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Boa Notícia

Leigos e leigas em prontidão
Egydio Furlanetto

Paróquia Cristo Rei

Da face do estranho à face de Deus

Deus nos ama, nos chama e nos envia em missão: 
“Ide pelo mundo inteiro e anunciai a Boa Nova a 
toda criatura!”  (Mc 16,15)

A partir do Concílio Vaticano  II, a Igreja, que tem 
a missão de evangelizar, foi classificada como sendo o 
povo de Deus a caminho da pátria celeste, logo, todos 
somos Igreja. 

Como leigos, pelo batismo, recebemos a graça de 
sermos Igreja e chamados para cumprir a tarefa da 
Evangelização. A beleza e o sentido da Igreja vêm ex-
pressos na realidade fundada em um só Senhor, em 
uma só fé e um só batismo. O campo específico da ati-
vidade evangelizadora do leigo é o mundo em que ele 
vive e trabalha.

“O leigo é, ao mesmo tempo, o homem da Igreja 
no coração do mundo e o homem do mundo, no cora-
ção da Igreja” (Puebla). É, portanto, a presença viva do 
Evangelho e da Igreja no coração da humanidade. 

O mundo que aí está, clamando por dias melhores, 
é o campo da ação dos leigos. 

Que todos os batizados atuem como sal da terra 
e luz do mundo: na família, no trabalho, na política e 
na economia, nas ciências e nas artes, na educação, 
na cultura, nos meios de comunicação, na cidade, no 
campo e em todo o planeta, nossa “casa comum”.

Como vimos, o leque da ação dos leigos é grande, 
mas tudo precisa começar na família, o alicerce da so-
ciedade.  É na família que se aprende o sentido da vida, 
que se desenvolvem os valores da ética, da moral e dos 
bons costumes. A família é o berço de todas as voca-

os aproximamos da Festa de São Roque em nos-
sa cidade. Impossível não lembrar de seu exemplo 

como leigo. Da outrora minúscula cidadela francesa de 
Montpellier à maravilhosa Roma italiana, peregrino de 
Nosso Senhor, levou a sério sua vocação de fiel e encon-
trou nos irmãos mais próximos os caminhos de Jesus Cris-
to. Interessante pensar que, quando se lembra do santo, 
logo se pensa naquele que caminhou de uma cidade a 
outra. Na verdade, São Roque foi peregrino de caminhos 
muito maiores e mais desafiadores. Foram os caminhos 
do Senhor. Cada irmão que nosso santo encontrava, aí 
uma estrada se abria em direção ao Cristo que mora nos 
outros e mora em nós. Da face dos pobres e humilhados, 
caminhou Roque à face de Cristo. Essa sim é verdadeira 
peregrinação. Cada face, um novo caminho para chegar 
a Deus.

Nesta sua jornada, o Roque, que virou santo, nos ins-
pira caminhos, daqueles que ele mesmo trilhou. Hoje, 
pode nos inspirar especialmente numa questão que vem 
desumanizando a humanidade: a das migrações. Há mui-

ta mobilização dentro da Igreja para contornar essa incô-
moda situação. Ainda bem! Falta muito ainda, porém, na 
nossa cultura local, essa abertura ao estrangeiro. Desde 
aquele que vem de outro país, ou que vem de outro esta-
do, até mesmo os vizinhos de cidade ou de bairro. Nosso 
santo, porém, mais uma vez tem um convite a nos fazer.

Diante da face de cada estranho devemos encontrar 
um caminho que se abre à nossa frente. O fechamento 
ensoberbado, orgulhoso, arrogante e bairrista jamais 
deve vir de um cristão. O cristão se abre e acolhe, acima 
de tudo. Deixa espaço para ser conhecido e conhecer. 
Está aí sempre pronto a trilhar o caminho. Ele é longo e 
difícil, mas conta com o melhor companheiro: o Cristo que 
vive em nós. 

Nas próximas páginas desta edição do Boa Notícia, 
encontraremos o caminhar de nossas comunidades e as-
sim, como Igreja que somos, vamos nos ajudando mais e 
mais a trilhar as estradas do Senhor, lembrando sempre 
que, como diz o lema da Festa de São Roque: “os pés vão 
onde quer o coração”.

ções. A fé brota na família, e não na escola, na faculda-
de ou na universidade. 

A vocação do leigo e da leiga é ser a face de Cris-
to no meio da humanidade. É ser uma Igreja em saída 
a serviço do Reino de Deus. É viver o batismo para o 
caminho da santificação.  Estamos vivendo no mundo 
globalizado, um processo econômico e social que esta-
belece a integração entre países e pessoas do mundo 
inteiro. No entanto, se grandes foram os avanços, há de 
se convir que os benefícios não atingiram a vida plena 
para todos.  A desigualdade social é uma das conse-
quências que traz no seu bojo muitas exclusões. Vive-
mos na contramão dos princípios do Evangelho que nos 
orientam para  que todos sejamos irmãos. 

É neste mundo globalizado que somos chamados a 
construir nossa história. Não tenhamos medo, nos diz 
Jesus: “Eis que estarei convosco todos os dias, até 
o fim dos tempos” (Mt 28,19). Vale lembrar a Igreja 
nascente, de um punhado de homens e mulheres, de 
portas trancadas, com medo dos judeus. Ao receberem 
o Espírito Santo, perderam o medo, abriram as portas 
e partiram para anunciar o Evangelho. Torturas, perse-
guições e martírios não faltaram, mas o Senhor estava 
com eles e continua conosco dois mil anos depois.

Queridos leigos e leigas, “a messe é grande e 
poucos são os trabalhadores” (Mt 20,1). A vinha do 
Senhor está pronta para a colheita. Não dá para espe-
rar. Sem medo, estejamos  prontos, pois somos os fe-
lizes convidados para este trabalho que, pelo batismo, 
nos pertence.
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No próximo dia 25 de agosto, ocorrerá o En-
contro de Lideranças da região pastoral de Bento 
Gonçalves, que é formada pelas paróquias Santo 
Antônio, São Roque, Cristo Rei, Nossa Senhora 
do Rosário de Pompeia (Pinto Bandeira), Nossa 
Senhora do Rosário (Faria Lemos), São Francisco 
de Assis (Monte Belo do Sul), Santa Teresa, Santa 
Bárbara e por 129 comunidades.

A CNBB proclamou o ano de 2018 como o Ano 
do Laicato, comemorando os 30 anos do sínodo 
Ordinário sobre os leigos (1987), os 30 anos da 
Exortação Apostólica Christi fideles Laici, que tra-
ta da missão e do chamado dos leigos na Igreja e 
no mundo. A Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) quer dinamizar o estudo e a prática 
do documento 205 - Cristãos leigos e leigas na 
Igreja e na Sociedade. O tema escolhido em âm-
bito nacional é “Cristãos leigos e leigas, sujei-
tos na ‘Igreja em saída’, a serviço do Reino”. 
A motivação espiritual nasce do lema “Sal da 
terra e luz do mundo” (Mt 5,13-14).

O objetivo do encontro de lideranças, anima-
do pela Igreja do Brasil, é “Celebrar o Ano do Lai-

A cultura vocacional indica que se deve percor-
rer um longo itinerário, que começa no batismo de 

todo cristão, e que a primeira vocação da qual 
somos chamados é a vocação à vida. Por isso, 

toda a vocação exige cultivo, terreno fértil, 
oração na família e na comunidade, de 
modo que encontrem seu lugar e sua 
missão. A caminhada da promoção de 
uma cultura vocacional na Diocese de 
Caxias de Sul progride através de diver-

sas iniciativas, como atividades e refle-
xões e que buscam sensibilizar os batiza-

dos para a importância do cultivo da vocação 
e também despertar jovens para sua opção 

vocacional. Trata-se de propostas favoráveis para 
revisitar, revitalizar e impulsionar o projeto pessoal de 

vida e de missão que cada pessoa se propõe, com seus 
desafios e motivações ao longo do caminho.

A partir desses encontros de sensibilização pensou-se 

Formação

Pe. Gilmar Paulo Marchesini
Paróquia Cristo Rei

Encontro de Lideranças
da Região Pastoral de Bento Gonçalves

cato em comunhão com as paróquias da região 
de pastoral de Bento Gonçalves, integrando as li-
deranças das comunidades, despertando para a 
missão dos leigos, numa ‘Igreja em saída’”. Have-
rá diversas atividades, com momentos de forma-
ção, partilha, celebração, festa e motivação para 
a missão nas comunidades.

A acolhida aos participantes inicia às 14 ho-

ras, com animação musical, apresentação das 
paróquias e oração de abertura. Em seguida, 
acontece o momento formativo. Os palestran-
tes serão os teólogos leigos Giovani Matiello 
e Arnaldo Poletto. O primeiro tema é “A pessoa 
do leigo(a)”, com Giovani Matiello. O segundo 
tema é “O leigo na comunidade e na sociedade: 
os leigos como sal da terra e luz do mundo numa 
Igreja em saída”, com Arnaldo Poletto.

A missa, marcada para às 18h30min, será 
presidida pelo Bispo Diocesano e contará com a 
presença dos padres da região de pastoral. Em 
seguida, haverá um momento de confraterniza-
ção. Os participantes são convidados a levar um 
prato de comida ou uma bebida para partilhar no 
lanche da tarde. A inscrição pode ser feita nas co-
munidades e paróquia.

Sejam todos bem-vindos para este encontro. 
Desde já agradecemos. Participar é uma maneira 
de ser ‘sujeito’ na Igreja em saída, com maturida-
de na fé, testemunhando o amor à Igreja, servir 
os irmãos e irmãs, permanecendo no seguimento 
de Jesus Cristo, na escuta do Espírito Santo, com 
coragem, criatividade, ousadia e na ternura de 
ser “sal da terra e luz do mundo” pelos carismas, 
ministérios, vocações, serviços, no bem comum, 
na transformação social e na missão.

Grupo Vocacional Feminino
Irmã Eliete Dal Molin

em criar um espaço de discernimento vocacional sistemá-
tico com acompanhamento personalizado para as jovens. 
A proposta é de um Grupo Vocacional Feminino, coorde-
nado por lideranças leigas e por uma irmã religiosa que 
atue no Serviço de Animação Vocacional - SAV da Diocese 
de Caxias do Sul. Os encontros proporcionarão momentos 
de formação cristã das vocacionadas com elementos da 
teologia para auxiliar na compreensão mais aprofundada 
da própria vocação. Esses encontros favorecem também 
o conhecimento de diversos institutos de vida religiosa 
consagrada existentes na Igreja, mas principalmente os 
que estão na Diocese de Caxias do Sul.

Acreditamos que a promoção de uma autêntica cultu-
ra vocacional ajude as jovens a descobrirem o projeto que 
Deus tem para cada uma, cultivando a disponibilidade em 
fazer da vida um dom para a missão e motivando-as para 
o encontro pessoal com o Senhor. Que Maria, na escuta 
de Deus soube dizer sim, seja modelo de disponibilidade 
total para aquelas que sentem o chamado de Deus.
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Festeiros
2018

endo presente a vida de São Roque e o lema 
da Campanha da Fraternidade 2018 “Somos 
todos irmãos”, esta é a única certeza que de-

vemos ter, independente de qual posição ocupamos 
na Terra. Deus é um só, aquele que ampara, consola 
e ama indistintamente cada um de seus filhos. Somos 
irmãos, por isso, devemos ter sempre em mente que 
cada um tem um jeito de ser e por causa de tantas 
diferenças é que devemos trabalhar em nós a com-
preensão, a tolerância, a paciência e, principalmente, 
o amor. Aquele amor que tudo supera e tudo vence, o 
amor de coração. Amar como Jesus amava.

Este é um tema que gostaríamos de trazer presen-
te no nosso tríduo da Festa de São Roque e São Gotar-
do. Outro tema que vamos trazer presente é o Ano Na-
cional do Laicato (leigos). Primeiramente agradecer 
a Trindade Santa pelos dons, ministérios e serviços 
que todos os membros da Igreja realizam em nossas 
comunidades e pedir que todos os batizados atuem 
como Sal da Terra e Luz do Mundo, na família, na es-
cola, no trabalho, na política de forma organizada, na 
Igreja e na sociedade.

Que São Roque e São Gotardo intercedam por 
todos os leigos e leigas de nossa Diocese, para que 
sejam no mundo, sal, luz e fermento, verdadeiras tes-
temunhas do amor, da esperança e da alegria de ser 
cristão, povo amado de Deus!

Na vida dos Santos e, de modo especial, a de São 
Roque, não são os pés que o levaram a tanta doação 
para servir, mas sim um coração cheio de amor, com-
preensão, dedicação e solidariedade. Assim é nosso 
apelo: que cada um ande, trilhe os caminhos guiados 
pelo grande amor de Deus que está presente em nos-
sos corações. Por isso “Os pés vão onde quer o cora-
ção”.

Equipe de Festeiros

vida dos santos são espelhos para o nosso viver, são luzes que iluminam o 
nosso caminhar. Neles encontramos verdadeiros testemunhos de como viver 
com fé o espírito fraterno e de acolhida.

São Roque e São Gotardo nos ensinam a seguir o caminho do amor e partirmos 
em missão sendo “Sal da Terra e Luz do Mundo”, nos desafiando a descobrir um 
novo jeito de evangelizar.

Iluminados pelo seu estilo de vida também somos convidados a exercer gestos 
simples, mas que tragam sentido à nossa devoção. Encorajados pelo lema “Os pés 
vão onde quer o coração” queremos viver sentimentos que nos aproximam cada 
vez mais de Deus, nos permitindo viver a missão que recebemos enquanto batiza-
dos, de servir a Igreja de Cristo.

Mateus Sperotto
Gabrielle Sperotto
Isabella Brandalise Valent
Cecilia Brandalise Dal Ponte
Gabriel Benatti
Emanuelle Benatti

Festa em Honra a

André Sperotto e Maribel Cristina Lovera Sperotto
Fábio Dal Ponte e Meirielle Brandalise Dal Ponte
Roberto Benatti e Solange Moro Benatti
Amarildo Roque Masetto e Eliza Vieceli
Arli Finatto e Isaura Baldissarelli Finatto
Fleori Beal e Lunalva Minuscoli Beal

Festeirinhos
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28/04 - Sábado  Abertura das Festividades 

   Jantar dos Sempre Festeiros

06/05 - Domingo Mateada 

29/06 - Sexta-feira Tradicional Feijoada 

14/09 - Sexta-feira Tradicional Bingo 

19/08 - Domingo Sorteio da Rifa (Loteria Federal)

Estamos próximos de um grande passo a ser dado 
pelas nossas paróquias de São Roque e Nossa Senho-
ra do Rosário. Desde o início no ano caminhamos co-
munitariamente analisando as melhores opções para 
podermos acolher e atender melhor às demandas pas-
torais de hoje e do futuro que se aproxima. Chegamos 
a uma proposta definitiva que, nesta assembleia, será 
exposta e decidida: a da reforma de nosso Centro Pa-
roquial e construção da residência para os padres. A 
sua presença é muito importante, pois esta decisão 
não é de uma pessoa ou de um pequeno grupo, mas 
de todos os que pertencem às duas paróquias. Venha 
expressar sua opinião e sinta-se cada vez mais comu-
nidade. Contamos com você!

As Diretrizes da Ação Evangelizadora da Diocese de Caxias do Sul orientam para que sejamos uma “Co-
munidade Formadora, Acolhedora e Missionária”. As Paróquias Nossa Senhora do Rosário, de Faria Lemos, 
e São Roque, estão organizando as Semanas Pastorais para alcançar estes objetivos. As formações se darão 
no Auditório São Roque.

Para quem Quando Onde Hora Assunto

Equipes administrativas 01 e 02 de agosto Auditório S. Roque 19h30min Regimento das comunidades

Pastorais sociais 24 e 25 de setembro Auditório S. Roque 19h30min “Sal da Terra e Luz do mundo”

Equipes de Liturgia 16 e 18 de outubro  Auditório S. Roque 19h30min A Espiritualidade litúrgica

1 de julho 10h30 Missa festiva e almoço em Honra ao padroeiro  na Comunidade São Pedro 71  

15 de julho 10h30 Missa festiva e almoço em honra a Nossa Senhora do Carmo - Com. São Paulo - Linha Paulina

19 de agosto 10h Missa festiva e almoço em Honra a São Roque e São Gotardo

26 de agosto 10h30 Missa festiva e almoço em honra a padroeira da comunidade N. Sra Monte Bérico

9 de setembro 10h30 Missa festiva e almoço em honra  a  padroeira  da comunidade Nossa Senhora da Natividade

16 de setembro 10h30 Missa festiva e almoço em honra a padroeira da comunidade Nossa Senhora das Dores - Tuiuty

23 de setembro 10h30 Missa festiva e almoço no salão Paroquial de São Roque em honra a Santa Terezinha

festas  nas comunidades

Paróquias São Roque e N.Sra. do Rosário - Faria Lemos

Programação
Religiosa

Data Entidades / Comunidade Horário
08/05 - Terça-feira APAE 13h30
09/05 - Quarta-feira CNEC 16h
20/05 - Domingo Visita de Santo Antônio à Paróquia São Roque 9h
21/05 - Segunda-feira Quartel do 6º Bcom (Batalhão) 13h45
22/05 - Terça-feira Brigada Militar 14h
22/05 - Terça-feira Bombeiros 16h
26/05 - Sábado Presídio 8h30
03/06 - Domingo Lar do Ancião 14h30
04 a 08/06 - Seg. a Sex. Hospital Tacchini 8h
09/06 - Sábado Nossa Senhora de Fátima - Veríssimo de Mattos 19h
10/06 - Domingo Nossa Senhora das Dores - Tuiuty 10h
12/06 - Terça-feira Nossa Senhora Aparecida 19h
15/06 - Sexta-feira Nossa Senhora da Saúde 19h
16/06 - Sábado São Gotardo 18h
23/06 - Sábado Lar dos Idosos - Luchese 15h
23/06 - Sábado Sagrada Família - Zatt 16h30
26/06 - Terça-feira Nossa Senhora do Caravaggio 20h
06/07 - Sexta-feira São João 19h
07/07 - Sábado São Luiz - SR 16h15
13/07 - Sexta-feira Escola Senador Salgado Filho 14h30
13/07 - Sexta-feira Nossa Senhora de Monte Bérico 19h30
14/07 - Sábado Santa Bárbara - Caminhos da Eulália 18h
15/07 - Domingo Capitel São Jorge 10h
15/07 - Domingo Nossa Senhora do Rosário 15h
18/07 - Quarta-feira Santo Antônio - Linha Pradel 19h30
21/07 - Sábado Cristo Redentor 19h30
22/07 - Domingo São Valentin 10h30
27/07 - Sexta-feira Santa Eulália 19h
28/07 - Sábado Nossa Senhora das Graças - Passo Velho 16h30
29/07 - Domingo Paróquia N. Senhora do Rosário - Faria Lemos 8h30
04/08 - Sábado Santa Terezinha - Lot. Panorâmico 18h
05/08 - Domingo Visita de São Roque à Paróquia Santo Antônio 10h
05/08 - Domingo Visita de São Roque à Paróquia Cristo Rei 18h

Festa em Honra aVisita do Padroeiro
às Entidades e Comunidades

16/08 - Quinta-feira Dia de São Roque (Missa dos Doentes) 15h

16/08 - 1º Dia - Tríduo Paróquia São Roque   19h

17/08 - 2º Dia - Tríduo Paróquia São Roque   19h

18/08 - 3º Dia - Tríduo Paróquia São Roque   18h

19/08 - Domingo Missa Festiva na Matriz São Roque 10h

19/08   Almoço no Salão Paroquial  12h

Programação
Social

Diretrizes da Ação Evangelizadora

CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA PAROQUIAL

30 de novembro, às 15h,
no Salão Paroquial da Igreja São Roque
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Paróquia Santo Antônio

13 de junho, um dia lindo e abençoado 
que parou Bento Gonçalves

festas  nas comunidades
01/07 Missa festiva e almoço em honra ao padroeiro na Comunidade Divino Espírito Santo | Buratti

07/07 Missa festiva em honra ao padroeiro na Comunidade São Paulo Apóstolo | Tancredo Neves

08/07 Almoço festivo em honra ao padroeiro na Comunidade São Paulo Apóstolo | Tancredo Neves

08/07 Missa festiva e almoço em honra à padroeira na Comunidade Santa Maria Goretti

08/07 Missa festiva e almoço em honra à padroeira na Comunidade N. Sra. do Carmo | Borgo

08/07 Missa festiva e almoço em honra ao padroeiro na Comunidade São Pedro | Salgado

20/07 Missa festiva em honra à padroeira na Comunidade Santa Paulina | Vista Alegre

22/07 Almoço festivo em honra à padroeira Santa Paulina no Salão Paroquial

29/07  Missa festiva e almoço em honra ao padroeiro na Comunidade São Cristóvão | Vila Nova I

12/08 Missa festiva e almoço em honra ao padroeiro na Comunidade São Miguel

Casais Festeiros 2019 (da esquerda para direita)
Gilmar Cantelli e Dalvina Maria Osmarin Cantelli
Setembrino do Rosário e Natalina dos Santos Rosário
Ricardo Tonet e Lea Cristiane Gonzatti Tonet
José Antonio Rossatto e Clarice Toniolo Rossatto
Valmor Poletto e Rosita Spadari Poletto
Clacir Rasador e Susana Tercila Giordani
Fábio Luis Piazza e Silvana Casagrande Piazza

Estimados Festeiros:
Gratidão pela missão cumprida!

Equipe Paroquial e Casais Festeiros 2018

Bem-vindos a 141ª Festa de Santo Antônio!

Resgatar a história de nossa fé é sedi-
mentar nossa vida futura sobre o alicerce dos 
valores e princípios das futuras gerações. A 
exposição, ocorrida no interior do Santuário 
Santo Antônio durante a Trezena, idealizou 
reunir imagens e quadros centenários de 
nosso padroeiro para alcançar tais objetivos. 
Relíquias pertencentes a diversas famílias da 
comunidade foram cedidas para a mostra. 
Entre elas, uma imagem muito especial em 
madeira, esculpida em 1730, pelo famoso 
artista Aleijadinho.

Por tudo demos graças a Deus!
Neste ano dedicado a todos cris-

tãos fiéis (Ano do Laicato), temos a 
certeza de que nossos festeiros e as 
centenas de voluntários que se envol-
veram na organização e no trabalho da 
festa de Santo Antônio, resplandece-
ram a luz de Cristo aos milhares de de-
votos que acompanharam os festejos 
em honra ao Padroeiro do Município.

As mais de 20 mil pessoas que pe-
regrinaram até o Santuário puderam 
saborear a espiritualidade das bem-
-aventuranças (Mt 5,3-12), especial-
mente no decorrer da Trezena, ou seja, 
treze dias de preparação ao dia festivo, 
que ocorre sempre de 31 de maio ao 
dia 12 de junho. Para o Papa Francisco 
“Jesus explicou, com toda simplicida-
de, o que é ser santo; assim o fez quan-
do nos deixou as bem-aventuranças. 
Estas são como que o RG do cristão”.

É um ano todo de preparação. A di-
mensão espiritual que direcionou todo 

140ª Festa de Santo Antônio

Pe. Ricardo Fontana

trabalho, desde as celebrações, even-
tos, visitas do padroeiro, trezena e todo 
o dia festivo foi o tema do Ano do Lai-
cato “Cristãos sujeitos numa Igreja em 
saída, a serviço do Reino de Deus” e 
com a mística da conclusão do sermão 
da montanha em que Jesus convoca a 
todos como discípulos missionários a 
ser “sal da terra e luz do mundo” (Mt 
5,13-14).

Celebramos com júbilo e alegria 
este momento único da nossa gente, 
como bem expressou Dom Adelar Ba-
ruffi, Bispo de Cruz Alta: “a festa de 
Santo de Santo Antônio tem sido, du-
rante toda história desses 140 anos, 
uma espécie de catalisador da vida de 
fé do povo desta região. Sim! Pois além 
de ser o padroeiro de Bento Gonçalves 
e da própria paróquia, vai muito além 
de suas fronteiras, pois o Santo agrega 
a todos”.

Nossa equipe paroquial tem uma 
palavra final: Gratidão!

Santo Antônio, uma vida de doutrina e bondade
Cinema com os quartos anos das Escolas Municipais

O que mais de importante temos na sociedade são nossas crianças e o que 
mais de importante há nas crianças é o seu coração. Importa educar o coração! 
Mais de mil crianças puderam conhecer a vida do Santo e das nossas origens 
de fé, através do filme apresentado no cinema e a confecção de trabalhos ar-
tesanais realizados na escola que, posteriormente, foram mostrados na Expo-
Bento. Parabéns pela iniciativa! Obrigado a SMED e a ExpoBento pela parceria!

MOSTRA CENTENÁRIA



Merlo Fotografia
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Paróquia Cristo Rei

paroquiacristoreibento@gmail.com

COMUNIDADE CONFISSÃO CRISMA
Nossa Senhora das Neves 16/08 às 19h (Centro de Evangelização) 29/09 às 18h (Igreja Matriz)
Almas do Purgatório 16/08 às 19h (Centro de Evangelização) 29/09 às 18h (Igreja Matriz)
Nossa Senhora da Glória 16/08 às 19h (Centro de Evangelização) 29/09 às 18h (Igreja Matriz)
São Pedro 16/08 às 19h (Centro de Evangelização) 29/09 às 18h (Igreja Matriz)
Nossa Senhora das Graças 16/08 às 19h (Centro de Evangelização) 29/09 às 18h (Igreja Matriz)
Nossa Senhora de Lourdes 16/08 às 19h (Centro de Evangelização) 29/09 às 18h (Igreja Matriz)
Nossa Senhora de Pompeia 16/08 às 19h (Centro de Evangelização) 29/09 às 18h (Igreja Matriz)
São José - Garibaldina 16/08 às 19h (Centro de Evangelização) 29/09 às 18h (Igreja Matriz)
São José - Sertorina 16/08 às 19h (Centro de Evangelização) 29/09 às 18h (Igreja Matriz)
Nossa Sra. de Caravaggio 16/08 às 19h (Centro de Evangelização) 29/09 às 18h (Igreja Matriz)
Imac. Coração de Maria 16/08 às 19h (Centro de Evangelização) 29/09 às 18h (Igreja Matriz)
Sagrado Coração de Jesus 16/08 às 19h (Centro de Evangelização) 29/09 às 18h (Igreja Matriz)
Nossa Senhora Aparecida 16/08 às 19h30 (Centro de Evangelização) 29/09 às 18h (Igreja Matriz)
Nossa Senhora de Fátima 23/08 às 19h30 (Igreja N. Sra. de Fátima) 29/09 às 15h (Igreja Santa Marta)
Santa Marta 24/08 às 19h30 (Igreja Santa Marta) 29/09 às 15h (Igreja Santa Marta)
Santa Helena 29/08 às 19h30 (Igreja Santa Helena) 29/09 às 09h (Igreja Santa Helena)
Santo Antônio 30/08 às 19h30 (Centro de Evangelização) 29/09 às 18h (Igreja Matriz)
Matriz 30/08 às 19h30 (Centro de Evangelização) 28/09 às 19h30 (Igreja Matriz)
São Bento 12/09 às 19h30 (Centro de Evangelização) 28/09 às 19h30 (Igreja Matriz)
São Luiz 12/09 às 19h30 (Centro de Evangelização) 28/09 às 19h30 (Igreja Matriz)
Santo Antão 12/09 às 19h30 (Centro de Evangelização) 28/09 às 19h30 (Igreja Matriz)
Santa Rita 12/09 às 19h30 (Centro de Evangelização) 28/09 às 19h30 (Igreja Matriz)

72ª Festa de Cristo Rei em
integração com o Ano do Laicato

Nª Srª das Neves - 6 da Leopoldina  Nª Srª das Neves  Domingo, às 10h45 5 de agosto
Nª Srª da Glória - 40 da Leopoldina Nª Srª da Glória  Domingo, às 10h45 19 de agosto
Santa Helena    Santa Helena  Domingo, às 10h45 27 de agosto
Festa de Cristo Rei   Chá das Zeladoras  Domingo, às 15h  2 de setembro
       (Abertura: 14h)
Festa de Cristo Rei   Cavalgada de Cristo Rei - Quinta-feira, 9h
    ABCTG    (Ao lado do Super Apolo) 20 de setembro

festas  nas comunidades

confissões e crisma 2018

 Chá das Zeladoras: O tradicional chá das zeladoras ocorre no dia 2 de setembro de 2018, a 
partir das 15h, no Clube Ipiranga. Os interessados devem adquirir os ingressos com as coordenadoras 
das capelinhas. Haverá músicas, rifão e uma grande animação para todos.

 Visitas de Cristo Rei: Os casais festeiros e festeiros jovens de Cristo Rei visitarão as comunida-
des, instituições e serviços sociais. Este momento é fundamental, porque promove a comunhão entre 
comunidades e lideranças. Por ocasião das visitas, será dada a bênção do sal e das velas e a renovação 
das promessas do Batismo para todos os leigos.

Data  Hora Local   

4 de agosto 18h São Luís (Jardim Glória)

5 de agosto 9h30 São Bento

10 de agosto 16h Recicladores Jardim Glória

11 de agosto 15h30 Sagrado Coração de Jesus (Municipal)

12 de agosto 8h30 Santo Antão

12 de agosto 19h30 Nossa Senhora das Graças 

18 de agosto 16h N. Sra. do Rosário de Pompeia

19 de agosto 9h São José (Garibaldina)

22 de agosto  14h  APAE 

22 de agosto 19h30 CTG Laço Velho

26 de agosto  9h30 Nossa Senhora de Fátima

8 de setembro 18h Nossa Senhora Aparecida

14 de setembro  19h30 São Carlos 

15 de setembro  15h30 Nossa Senhora da Glória

16 de setembro  8h30 Santa Helena

16 de setembro  10h30  São José (Sertorina)

20 de setembro 9h ABCTG: cavalgada

  11h Celebração

  12h Almoço campeiro

  14h Mateada e Gaitaço

22 de setembro 19h30 Nossa Senhora das Neves

23 de setembro  18h Santuário Santo Antônio

3 de outubro 19h30 Imaculado Coração de Maria

5 de outubro  19h30 Santo Antônio (Pomarosa)

6 de outubro  15h30 N. Sra. de Caravaggio (Tamandaré)

6 de outubro  19h30  Almas do Purgatório 

9 de outubro  10h Abraçaí

10 de outubro  15h Lar do Ancião

13 de outubro  16h Santo Expedito

13 de outubro  19h30 N. Sra. de Lourdes (Gruta do Ceará)

14 de outubro  10h Santa Marta

21 de outubro 19h30 Santa Rita

24 de outubro  19h São Roque e São Gotardo

28 de outubro 19h30 São Pedro

06 de novembro 8h30 Hospital Tacchini (retorno da 

   imagem, 9 de novembro, às  15h)

Abertura da
72ª Festa

No último dia 2 de junho, aconteceu a aber-
tura da 72ª festa de Cristo Rei, com missa solene 
na Igreja Matriz e a presença dos casais festeiros 
e festeiros jovens. Um momento especial da vida 
da paróquia. Os padres agradecem as equipes, as 
lideranças e demais colaboradores. Agradecem, 
ainda, a comunidade Santa Marta pela acolhida e 
serviços prestados para a realização do jantar dan-
çante. “A todos, a nossa bênção e gratidão.”

Os casais festeiros e festeiros jovens estão à fren-
te da 72ª Festa de Cristo Rei, que contempla diversas 
atividades sociais, culturais e, de modo especial, a 
parte espiritual e pastoral. Em comunhão com o Ano 
do Laicato e a Campanha da Fraternidade 2018, o 

lema escolhido é “Com Cristo Rei somos irmãos, sal da 
terra e luz do mundo”. Haverá uma ampla programa-
ção de formação, espiritualidade, visitas, celebrações, 
entre outras atividades. A festa de Cristo Rei será reali-
zada no dia 25 de novembro de 2018.

visitas
de cristo rei




