Rita

Programação
26/05 – Segunda-feira, 19h30min: Celebração de abertura das Missões, na Comunidade S. José, com os missionários;
27/05 – Terça-feira, 19h30min: Palestra com Roberto Feirante. “Família e comunidade”, na Comunidade São José;
28/05 – Quarta-feira: Celebração na Família (através da folha que
cada família receber);
29/05 – Quinta-feira, 19h30min: Celebração da Misericórdia, com
procissão luminosa;
30/05 – Sexta-feira, 19h30min: Encontro nos grupos de família, com
um missionário;
31/05 – Sábado, 13h30min: Início das visitas e bênção das casas e
famílias, pelos missionários;
31/05 – Sábado, 19h30min: Missa de encerramento das Missões, na
comunidade São José. Após, confraternização (levar um prato de doces
ou salgados). Participe, deste momento da Graça de Deus!

Festa de Cristo Rei 2014
Os festeiros de Cristo Rei, 2014, estão organizando as diversas atividades religiosas e sociais.
O lema da festa é: “Cristo Rei: em Ti, a liberdade se faz história de fé”. Os eventos têm por
objetivo fortalecer a Fé, o espírito comunitário,
dar continuidade a ajuda na construção das novas igrejas nos bairros e melhorar o sistema de
som da Igreja Matriz. Os festeiros deste ano são:
Rui e Aidê Todeschini, Milton e Ivane Sartori, João
e Maria Tessaro, Lorival e Adriane Araldi e Jalir e
Luci Salton.
Eventos para este ano:
• Abertura da festa de Cristo Rei – Dia 26
de julho - Missa às 18h, na Igreja Matriz Cristo
Rei. Às 20h, jantar na Comunidade N. Sra. das
Graças – 8 da Graciema;
• Chá de Cristo Rei – Dia 14 de setembro,
às 15h, no Clube Ipiranga;
• Bingo beneficente – Dia 17 de outubro,

às 20h, no Ginásio de esportes do bairro Santa
Helena.
• Solenidade de Cristo Rei – Dia 23 de
novembro - Missa Solene às 9h30min na Igreja
Matriz Cristo Rei e, após, procissão até a comunidade N. Sra. Aparecida, Bairro Imigrante. Às 12h,
almoço.

Festeiros de Cristo Rei 2014

Festas nas Comunidades
Nª Srª de Lourdes
Nª Srª de Lourdes
Ceará da Graciema		

Domingo
(10h45min)

04/05

Nª Srª de Fátima
Bairro Fátima

Domingo
(10h30min)

11/05

Santa Rita
Santa Rita
Santa Rita		

Domingo
(10h45min)

18/05

Nª Srª de Caravaggio
Nª Srª de Caravaggio
Tamandaré		

Domingo
(10h45min)

25/05

Almas
Nª Srª de Caravaggio
6 da Leopoldina		

Domingo
(11h)

01/06

Santo Antônio
Santo Antônio
Pomarosa II		

Sexta-Feira
(19h30min)

06/06

Sagrado Coração de Jesus
Sagrado Cor. de Jesus
Municipal		

Domingo
(11h)

08/06

São Luiz
São Luiz
Jardim Glória		

Domingo
(10h45min)

15/06

São José
São José
Garibaldina 		

Domingo
(10h30min)

15/06

Imaculado Cor. de Maria Domingo
(na Com. Sta. Marta)
(10h30min)

22/06

Imaculado Coração de Maria
Bairro Verona

As Santas Missões, na Comunidade Santa Rita, tiveram início com o envio dos missionários na Quinta-Feira Santa, durante a Missa da Comunidade. Essas Santas Missões acontecerão
nos anos de 2014 e 2015, com os missionários da mesma comunidade. Eles dedicarão um tempo maior para a escuta das
pessoas, em suas famílias, e para a bênção das casas e pessoas. Toda a programação será entregue durante esse tempo a
cada família pelas zeladoras de capelinha. Será um momento
da Graça de Deus!

Nª Srª Mãe das Mães e
do Perpétuo Socorro

São Pedro
São Pedro
15 de Graciema		

Domingo
(10h45min)

06/07

São Bento
São Bento
São Bento		

Domingo
(10h30min)

06/07

Pastoral do
Dízimo
A Pastoral do Dízimo
visa a Evangelização de
Cristo e o sustento das
comunidades. A entrega
do Dízimo é sempre consequência de quem se
diz cristão católico e que
participa ativamente da
vida da comunidade. Para
uma maior organização e
formação sobre a Pastoral
do Dízimo, aconteceram
duas reuniões: uma com
as zeladoras de capelinha
para os encaminhamentos da entrega do Dízimo
anual e outra com as equipes do Dízimo mensal no
Centro de Evangelização
Cristo Rei. Participe desta
obra!

Confissões e Primeira Comunhão
COMUNIDADES
Matriz
Imaculado Cor. Maria
N.Sra.Aparecida
N.Sra.Glória - 40
N.Sra.Graças - 8
N.Sra.Neves
N.Sra.Caravaggio
N.Sra.Fátima
N.Sra.Pompéia
Sagrado C. Jesus
Santa Helena
Santa Marta
Santa Rita
Santo Antão
Santo Antônio
Santo Expedito
São Bento
São José - Garibaldina
São Luiz
São Pedro

Confissões	
10/06 – 14h
07/05 – antes da missa
24/05 – antes da missa (17h)
17/05 – antes da missa (16h)
11/05 – após a missa
24/05 – depois da missa
03/05 – 15h30min
07/06 – 14h
17/05 – depois da missa
12/06 – 19 hs.
23/05 - 08h30min
20/05 – 14h
15/05 – 19h
04/06 – 19h
02/05 – antes da missa
23/05 – Depois da missa
20/06 – 18h
18/05 – depois da missa
09/05 – 18h
18/05 – depois da missa

1ª Comunhão
21/06 – 18h
19/06 – 15h30min
14/06 – 18h
21/06 – 16h30min
08/06 – 19h30min
28/06 – 19h30min
07/06 – 16h30min
22/06 – 09h30min
21/06 – 19h30min
28/06 – 16h
01/06 – 08h
08/06 – 10h
01/06 – 19h30min
08/06 – 08h
06/06 – 19h30min
27/06 – 19h30min
29/06 – 09h30min
15/06 – 10h30min
07/06 – 18h
15/06 – 19h30min

Obs.: Para as comunidades que tem a celebração em julho, ver com a equipe
do batismo, para não coincidir com a celebração do batismo.
A Renovação das promessas do Batismo é feita na comunidade numa celebração ou encontro com os pais e não na Missa.

Pastoral Assistencial
A Pastoral Assistencial recebe doações: fraldas, calçados, colchões, lençóis, roupas infantis e adultas e alimentos não perecíveis.
As doações podem ser entregues na Igreja Cristo Rei, na Secretaria
da Paróquia ou às quartas-feiras feiras junto à Pastoral Assistencial.
Solicita-se que, as doações estejam em boas condições.
O atendimento acontece todas as quartas-feiras no prédio do
Centro de Evangelização da Paróquia Cristo Rei no horário das 13h
às 17h30min.
No ano de 2013, a Pastoral Assistencial recebeu como doação:
404 pacotes de fraldas (adultas e infantis), 492 quilos de arroz, 205
quilos de açúcar, 255 quilos de farinha de milho, 503 quilos de farinha de trigo, 559 quilos de feijão, 543 pacotes de massa, 44 pacotes de bolacha, 65 litros de óleo de soja e 527 litros de leite. A Pastoral auxiliou, durante o ano passado, com 663 ranchos cadastrados
e mais 249 ranchos emergenciais. A Pastoral também investiu R$
669,55 em fraldas, R$ 1.436,25 em medicamentos e R$ 10.235,
60 com alimentos.
Agradecemos as doações feitas aos nossos necessitados! Deus
abençoe a todos!
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Notícias das Paróquias São Roque e N.Sra. do Rosário

Festa de São Roque e São Gotardo
Iniciando as festividades
em honra a São Roque e São
Gotardo, no último dia 06 de
abril, aconteceu a Mateada de
Integração. Um grande público
reuniu-se na praça de São Roque, para passar umas horas
agradáveis, em companhia
dos familiares e amigos, prestigiando os artistas locais.
A programação da festa segue com o Chá das Zeladoras,
no domingo dia 04 de maio, às
14h30min e o Bingo na sexta-feira, dia 06 de junho, às 20h,
sempre no Salão de São Roque. A comissão de festeiros
convida a todos para participarem destas promoções e das
visitas às comunidades, conforme as datas abaixo:

VISITA DE SÃO ROQUE ÀS COMUNIDADES

Jussara Konrad

No dia 04 de maio, na
comunidade Nossa Senhora
do Rosário, em Faria Lemos,
acontece a festa em honra a
Santo Isidoro, que celebrará
o seu testemunho de oração,
trabalho e simplicidade.
Os tríduos serão baseados no lema da festa nos
dias:
l 27/04 às 8h30min - organizado pelas comunidades
Vale Aurora e Santa Lúcia
l 01/05 às 19h30min organizado pelas comunidades São Paulo e Santo Antônio, Linha Paulina
l 02/05 às 19h30min organizado pelas comunidades Alcântara e Imaculada
PROGRAMAÇÃO
l 09h30min: bênção dos tratores agrícolas, com procissão saindo da Subprefeitura.
l 10h30min: missa na Igreja
Matriz
l 12h: almoço festivo com
sorteio de brindes e animação musical com os Solinos

Eucaristia e Crisma
Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Faria Lemos
A celebração da Crisma será na igreja de Faria Lemos, no dia 08
de junho, às 8h30min e a celebração da Eucaristia será na igreja
de Faria Lemos, no dia 15 de junho, às 8h30min.
l

Paróquia São Roque
As celebrações das Primeiras Eucaristias acontecerão em:
l São Valentim: dia 04 de maio, às 10h30min
l N. Sra. das Dores - Tuiuty: dia 10 de maio, às 15h
l Santa Bárbara - Caminhos da Eulália: dia 10 de maio, às 18h
l Cristo Redentor: dia 17 de maio, às 16h30min
l São João: dia 17 de maio, às 18h30min
l N. Sra. da Saúde: dia 24 de maio, às 15h
l Sagrada Família: dia 24 de maio, às 16h30min
l N. Sra. Aparecida: dia 24 de maio, às 19h
l São Roque e Santa Terezinha: dia 25 de maio, às 9h
l São Gotardo: 31 de maio, às 18h
l N. Sra. de Caravaggio: dia 31 de maio, às 16h30min
As celebrações da Crisma acontecerão no dia 07 de junho:
l Na igreja São Roque, às 17h30min, para as comunidades N. Sra.
das Dores, São Roque, N. Sra. de Caravággio, São João, N. Sra. de
Monte Bérico, São Valentim, N. Sra. da Saúde, Santa Bárbara, N.
Sra. de Fátima, São Luiz, N. Sra. do Rosário e Santa Terezinha.
l Na igreja Cristo Redentor - Ouro Verde, às 19h30min, para as comunidades Cristo Redentor e Sagrada Família.

N. S. das Dores - Tuiuty
São Valentim		
São Gotardo		
N. S. Aparecida		
S. Antônio - Pradel
São Luiz			
Lar do Ancião		
Veríssimo de Mattos
Santa Bárbara		
N. S. do Rosário		
Capitel São Jorge
Santa Eulália		
Cristo Redentor		
São João		
Monte Bérico		
N. S. da Saúde		
N. S. de Caravággio
Sagrada Família		
Santa Terezinha		
Passo Velho		

10h
18h30min
18h30min
19h
10h
14h30min
15h
19h
18h
10h
13h30min
19h
19h30min
10h
19h
15h
18h
10h
18h
10h

Jussara Konrad

Festa em honra
a Santo Isidoro

Dia 25 de maio		
Dia 21 de junho		
Dia 27 de junho		
Dia 28 de junho		
Dia 29 de junho		
Dia 05 de julho		
Dia 06 de julho		
Dia 11 de julho		
Dia 12 de julho		
Dia 13 de julho		
Dia 13 de julho		
Dia 18 de julho		
Dia 19 de julho		
Dia 20 de julho		
Dia 25 de julho		
Dia 26 de julho		
Dia 26 de julho		
Dia 27 de julho		
Dia 02 de agosto
Dia 03 de agosto

Ouça às quartas-feiras, das 13h às 13h15min e aos sábados, das 11h15 às 11h30min, na Rádio Difusora AM 890,
o programa A VOZ DAS COMUNIDADES.

Festas nas Comunidades
MAIO
Dia 04
Dia 11
Dia 18
Dia 18
Dia 25

Comunidade N. Sra. do Rosário/Faria Lemos
Comunidade N. Sra. de Fátima/Veríssimo 		
Comunidade São Valentin Vale Aurora		
Comunidade N. Sra. do Caravaggio
		
Comunidade São Martinho
		

Festa em honra a Santo Isidoro
Festa da Padroeira
Festa em honra a N. Sra. Caravággio
Festa da Padroeira
Festa em honra a N. Sra. Caravággio

JUNHO
Dia 08
Dia 08
Dia 15
Dia 15
Dia 22
Dia 22
Dia 29

Comunidade Santa Lúcia
Comunidade Santo Antônio/ Linha Pradel
Comunidade Santo Antônio/ Linha Paulina		
Comunidade São Luiz/ 4ª Secção 		
Comunidade Santo Antônio / L. Alcântara
Comunidade São João
		
Comunidade N.Sra. das Graças/P. Velho 		

Festa em honra a Santa Rosa de Lima
Festa do Padroeiro
Festa do Padroeiro
Festa do Padroeiro
Festa do Padroeiro
Festa do Padroeiro
Festa em honra a Santo Antônio

Festeiros de São Roque 2014: Iraci e Agostinho Casagrande, Adriana e
Giovani Longhi, Adriane e Alberto Speranza, Lorena e Vitalino Dall’Oglio,
Marli e Jorge Nascimento

Celebração de
Corpus Christi

Encontro de
Corais Italianos

As comunidades que formam as paróquias de São Roque e Nossa Senhora do Rosário
celebrarão a festa do Corpo e
Sangue de Jesus, no dia 19 de
junho, às 09h30min, em São
Roque e Faria Lemos. Como gesto concreto sugere-se a coleta
de acolchoados e fraldas geriátricas para os necessitados.

O Grupo de Cantos Florença,
de Tuiuty, completa 25 anos de
existência. Para festejar a data,
o grupo está organizando o encontro de grupos de cantorias
italianas da região, que acontece no dia 08 de junho, às 9
horas, na Igreja Nossa Senhora
das Dores, em Tuiuty. Todos estão convidados a prestigiar este
momento de fé e cultura.
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Fortalecer nossa comunidade de fé
Neste ano de 2014 comemoramos os 130 anos da
criação de nossa Paróquia Santo Antônio e os 80 anos
da Diocese de Caxias do Sul. Para fazer memória desta
rica história de fé e olhar para o futuro com esperança,
a 136º Festa de Santo Antônio, padroeiro de nossa Paróquia e de Bento Gonçalves, tem como tema “Fortalecer
nossa comunidade de fé”. Na base da fé cristã está a
“comunhão” com Jesus Cristo e seu projeto. Nele o cristão encontra luz e uma alegria que perpassa toda sua

vida. Este vínculo com Jesus Cristo sempre é vivido em
comunidade. Jesus formou uma comunidade com seus
discípulos (cf. Mc 3,14). A amizade com o Mestre se estende na comunhão com os outros. A fé rompe nosso
isolamento e nos faz ser cristãos com outros cristãos.
Formamos comunidades de fé.
Nossas comunidades de fé precisam ser fortalecidas. Nela o batizado sente-se vinculado e pode dizer
com alegria: é a minha comunidade! Nelas nos encon-

tramos como irmãos que escutam a Palavra, celebram a
Eucaristia e organizam a caridade com os necessitados.
Nela aprendemos as relações de acolhida, cuidado, perdão e serviço.
A intercessão de Santo Antônio, grande anunciador
do Evangelho, nos faça olhar com gratidão o caminho
percorrido e a herança de fé que recebemos, nos confirme no seguimento de Jesus Cristo e fortaleça nossas
comunidades de fé.

Quem
são os
festeiros

2
1

1

Cláudio Mazzochin
Cunico e Simone
Fátima Cenci

2

Diego Di Domenico
e Sandra Morbini

Comunidade: Cristo Rei

Comunidade: Santo
Antônio - Centro

Ser festeiros: Para
nós será uma profunda experiência de fé,
compartilhada com toda
a comunidade de Bento
Gonçalves.

Ser festeiros: É a oportunidade de agradecer
as graças alcançadas,
enfim, é um gesto de
doação pela nossa
comunidade.

3

3

4

4

5

5

6

6

Germano e
Leonice Nuncio
Bortolini

Carlos Roberto e
Angelita Massutti
de Bacco

Paulo Roberto Conci
e Luciane Ribeiro
Conci

Aristides Murilo
Lovera e Luise
Capelli Lovera

Comunidade: Santo
Antônio - Centro
Ser festeiros: É uma
oportunidade de
fortalecer e compartilhar junto com
a comunidade de
Santo Antônio o nosso
trabalho.

Comunidade: Igreja Santa
Catarina - Licorsul

Comunidade: Nossa Senhora do Carmo - Borgo

Comunidade: São Francisco

Ser festeiros: É uma honra, pois somos participantes da comunidade Igreja e
devotos do Santo. Sabemos
da responsabilidade que
temos em divulgar a festa
e vida do padroeiro. Temos
certeza que será uma
caminhada com alegria, fé,
coragem, confiança e as
bênçãos do Senhor.

Ser festeiros: Para nós é
uma honra termos recebido este convite e uma
oportunidade de agradecimento pelas graças
concedidas por Santo
Antônio, e ao mesmo
tempo é uma forma de
homenagear seu Ângelo e
Maria Conci, que tinham
por Santo Antônio a mais
profunda devoção.

Ser festeiros: Ser festeiros para nós, é ter a oportunidade de colaborar e
contribuir com o trabalho
que a Paróquia realiza
junto com as comunidades e renovar e fortalecer
juntos a nossa fé. Faremos este trabalho com
muita alegria e satisfação
juntamente com todos os
que dele fazem parte.

Patrocinadores
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Trezena
31.05 18h
		
		
		
		
		
		
19h

Programação
26.04
03.05

20h
17h
18h30
04.05 09h
07.05 15h
18h30
09.05 19h30
10.05 15h30
17h
11.05 09h
11h
12.05 19h30
14.05 15h
15.05 19h30
		
16.05 19h30
17.05 16h
18h
19h30
18.05 09h
10h30
18h
20 a 23 08h
20.05 a 20.06
23.05 20h
24.05 17h
18h30
25.05 16h
26.05 19h30
27.05 19h30
28.05 19h30
29.05 19h30
30.05 19h30

Jantar do Filó da Festa
Visita com a imagem do Padroeiro à Comunidade Santa Maria Goretti
Vista à comunidade São Paulo Apóstolo - Tancredo Neves
Visita à Comunidade Nossa Senhora do Rosário - Progresso II
Visita à APAE de Bento Gonçalves
Visita à Paróquia de São Roque
Visita à comunidade Espírito Santo - Buratti
Visita à comunidade Sagrado Coração de Jesus - Paim
Visita à comunidade Santa Lúcia - Progresso
Visita à comunidade Nossa Senhora da Saúde - Vinhedos
Visita à comunidade São Miguel
Visita à comunidade Nossa Senhora Aparecida - Conceição
Visita ao Lar do Ancião de Bento Gonçalves
Celebração e homenagens aos festeiros 2013,
Festeiros Jubilares e entrega das obras do Restauro do Santuário
Visita à comunidade Santa Paulina - Vista Alegre
Visita à comunidade Nossa Senhora de Lourdes - Gruta
Visita à comunidade Imaculada Conceição - Barracão
Visita à comunidade Jesus Bom Pastor - Cruzeiro
Visita à comunidade Nossa Senhora das Graças - Eucaliptos
Visita à comunidade São José Operário - Fenavinho
Visita à Paróquia Cristo Rei
Recepção e visita ao Hospital Tachini
Exposição em Honra a Santo Antônio - Local: Fundação Casa das Artes
Jantar do Codeguin
Visita Nossa Senhora Medianeira
Visita Santa Catarina - Licorsul
Visita Santíssima Trindade - Zemith
Visita à comunidade Nossa Senhora de Caravaggio
Vista à comunidade São Cristóvão - Vila Nova I
Visita à comunidade Santo Antoninho
Visita à comunidade São Pedro do Salgado
Visita à comunidade Nossa Senhora do Carmo - Borgo

13 de junho - Dia Festivo
06h
07h
08h30
10h
11h
12h
14h
15h
16h
17h
18h30

Alvorada Festiva. Repicar dos sinos
Missa no Santuário
Missa no Santuário
Missa no Santuário
Apresentação da Banda Municipal - A Furiosa
Almoço Festivo. Salão Paroquial
Apresentação da Banda Municipal
Missa Solene Campal
Procissão de Santo Antônio
Show com Leandro Ávila e Banda Entre Céus e Bastos
Missa de ação de graças e acolhida aos novos
Casais Festeiros 2015

Início da Trezena de Santo Antônio
Tema: FORTALECER NOSSA COMUNIDADE DE FÉ: MEMÓRIA
DOS 130 ANOS DE NOSSA PARÓQUIA E 80 ANOS DA
DIOCESE DE CAXIAS DO SUL
Equipe de Celebração: Equipe de Liturgia da Matriz
Equipe da Animação: Viviane Mello
Preside a celebração: Pe. Izidoro Bigolin e padres da Paróquia
Apresentações artísticas das diversas etnias de nossa cidade

01.06 18h Tema: COMUNIDADE DE FÉ ENVIADA A EVANGELIZAR COM
		 ALEGRIA
		
Equipe de celebração e animação: Comunidade Santa Lúcia/
		 Progresso
		
Presidente da Celebração: Pe. Adilson Zilio
02.06 18h Tema: COMUNIDADE DE FÉ: UMA IGREJA COM AS PORTAS
		 ABERTAS
		
Equipe de celebração: Coordenação de Andréia Dallé
		
Equipe de Animação: Neiva Rizzardo e Grupo
		
Presidente da Celebração: Pe. Ezequiel DallPozzo
03.06 18h
		
		
		

Tema: COMUNIDADE DE FÉ: CASA DA PALAVRA
Equipe de celebração: Coordenação de Edegar Stello
Equipe de Animação: Jatir Dequigiovani e grupo
Presidente da Celebração: Pe. Marciano Petrykovski

04.06 18h
		
		
		

Tema: COMUNIDADE DE FÉ: CASA DA EUCARISTIA
Equipe de celebração: Coordenação de Maria de Lurdes Pfeifer
Equipe de Animação: Coral Maturidade Ativa
Presidente da Celebração: Pe. Renan Dall´Agnol

05.06 18h
		
		
		

Tema: COMUNIDADE DE FÉ: CASA DA CARIDADE
Equipe de celebração: Pastorais Sociais
Equipe de Animação: João Aristides e Grupo
Presidente da Celebração: Pe. Júlio Giordani

06.06 18h Tema: COMUNIDADE DE FÉ: LUGAR DA ACOLHIDA E DO PERDÃO
		
Equipe de celebração e Animação: Comunidade Santa Catarina/
		 Licorsul
		
Presidente da Celebração: Pe. Ricardo Fontana
07.06 12h

Caminhada do Pão (Pinto Bandeira a Bento Gonçalves)

18h
		
		
		

Tema: COMUNIDADE DE FÉ SEM MEDO E ANIMADA PELA
AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
Equipe de celebração e animação: Paróquia de Pinto Bandeira
Presidente da celebração: Pe. Luiz Mascarello

08.06 18h
		
		
		

Tema: COMUNIDADE DE FÉ: DIFERENTES MINISTÉRIOS A
SERVIÇO DA MISSÃO EVANGELIZADORA
Equipe de animação e celebração: Seminaristas Diocesanos
Presidente da celebração: Pe. Edmundo Marcon

19h

Caminhada da Luz

09.06 18h Tema: COMUNIDADE DE FÉ: DISCÍPULOS DE JESUS CRISTO
		
Equipe de celebração: Comunidade São José Operário/
		 Fenavinho
		
Equipe de Animação: Donatus e Grupo
		
Presidente da Celebração: Pe. Gilberto Lazarotto
10.06 18h
		
		
		

Tema: COMUNIDADE DE FÉ E A ALEGRIA DE PERTENCER À
IGREJA DE JESUS CRISTO
Equipe de celebração e Animação: Francisco Conci e Grupo
Presidente da Celebração: Pe. Eleandro Telles

11.06 18h
		
		
		

Tema: COMUNIDADE DE FÉ: LUGAR DO CAMINHO DA
INICIAÇÃO CRISTÃ
Equipe de celebração e Animação: Pastoral Catequética
Presidente da Celebração: Pe. Gilmar Marchesini

12.06 19h30 Tema: COMUNIDADE DE FÉ: UMA FAMÍLIA QUE CUIDA
		
DAS FAMÍLIAS
		
Equipe de celebração e Animação: Pastoral Familiar
		
Presidente da Celebração: Pe. Adelar Baruffi
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Notícias da Paróquia Santo Antônio

Santuário:

Patrimônio
restaurado
As obras de restauro do Santuário Diocesano
de Santo Antônio estão praticamente concluídas,
restam apenas alguns trabalhos e adequações. O
processo de restauração iniciou em 2007. Foram
anos de elaboração de projetos e etapas de trabalho. Hoje é um patrimônio histórico dos mais lindos
de Bento Gonçalves. Sua finalidade primeira é ser
lugar de oração e celebração, mas é igualmente
lugar de visitação. As pinturas murais (milagres, a
glorificação e o sermão de Santo Antônio), as pinturas decorativas, o presbitério, com seu novo altar,
a mesa da Palavra e a cadeira da presidência das
celebrações são o destaque do Santuário.
Neste ano, a Paróquia também celebra os
80 anos do Santuário, uma vez que o decreto de
criação data de 27 de dezembro de 1934, onde a
Igreja Matriz foi “elevada à Santuário Diocesano de
Santo Antônio”.

Pastoral Familiar
A Paróquia Santo Antônio está organizando e implantando a Pastoral Familiar, com o
objetivo de promover, fortalecer e evangelizar
a família. Além do trabalho que já vinha sendo
feito há mais tempo com o Curso de Noivos, a
Pastoral Familiar se interessa por toda e qualquer realidade familiar. Ela reúne membros dos
vários movimentos que atuam com a família e
possui uma metodologia e um foco de atuação
próprios.
A Pastoral Familiar age, basicamente, em
três campos de atuação: Pré-Matrimonial (presença na catequese, encontros de formação
para namorados e curso de noivos); Pós-Matrimonial (encontros com casais e famílias para

Celebrações da Primeira Comunhão
A Catequese é assumida pela Igreja como um caminho de
Iniciação à Vida Cristã. É o caminho de conduzir as pessoas a
um contato vivo e pessoal com Jesus Cristo e fazê-las mergulhar
nas riquezas do Evangelho.

o cultivo do amor conjugal e familiar) e Pastoral
para Situações Especiais (famílias incompletas,
separados, pais e mães solteiros, casais de segunda união).
É uma missão ampla. Um grupo de casais
está se reunindo para conhecer o trabalho da
Pastoral Familiar e estabelecer metas de ação.
Já foram realizados, neste ano, um encontro
com os casais que celebraram o matrimônio
nos últimos dois anos e um curso de noivos.
Estão previstos mais dois cursos de noivos, no
segundo final de semana de julho e novembro, e
um segundo encontro para casais, no segundo
semestre. Além disso, estão sendo planejadas
outras ações em benefício da família.

Comunidade		
Primeira Comunhão Eucarística
Fenavinho				07/06
Bairro Borgo				24/05
Santa Lúcia - Progresso			
24/05
Maria Goretti				21/06
Barracão				07/06
São Cristovão - Vila Nova I		
10/05
Licorsul					21/06
N.Sra. de Fátima - Cohab			
07/06
São Miguel				13/07
São Paulo- Tancredo Neves		
21/06
N. Sra. Caravaggio - Vila Nova II		
14/07
Matriz					24/05 - 15h
Vinhedos				13/07
N. Sra. das Graças - Eucaliptos		
14/06 - 16h

Fique por dentro das informações de nossa paróquia.
Acesse:
http://www.paroquiasantoantoniobg.com.br
https://www.facebook.com/#!/santoantonio.paroquia.5

Retiro com os crismandos

Ouça todas as manhãs, às 6h45min, na Rádio Difusora 890, o programa Mensagem de Fé e Esperança! Momento de oração e reflexão para iniciar bem o dia.

Festas nas Comunidades
04.05
17.05
24.05
08.06
14.06
29.06
06.07
13.07
18.07
27.07
27.07

Jesus Bom Pastor / Cruzeiro
N. Sa. de Fátima / Cohab			
Almoço: 18/05
N. Sa. Caravággio / Vila Nova II		
Almoço: 25/05
Espírito Santo / Buratti
Santíssima Trindade / Zemith
Sagrado Coração de Jesus / Paim		
Almoço: 15/06
São Pedro / São Pedro do Salgado
São Paulo Apóstolo / Tancredo Neves
Santa Maria Goretti / Goretti
Santo Antônio / Santo Antoninho
N.Sa. do Carmo / Borgo
Santa Paulina / Vista Alegre
Almoço Santa Paulina / Salão Santo Antônio
São Cristóvão / Vila Nova I

l Dia 28 de junho, retiro com todos os crismandos da
Paróquia Santo Antônio, em preparação ao sacramento
da Crisma – das 13h30 às 19h – no salão da Paróquia
Santo Antônio

Celebrações da Crisma
Dia 19 de julho
l 15h: na Comunidade Santa Lúcia - Comunidades: Progresso,
Borgo, Buratti, Maria Goretti – na Comunidade do Bairro Progresso
17h: na Comunidade São Cristóvão - Comunidades: São Cristovão - Vila Nova I, Nossa Senhora de Caravaggio Vila Nova II, Barracão, Vila dos Eucaliptos e Santo Antoninho

l

19h: Na comunidade Santa Catarina - Licorsul: Comunidades:
Licorsul, Fenavinho, Cohab, S. Pedro do Salgado

l

Dia 20 de julho
10h: Igreja Matriz Santo Antônio - Comunidades: Centro, Bairro
Conceição e Tancredo Neves
l
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Igreja em Missão

Carta de abertura do Ano Jubilar (2014-2015)
Estimados presbíteros, religiosos, religiosas e povo de Deus de nossa Diocese

Alessandro Ruffinoni
Bispo Diocesano
de Caxias do Sul

É com grande alegria que a nossa Diocese em 2014-2015 celebrará os 80 anos de sua criação. Os sacerdotes, religiosos e o
povo daquela época desejaram ardentemente que nestas terras
da serra gaúcha se criasse uma diocese. O Papa Pio XI atendeu
o pedido com a Bula Quae Spirituali Christiphidelium (O que é de
maior proveito espiritual para os fiéis), em 08 de setembro de
1934, e criou a Diocese de Caxias do Sul.
O Ano Jubilar iniciou em 18 de março de 2014 e será concluído em 06 de setembro de 2015. São 80 anos de vida, história e
realizações. Muitas pessoas e eventos marcaram e inspiraram a
caminhada desta Igreja Particular. Por esta história vivida queremos elevar a Deus um grande hino de ação de graça.
Nesses anos, houve profundas mudanças sociais, políticas,
culturais e religiosas. Nossa Diocese sempre manteve sua característica principal, que foi e é a missionariedade. Hoje, continua
válido o apelo a abrir-se às periferias que precisam da luz do
Evangelho. Estamos vivendo uma mudança de época e queremos que a celebração do Jubileu nos impulsione a olhar para
frente. O lema que escolhemos: Ainda tens um longo caminho a
percorrer (1Rs 19,7), nos convida a buscar um novo ardor missionário e a anunciar o Evangelho com alegria.
O Ano Jubilar será uma oportunidade para firmar e concretizar as quatro prioridades do Plano de Pastoral da Diocese (20132016): formação para a iniciação e animação da vida cristã; cuidado com a vida plena; comunidade acolhedora e missionária e
evangelização da juventude. A equipe do jubileu achou oportuno

indicar, também, outras iniciativas e celebrações, que exortamos
sejam assumidas com alegria e criatividade. Entre elas destacamos: a passagem da replica da cruz da JMJ em cada paróquia, o
encontro dos coroinhas no Seminário N. Sra. Aparecida e a peregrinação das paróquias ao Santuário de N. Sra. de Caravaggio.
O documento de Aparecida e a Exortação do Papa Francisco Evangelii Gaudium nos convocam a avançar no caminho da
conversão pastoral e missionária, tendo a ousadia de abandonar
o cômodo critério pastoral “fez-se sempre assim”, para colocar
tudo em chave missionária (EG,33). Precisamos ser uma Igreja
“em saída”.
Dom Paulo Moretto, nosso bispo emérito, na ocasião dos 50
anos da Diocese recordou que ela não é uma conquista acabada, mas deve ser sempre recriada na sua missão de fidelidade a
Cristo, ao povo e aos sinais dos tempos. Neste sentido, as celebrações não servem apenas para recordar o passado, mas para
nos lançar no futuro, vivendo com criatividade o presente.
Entrego o Ano Jubilar sob a proteção de Nossa Senhora de
Caravaggio, a estrela da Nova Evangelização; que ela nos ajude a
sermos dóceis ao Espírito Santo e que as paróquias se transformem numa comunidade de comunidades, numa casa para muitos e a Diocese seja uma mãe para todos.
Peço que a oração do jubileu seja rezada em todas as celebrações com a presença da comunidade. Com a minha bênção.
+ Alessandro Rufinoni

PALESTRA
Tema: SATANÁS E OS DEMÔNIOS NA BÍBLIA
Palestrante: PROF. ILDO BOHN GASS
Data: 20 DE MAIO DE 2014
Horário: 19h30min às 21h30min
Local: SALÃO PAROQUIAL SANTO ANTÔNIO | ENTRADA FRANCA
Promoção: Região Pastoral de Bento Gonçalves
		
Curso de Teologia e Bíblia
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Pastorais Sociais

Pastoral da Dignidade da Mulher
MULHER, NINGUÉM TE CONDENOU? NEM EU TE CONDENO (Jo 8,10)
Irmã Angela Soldera
Paróquia Santo Antônio
angelasoldera@yahoo.com.br
É profundamente consolador encontrar pessoas que se
colocam a serviço da vida, da
dignidade, da acolhida, do ir ao
encontro das pessoas que são
excluídas, vítimas do preconceito e do julgamento de muitos,
colocando-se em uma atitude
de escuta e de compaixão.
Este é o humilde trabalho
feito pela Pastoral da Dignidade
da Mulher, que se destina ir ao
encontro das últimas, das mais
abandonadas, mais feridas em
sua dignidade, por encontrarem-se envolvidas com o mundo da
prostituição ou em risco de cair.
D. Paulo Moretto, bispo emérito de Caxias do Sul, por ocasião dos 25 anos de caminhada
desta Pastoral disse: “A Pastoral
da Dignidade da Mulher não
aponta como quem acusa e condena, mas como quem estende
a mão e quer ajudar. A Igreja é
sempre acolhedora e pronta a
nos mostrar que o amor sempre
encontra algo para fazer ajudar,
mesmo quando os limites são
estreitos, ou quando, num primeiro momento, não se pode
fazer uma cirurgia que arranca
o mal, mas só um curativo como
o bom Samaritano”.
A Paróquia Santo Antônio
conta com um grupo de seis
pessoas que se reúne mensal-

mente para estudos, para fortalecer a mística e a espiritualidade deste trabalho. A cada dois
meses são feitas as visitas nas
boates, levando uma mensagem
de esperança e de vida. Procura-se apresentar um Deus que
ama incondicionalmente a cada
uma com ternura e compaixão.
Por ocasião das visitas, o grupo
é sempre muito bem acolhido.
Ouve com frequência das pessoas visitadas as expressões: “Que
bom que a Igreja lembra de
nós”. “Obrigado, estávamos precisando de uma visita assim”.
“Ficamos felizes com a visita e a
mensagem de vocês”.
Eis alguns testemunhos pessoais das agentes da Pastoral:
“Quero agradecer muito a
Deus por ter me permitido e me
dado a graça de poder estar em

comunhão com minhas irmãs
em Cristo e me alegro porque
sou chamada a estar em missão
para a construção do reino de
Deus aqui na terra. Pude sentir
um pouco mais e conhecer o
quanto Deus é misericórdia e o
quanto Ele nos ama... Independente de qualquer coisa, pois é
um amor pleno, sem medidas e
que não impõe condições... porque simplesmente ama a cada
um do jeito e do estado que estivermos”.
“Foi muito especial a visita
que fizemos às meninas da noite. Algumas manifestaram que
não são coitadinhas por estarem lá, e isto expressa uma forma de auto defesa, contra o preconceito que vivem no seu dia a
dia pela sociedade. Prova disso
é a dificuldade que a Pastoral da

Dignidade da Mulher encontra
em ter pessoas voluntárias para
este serviço. Eu fui lá pensando
em ajudá-las, mas elas é que
me ajudaram, pois saí de lá com
a certeza de que sou capaz de
olhar para cada uma delas sem
julgá-las. Compreendi que por
trás daquelas maquiagens carregadas, existem mulheres com
uma história, com sentimentos,
com tristezas e alegrias. O mais
importante foi a essência de Jesus em cada olhar e em cada
abraço que dei e recebi”.
Em uma das visitas realizadas, a Pastoral tomou conhecimento de vários casos de tráfico
humano. Seguem alguns depoimentos:
“Eu fui vendida, fui traficada, dizendo que seria garçonete
dançante, trabalhar em um res-

taurante fino e iria ganhar um
bom salário. Quando cheguei lá
não era nada disso, fiquei apavorada com o que vi e o que fui
obrigada a fazer e do modo que
tive de viver. Queria voltar, mas
não me deixaram, disseram que
deveria permanecer lá e já estava com uma dívida que não
sabia de onde tinha saído. Foi
horrível”.
“Eu fui convidada para trabalhar como recepcionista de
executivo em um hotel. Deveria
acompanhá-lo, orientá-lo aos lugares que deveria ir, o salário seria de dois mil reais. Ao chegar,
só vi mulher sem roupa, homens
bebendo na maior festa, desandei a chorar, a gritar, queria ir
embora. O chefe me chamou,
xingou muito, disse que agora já
era tarde demais. Me obrigou a
me arrumar e a começara trabalhar. Lembro o primeiro homem
com quem fiquei, me perguntou
o que tinha, pois chorava muito
e dizia que não queria isso para
mim”.
São muitos os rostos sofridos de pessoas vítimas do tráfico. Que a Campanha da Fraternidade sensibilize os corações
para esta realidade desumana.
Deus não quer ver seus filhos e
filhas sofrendo. Todos são convidados a mergulhar nesta triste
realidade, descobrindo nestas
pessoas o rosto sofrido de Cristo. Confiantes no Deus da vida, a
Pastoral segue com perseverança em sua missão.

Pastoral da Pessoa Idosa
1) O que é?

A pastoral da pessoa idosa tem como missão a
promoção e a valorização de pessoa idosa, dando-lhe
oportunidade para melhorar sua qualidade de vida,
respeitando seus direitos e integrando-a à comunidade
em que vive, proporcionando-lhe dignidade, esperança e vida plena. O Lema da Pastoral da Pessoa Idosa
baseia-se no versículo 12 do Salmo 90: “ensinai-nos
a bem contar os nossos anos, e dai ao nosso coração
sabedoria!”
Iraci Trintinaglia
Coordenadora
Paróquia Cristo Rei

2) O que se faz a PPI?

Como líderes fazemos visitas domiciliares mensais
aos idosos, acima de 60 anos e preferencialmente os
mais necessitados, que não saem de casa, inválidos,
abandonados, sozinhos entre outros. Nestas visitas levamos ânimo, coragem, alegria, entusiasmo, esperança para a pessoa idosa e sua família, não esquecendo-nos que somos sal da terra e a luz do mundo.
Além das visitas temos reunião mensal com os coordenadores e líderes, onde são preenchidos os dados
da FAD (formulários de acompanhamento), para posteriormente encaminhar para a coordenadora da pastoBOA NOTÍCIA | ABRIL 2014 | PÁGINA 10

ral em Caxias do Sul que envia estes dados para Curitiba onde atua a coordenação nacional da PPI.
Como voluntários e líderes da PPI, tornamo-nos
agentes de transformação social na vida das pessoas
idosas, restituindo-lhes a alegria de viver. Os dados que
questionamos são: Se o idoso fez atividade física, se
bebeu água, vacinas pneumonia e da gripe, se caiu durante o mês, se tem urina solta, se é dependente, entre
outros.

3) Como ajudar a Pastoral
Nós da PPI convidamos quem se sentir tocado para
fazer parte desta pastoral, lembrando que somos missionários no lugar aonde vivemos sem jamais esquecer
que somos chamados, porque amados e escolhidos
para a missão. Precisamos urgentemente de mais pessoas que se engajem nesta pastoral tão bonita e importante, pois o idoso merece atenção e acompanhamento de toda a comunidade igreja.
João Paulo II em 27/01/2005 nos deixou esta mensagem: “que cada comunidade acompanhe com uma
compreensão amorosa todos os que envelhecem”.

Região Pastoral

Aconteceu
Depoimentos

Retiro dos Catequistas
em Pinto Bandeira
Estive participando do Retiro dos Catequistas da Região
Pastoral de Bento Gonçalves. Posso dizer que para mim,
foi de grande valia, onde o que me marcou foi o trabalho
desenvolvido pelo Pe. Adelar Barufi quanto ao método da
leitura orante, onde meditamos uns textos do Evangelho de
São Mateus. Saliento que o catequista tem que ir ao poço e
buscar água viva, que é Jesus.
Isso, ajudou-me a ser mais humano e a ter mais criatividade
no desenvolver os encontros
orantes da Palavra de Deus
com os catequizandos que
acompanho.
Vanderlei Andreola
Com. N. Sra. de Caravaggio Paróquia Cristo Rei

Encontro de CEBS em Crato

Vocacionados ao Sacerdócio
Ir e anunciar a Palavra. Fazer discípulos de Jesus Cristo
(cf. Mt 28,19). Ajudar a conhecer e observar os ensinamentos
de Jesus, para que n´Ele todos
tenham vida. Esta proposta
do Evangelho toca e ilumina a
vida de vários adolescentes e
jovens. São os vocacionados à
vida sacerdotal. Um grupo participa quinzenalmente do Seminário Familiar e se prepara
para ingressar nos seminários
diocesanos. São eles: Eduardo Cantelli, da Paróquia São
Marcos - Farroupilha; Robert
Marsango, da Paróquia Cristo

Rei; Rômulo Liviera Sganzerla,
da Paróquia Cristo Rei; Vicenzo
Gabriel Polachini, da Paróquia
Santo Antônio; Stefano Fagundes Petroli, da Paróquia Santo
Antônio; Gustavo Bez, da Paróquia São Roque; Gabriel Bez, da
Paróquia São Roque; Leandro
Mezzaroba, da Paróquia São
Francisco de Assis - Monte Belo
do Sul; Leandro Casagrande, da
Paróquia São Francisco de Assis
e Guilherme da Cunha, da Paróquia Santo Antônio. A Equipe de
Coordenação do Seminário Familiar é composta pelos padres
Adelar Baruffi e Jocimar Romio e

pelos leigos Vilton e Marlene Rodrigues e Ieda D´Agostini.
Além destes, outros jovens
da região já estão nos seminários: Tauan Marsango, da Paróquia Cristo Rei, está no Seminário N. Sra. Aparecida; Cristian
Fabiani, da Paróquia Cristo Rei,
está no Curso Propedêutico; Gabriel Comparin Rodrigues, da Paróquia São Roque, está na etapa
da Filosofia; Gustavo Predebon
e Elton Marcelo Aristides, da Paróquia Santo Antônio e Lucivan
Francieski, da Paróquia Santa
Teresa, estão na etapa da Teologia.

Rezemos e apoiemos nossos vocacionados para que
amanhã tenhamos bons padres em nossas paróquias.

Agenda Regional
MAIO
01 		
		
20 19h30
		
12 a 16
22
		
27 a 30

Encontro Diocesano das Comunidades
Santuário de Caravaggio
Palestra: Satanás e os demônios na Bíblia
Salão Paroquial Santo Antônio
Visita pastoral à Paróquia de Monte Belo do Sul
Reunião dos padres da Região
Santa Teresa
Visita pastoral às paróquias de Santa Teresa e Santa Bárbara

Trago a vocês a minha experiência na participação do
13º Intereclesiais de CEBs, em Juazeiro do Norte, Ceará.
Preparei-me para este encontro com a leitura do texto Base.
Já no início, ouvimos a Carta do Papa Francisco encorajando-nos à nossa participação e a continuarmos como discípulos missionários nas comunidades de cada um. Pudemos
ver e ouvir as lutas, conquistas e resistências em favor da
vida daquele povo, na justiça e profecia, pois existe o poder
concentrado nas mãos de poucas pessoas – “coronéis”.
No caminhar junto ao povo
nordestino, pude observar a
espiritualidade popular, com
seus “beatos”, especialmente
o Pe. Cícero e outros. “Não deixe cair a profecia!”
(D. Hélder Câmara)
Maristela Salini Buckel
Comunidade N. Sra. Aparecida
Paróquia Cristo Rei

Comunidades Eclesiais de Base
Comunidade Eclesiais de Base nada mais são do que
um jeito normal de ser Igreja. Esse jeito que se define, é
que não podemos separar Fé e Vida. O que seria a oração
de “Pai Nosso” sem a parte “O Pão Nosso?” Como dividir as
nossas experiências de Fé sem juntá-las com as experiências de nossa Vida cotidiana?
O 13º Intereclesial de CEBs
trouxe a percepção de que não
podemos ficar indiferentes
com o nosso irmão necessitado, pois é nele que vemos o
rosto de Nosso Senhor Jesus
Cristo.

JUNHO
26		
		

Ana Paula Salton
Comunidade Santo Antônio Linha Paulina

Reunião dos padres da Região
Paróquia Cristo Rei
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Responsório de

Santo Antônio
Se milagres desejais,
Recorrei a Santo Antônio,
Vereis fugir os demônios,
E as tentações infernais.
Recupera-se o perdido,
Rompe-se a dura prisão,
E no auge do furacão
Cede o mar embravecido.
Todos os males humanos
Se moderam, se retiram,
Digam-nos aqueles que o viram,
Digam-nos os paduanos.
Pela sua intercessão
Foge a peste, o erro e a morte.
O fraco torna-se forte,
E torna-se o enfermo são.
Amém!
Santo Antônio, intercedei por nós!

