Boa Notícia

JORNAL DAS PARÓQUIAS SANTO ANTÔNIO, CRISTO REI, SÃO ROQUE E FARIA LEMOS | BENTO GONÇALVES | ANO 17 | Nº 82 | JUNHO 2012

56ª Festa em Honra

São Roque
e São Gotardo
a

Com São Roque e São Gotardo

Vida com Saúde!

Dia 19 de Agosto de 2012

editorial
Vida com Saúde!
Viver com Saúde é um sonho e, ao mesmo tempo, um direito e compromisso permanente de todos.
A Campanha da Fraternidade 2012 reafirmou que a saúde não é apenas ausência
de doenças, mas consiste em viver em harmonia consigo mesmo, com os outros e com
Deus. A fé nos ajuda a integrar as pessoas e
a fortalecer as relações fraternas. E é com o
desejo de reforçar a unidade e a comunhão
entre as pessoas e as comunidades das paróquias de Bento Gonçalves que o jornal Boa
Notícia está chegando mais uma vez até a
sua casa.
A Semana da Família, a ser realizada entre 12 e 18 de agosto, tem como tema “A
Família: o trabalho e a festa”, alertando sobre a importância da família para que todos
vivam com saúde plena.
A Bíblia, desde sempre, faz parte da caminhada do povo de Deus. É nela que devemos pendurar todo o nosso trabalho. O
Evangelho de Marcos, tema do mês da Bíblia
deste ano, nos convida a termos “Coragem!
Levante; pois Deus chama!” (Mc 10,49), a
sermos “Discípulos Missionários”.
Nesta edição, a capa e as páginas centrais são dedicadas a São Roque, um peregrino a serviço da fé e da vida. A Paróquia
do mesmo nome está preparando a festa de
seu padroeiro, tendo a colaboração direta
de cinco casais festeiros, que expressam a
alegria de estar prestando este serviço à comunidade.
As Pastorais Sociais abrem espaço para
os Direitos da Saúde, Pastoral da Pessoa Idosa (PPI), o Grito dos Excluídos e alertam para
o perigo dos agrotóxicos.
Você encontrará também notícias das paróquias Cristo Rei, N. Sra. do Rosário, Santo
Antônio e São Roque, da região pastoral de
Bento Gonçalves e da Igreja Diocesana, que
está em processo de Assembleia Pastoral
dos padres e do Povo de Deus.
Uma boa leitura! Desejamos a você uma
vida cheia de saúde!
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Semana Nacional

DA FAMÍLIA
Paulo Poletto*
A Pastoral Familiar estará promovendo de 12 a
18 de agosto, a Semana Nacional da Família, sob o
tema “A Família: O Trabalho e a Festa”. É um convite a repensar o trabalho e a festa na perspectiva de
uma família unida e aberta à vida, bem como inserida na sociedade e na Igreja, como disse o Papa
Bento XVI na carta na qual convocou ao VII Encontro Mundial das Famílias em Milão, acontecido no
final de maio e início de junho, sob
o mesmo tema.

Infelizmente, nos nossos dias a organização do
trabalho, em função do mercado e do lucro e a concepção da festa como ocasião de consumo, contribuem para desagregar a família e a comunidade. Ao
mesmo tempo conduz a sociedade a uma vida individualista. É necessário repensar o tempo dado ao
trabalho e o destinado à família, recuperando o verdadeiro sentido da festa, que é a vida de família.

...É um convite

A Semana da Família é um momento de rever o trabalho e a festa,
aumentando a qualidade dos relacionamentos, até os distantes do
núcleo estritamente familiar, bem
como de incentivar o crescimento
da espiritualidade familiar de tal
modo que os pais e filhos encontrem, no lar, o ambiente mais propício para o desenvolvimento de
sua vida cristã.

O Cardeal Ennio Antonelli – prea repensar o
sidente do Pontifício Conselho para
trabalho e a festa
a Família, diz que “o trabalho e a
na perspectiva de
festa estão intimamente ligados à
uma família unida
vida das famílias: condicionam as
suas escolhas, influenciam os relae aberta à vida...
cionamentos entre os cônjuges, e
entre os pais e os filhos, incidem sobre a relação da família com a sociedade em geral
e com a Igreja. A experiência quotidiana garante
Nossa esperança é que a família brasileira possa
que o desenvolvimento autêntico da pessoa exige,
abrir-se às exigências das relações, fortificar os laços
quer as dimensões individual, familiar e comunientre pais e filhos, e possamos ter como resultatária, quer as atividades e as relações funcionais,
do uma sociedade mais feliz, vivendo o verdadeiro
como também a abertura à esperança e ao bem
amor.
sem limites.”

*Coordenador Diocesano da Pastoral Familiar
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O Evangelho de

Marcos

“Início do Evangelho de Jesus,
Cristo e Filho de Deus” (Mc 1,1)
Com este título que, por sua vez, é o programa
de toda a obra e sua síntese, Marcos afirma que o
‘evangelho’, a ‘boa notícia’ é uma pessoa: Jesus de
Nazaré, o Messias esperado e Filho de Deus.

Como ser
verdadeiro
discípulo
de Jesus?

Ir. Sandra M. Pascoalato, sjbp.

Quem era Marcos?
O livro dos Atos dos Apóstolos nos
fala de um ‘João, apelidado Marcos’, filho de certa Maria, que tinha colocado
à disposição dos apóstolos e dos primeiros cristãos a sua casa, em Jerusalém, para os encontros da comunidade.
É para esta casa que o apóstolo Pedro
se dirige depois que foi libertado de
uma prisão (cf. At 12,12ss). Crescendo
num ambiente assim, de profunda fé,
o jovem João Marcos conheceu a Jesus
pelo testemunho de sua mãe e dos outros cristãos.
Encontramo-lo também, depois,
fazendo parte de uma equipe de missionários junto com Paulo e Barnabé
(cf. At 13,5.13) e, mais tarde, em companhia de Pedro, provavelmente em
Roma. Na sua Primeira Carta (5,13) Pedro chama-o de ‘meu filho’, atestando
assim o grande carinho que nutria por
Marcos. A tradição diz que este João
Marcos é o autor do primeiro evangelho.

ENCONTROS SOBRE O
EVANGELHO DE MARCOS
Nos dias 04 e 11 de Julho, às 19h30min
Local: Salão da Paróquia Antônio
Assessor: Prof. ILDO BOHN GASS, membro do CEBI

Quem é Jesus?
Por que Marcos
escreve o evangelho?
Entre os anos 60 e 70 d.C. a comunidade dos cristãos de Roma
enfrenta um período de insegurança, incertezas e perseguições. Muitos cristãos estão desanimando, muitos também não lembram mais
direito a proposta de Jesus, outros esperam ainda a vinda triunfante
do Messias glorioso que viria recompensar os fieis eleitos... A comunidade está um tanto confusa e precisa reavivar a própria identidade
de seguidora de Jesus em meio à crise que atravessa. Foi, então, recolhendo as tradições sobre Jesus de Nazaré que estavam espalhadas
em pequenos escritos e organizando-as num conjunto coerente. O
resultado é o escrito chamado ‘evangelho’, atribuído a Marcos, a
‘boa notícia’ que traz uma mensagem de conforto e esperança e que
convida a comunidade a redescobrir e reconhecer a pessoa de Jesus
como o Messias, o Filho de Deus.
A tarefa não simples que Marcos assume é a de responder com
clareza, fundamentalmente, a duas perguntas: “Quem é Jesus?” e
“Como ser verdadeiro discípulo de Jesus?”.

Toda a primeira parte da obra de Marcos (1,1-8,30)
é atravessada por esta pergunta. A questão se refere,
portanto, à identidade de Jesus.
Lemos em Mc 1,27: «Todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: ‘O que é isso?’».
Em Mc 4,41: «Quem é este?». Em Mc 6,2: «De onde lhe
vem tudo isso?».
Ao longo dos capítulos que compõem a primeira
parte Jesus se revela através da sua palavra e ações
prodigiosas. Quando se chega ao texto de Mc 8,27
encontramos Jesus que se retira com os seus discípulos em Cesareia de Felipe e que parece querer verificar
se através do seu ensinamento o conhecem um pouco mais. Tudo que aconteceu até agora desemboca na
pergunta que Jesus dirige, em primeiro lugar de modo
vago: «Quem dizem os homens que eu sou?» e logo
depois, diretamente aos doze: «E vocês, quem dizem
que eu sou?». Pedro responde, e responde bem: «Tu
és o Cristo» (Mc 8,29). A profissão de fé do chefe dos
apóstolos é o ponto de chegada da revelação messiânica de Jesus.

BOA NOTÍCIA | JUNHO 2012 | PÁGINA 3

Após a confissão de Pedro,
abre-se a segunda parte do
evangelho de Marcos (8,3116,20) com a expressão «Jesus
começou a ensinar os discípulos» (Mc 8,31). Os discípulos
deverão agora conhecer que
tipo de Messias é Jesus; um
Messias que deve passar pela
dor e pela morte para chegar à
ressurreição. E este é também
o caminho para quem quiser
segui-lo.
Não deve ter sido fácil para
os discípulos aceitarem este
caminho, pois o evangelho
nos diz que Jesus teve que
anunciá-lo três vezes (8,31-33;
9.30-32 e 10,32-34). E a resistência e incompreensão dos
discípulos é bastante evidente:
em Mc 8,32, «Pedro começou
a repreender Jesus»; em Mc
9,33-34, «tinham discutido
sobre qual deles era o maior»
e em Mc 10,35-37, «pedem
para ocupar os lugares mais
importantes».
Ainda que o chamado a ser
discípulos esteja na primeira
parte do evangelho de Marcos, o ensinamento específico
sobre como se tornar um verdadeiro discípulo se concentra
na segunda parte da obra. O
ponto culminante deste caminho é a profissão de fé do
centurião romano «que estava
bem na frente da cruz e, vendo como Jesus havia expirado,
disse: ‘Verdadeiramente esse
homem era o Filho de Deus’»
(15,39).
Para Marcos, ser discípulo é estar com Jesus (3,14),
segui-lo (2,14) e segui-lo por
onde quer que Ele vá, ainda
que este caminho passe pela
cruz (8,34-35).

PARÓQUIA CRISTO REI
Visitas de Cristo Rei 2012

Participantes do Curso de Oratória com o instrutor Antônio Antunes de Lima

A Paróquia Cristo Rei ofereceu a seus colaboradores
o curso “Como falar em público”, ministrado, gratuitamente, pelo instrutor Antônio
Antunes de Lima, da Academia da Comunicação. Participaram do treinamento ministros da Palavra, ministros
da Eucaristia, comentaristas,

catequistas, cantores e líderes
de comunidades. Vinte participantes treinaram exercícios de
Oratória, Dicção e Desinibição,
em quatro encontros, realizados nos dias 18 e 25 de abril e
2 e 9 de maio. Unindo teoria e
prática, melhoraram sua apresentação com novas técnicas,
postura correta e gestos ade-

quados para melhor difundir
a “mensagem de Cristo, tão
linda que merece ser anunciada com técnica, alegria e entusiasmo”, comentou Lima. O
treinamento foi positivamente
avaliado. Para o mês de setembro está agendada mais
uma edição desse curso para
os voluntários da Paróquia.

Cursos e Encontros
29 de junho
04 e 11 de agosto
13 de julho
11 de agosto

Curso de Liturgia
Centro de Evangelização Cristo Rei
Estudo Bíblico sobre o Evangelho de Marcos
Salão da Paróquia Santo Antônio
Encontro com preparadores do Batismo
Centro de Evangelização Cristo Rei
Retiro para ministros, missionários, lideranças
e interessados das comunidades igreja
Salão da Gruta Garibaldina
Tema: “A saúde na Família”

19h30min
19h30min
19h30min
14h às 19h

Programação

Curso de Oratória

Comunidade				
Matriz 					
Matriz (com apresentação)
dos festeiros jovens			
Santa Helena				
Imaculado C. Maria - B. Verona		
N. Sra. Glória - 40 da Leopoldina
São José - Garibaldina			
N. Sra. Fátima - Bairro Fátima		
São Pedro - 15 da Graciema		
Santo Antônio - Pomarosa II		
Santa Rita				
Santo Antão				
São Carlos				
N. Sra. Neves				
Santa Marta				
Almas					
São José - Sertorina			
Sagrado C. de Jesus - Municipal		
N. Sra. Graças - 8 da Graciema		
N. Sra. Pompéia - Vinosul		
Santo Expedito				
São Bento				
São Luiz - Bairro Jardim Glória		
N. Sra. Aparecida - Bairro Imigrante
N. Sra. Lourdes - Gruta do Ceará
N. Sra. Caravaggio - Tamandaré		

Data
24/06

Hora
8 e 18h

30/06
01/07
05/07
14/07
15/07
22/07
28/07
04/08
05/08
12/08
18/08
25/08
26/08
01/09
02/09
08/09
09/09
15/09
28/09
30/09
06/10
12/10
13/10
27/10

18h
08h30min
19h30min
19h30min
10h30min
09h30min
19h
19h30min
19h30min
08h30min
16h30min
19h30min
10h
19h30min
10h30min
16h30min
19h30min
19h30min
19h30min
09h30min
18h
19h30min
19h30min
18h

Missões na
Comunidade
N. Sra. das Graças
8 da Graciema

03/09 - Segunda-feira - 19h30min - Celebração de abertura
das missões, na comunidade, com os missionários;
04/09 - Terça-feira - Celebração na Família, através da folha
que cada família vai receber;
05/09 - Quarta-feira - Palestra e animação da fé com a Irmã
Olinda;
06/09 - Quinta-feira - Encontro nos grupos de família, às
19h30min, “Família, Espaço Sagrado”;
08/09 - Sábado - às19h30min, Procissão Luminosa e Celebração Penitencial na Comunidade com os missionários;
09/09 - Na parte da tarde, visita e bênção das casas e famílias
pelos missionários;
09/09 - Missa de encerramento das Missões, às 19h30min, no
salão da Comunidade, com a visita da Imagem de Cristo Rei.
Após confraternização. Cada um levar um prato de doces ou
salgados.
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PARÓQUIAS SÃO ROQUE
E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Festival de

Corais

No dia 16 de junho, foi realizado o Festival dos
Corais. Foi um momento de grande emoção, onde
corais de diversas regiões vieram à paróquia São
Roque para mostrar seus talentos. Agradecemos
a participação e apoio de todos que contribuíram
para este evento, que brindou os preparativos
para a festa do padroeiro.

Corpus Christi
Missão Bíblica

Mesmo com temperaturas abaixo de zero,
uma grande multidão participou, no último dia
07 de junho, da missa e da procissão de Corpus
Christi.
Esta festa tem origem na Idade Média, afirmando que Jesus está presente na Eucaristia e

é luz para todas as atividades humanas e inspiração para a nossa organização de cidadãos.
Um grupo de colaboradores homenageou o
Cristo Eucarístico confeccionando tapetes coloridos na praça central de São Roque. A estes,
o nosso muito obrigado!

Nos dias 19 a 22 de setembro, nas comunidades de N.
Sra. da Saúde e N. Sra. Aparecida, acontecerá a MISSÃO
BÍBLICA. Os grandes objetivos da Missão Bíblica são:
1) Oportunizar as pessoas a conhecer mais e melhor a
Palavra de Deus, através das histórias do Antigo e Novo Testamento;
2) Despertar o amor profundo à Bíblia - Palavra de Deus,
ajudando as pessoas a criar um hábito de rezar também
com a Bíblia;
3) Valorizar o Cristo Palavra tanto quanto a Eucaristia.
A metodologia é a participativa, envolvendo todas as lideranças e a comunidade.
A Missão Bíblica começará com o Mutirão da Visitação
às Famílias, nos dias 1º e 8 de setembro e terá como ponto
alto os quatros dias de encontro nas comunidades.

Festas nas Comunidades

Catequese
Com alegria continuamos os encontros da catequese,
Caminho de Iniciação à Vida Cristã. Nos meses de maio e
junho, já celebramos os Sacramentos da Penitência, Eucaristia e Crisma. Lembramos aos crismados que a celebração
de entrega da lembrança será no dia 18 de agosto, às
18h, na Igreja Matriz São Roque.
No mês de agosto iniciam as inscrições para a catequese. Convocamos todos os catequistas da Paróquia, a fim
de realizar encontros de catequese com melhor qualidade, para os quatro encontros de formação, no mês de setembro, sempre às quartas-feiras, dias 05, 12, 19 e 26, das
19h30min às 21h30min, no Auditório de São Roque.

JULHO
Dia 08 Festa em honra ao Padroeiro		
Dia 15 Festa em honra ao Padroeiro		
Dia 21 Festa da Juventude			

Comunidade São Pedro71
Comunidade São Paulo - Paulina
Comunidade São Valentin

AGOSTO
Dia 19 Festa em honra ao Padroeiro		
Dia 26 Festa em honra a Padroeira		

Paróquia São Roque
Comunidade N. Sra. Monte Bérico

SETEMBRO
Dia 09 Festa em honra a Padroeira		
Dia 16 Festa em honra a N. Sra. da Natividade
Dia 23 Festa em honra a Madre Paulina
Dia 29 Festa em honra a São Gabriel,
São Miguel e São Rafael		
Dia 30 Festa em honra a Padroeira		
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Comunidade N. Sra. Das Dores - Tuiuty
Comunidade Natividade
Comunidade São Paulo - Paulina
Comunidade Santo Antônio - Pradel
Comunidade Veríssimo de Mattos

56ª Festa em Honra a

São Roque e
São Gotardo

Com São Roque e São Gotardo

Vida com Saúde!
Uma breve história
de São Roque
De família nobre, nasceu por volta
do ano 1340, em Montpellier, na França. Quando criança mostrou uma grande
devoção a Deus e à Maria. Perdeu seus
pais ainda jovem, seu tio, Duque de Montpellier, lhe cuidou. Tempo depois, Roque,
descobrindo sua missão, distribuiu sua
riqueza entre os pobres. Sendo um pobre em meio a outros peregrina à Roma.
Neste período, ocorreu uma epidemia na
Itália. São Roque curou muitos desta doença temida, orando por eles e fazendo o
sinal da cruz. Em uma das suas viagens,
contraiu a doença, resultando numa ferida aberta na perna. Expulso da cidade,
refugiou-se numa caverna. Conta a história que um cão fiel, vindo de um castelo próximo, lhe trazia o pão para comer.
Certo dia o Senhor do castelo, curioso,
seguiu este cão dentro da floresta e descobriu Roque. O nobre teve piedade de
Roque, levando-o para seu castelo, onde
foi curado da ferida. Tempo depois partiu
em viaje pelo norte da Itália por dois ou
três anos mais, antes de regressar à sua
terra natal, na França. Fraco e doente, o
povo não o reconheceu, sendo jogado,
sem qualquer prova, na prisão, acusado de espionagem. Em 16 de agosto de
1378, um guarda entrou em sua cela e
encontrou Roque perto da morte. Após
sua morte, São Roque fez muitos milagres, sendo venerado como protetor contra pestes e todas as doenças contagiosas. Sua imagem nos mostra a ferida na
perna, simbolizando sua fraqueza e fragilidade, no entanto, grande foi sua força
de vontade em fazer o bem. Seu corpo
é colocado em um sepulcro de vidro na
igreja de San Rocco, em Veneza, na Itália.
Comemoramos este grande seguidor de
Cristo no dia 16 de agosto.

Nossos festeiros dão seu testemunho

Rosano Lemos e
Zeneide Ziminhami

Amadeu e Ilce S. Bielski

Agradecemos a Deus a oportunidade de sermos festeiros de
São Roque e São Gotardo. É uma
honra, pois viemos a este mundo
para amar e servir. Assim, neste
ano de caminhada fizemos novas amizades e vivemos emoções
inesquecíveis.

Ser festeiro da festa em honra a São Roque e São
Gotardo é um chamado de fé. Juntos neste mistério
celebramos a oração, a doação, o trabalho e o companheirismo entre a paróquia e as comunidades. A
nossa vida nos ensina a amar todos os dias e todos
os momentos e é na verdadeira fé que encontramos
a felicidade.

Deniz e Lourdes C. Eitelven

Sabemos que é importante trabalhar em equipe e fazer
novas amizades. Como festeiros temos o compromisso de representar a paróquia. Não estamos sozinhos, temos pessoas
voluntárias que nos auxiliam nos eventos que preparam a festa. Valorizamos o tempo que dedicamos à comunidade. É um
momento especial em nossas vidas
Tivemos um convite surpresa, de um casal de festeiros de
2011, queremos agradecer a eles e que São Roque e São Gotardo nos ilumine e nos dê saúde em nossa caminhada. Nunca
diga que não está preparado para dizer o sim. Você vai adquirir a experiência a cada dia que passa, é muito gratificante.

Elbio R.J. e Lourdes B. Peres

Ser festeiro é caminhar diferente, é aproximar-se com fé,
com olhar direcionado para a comunidade. Ajudamos a melhorar a igreja e, ao mesmo tempo, trabalhamos para agradar
e acolher os integrantes da comunidade, promovendo eventos. É somar forças entre os casais de festeiros com diferentes
opiniões e experiências, resultando em uma cadeia de união
em prol de algo maior: o sucesso dos eventos religiosos e o
crescimento comunitário. O resultado dessa caminhada é o
sentimento de gratidão aos nossos padrinhos Aneli e Maria
Cimadon que ao nos convidar para sermos festeiros nos proporcionaram esta oportunidade de crescimento pessoal.

PATROCÍNIO:
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João e
Fátima M.
Finatto

É uma honra o
convite recebido para
sermos festeiros, pois
através deste, temos
a oportunidade de
doar parte de nosso
tempo à paróquia e
a comunidade.
Pelo batismo assumimos um compromisso com Deus,
e, agora, por meio
deste convite especial, conseguiremos
vivenciar
melhor
este compromisso,
fortalecer nossa fé,
compartilhar idéias e
estreitar os laços de
amizade.
Para realizar um
bom trabalho, pedimos a bênção de
Jesus Cristo e a intercessão de São Roque
e São Gotardo, que
nos iluminem nesta
caminhada.

Somos devotos de um grande santo!
Inúmeras são as situações do
cotidiano que nos conduzem à
oração. Vivemos numa realidade muito diferente daquela que
estávamos acostumados a viver
desde nossa infância. Hoje as
mudanças são rápidas e provocam, sem percebermos, muitas
transformações. Muitas delas
trazem inúmeros benefícios à
humanidade, no entanto, tantas
outras nos preocupam. Vemos
famílias fragilizadas e muitas
vezes desunidas. Nossas instituições de ensino já não conseguem suprir todas as necessidades das crianças e dos jovens.
Nossas comunidades sentem
dificuldades e nem sempre sabem o que fazer para aumentar
a participação ativa e consciente
dos fiéis. Além disso, o crescente número de famílias que vem
residir em nossas comunidades

nos desafiam constantemente
para descobrir um novo jeito
de evangelizar. Essa realidade
nos interroga sobre o sentido
de nossa fé. O que podemos
fazer para melhorar esta realidade a partir de nossa fé e
devoção?
A vida dos santos são espelhos para nosso viver; são luzes
que iluminam nosso caminhar.
Neles encontramos verdadeiros testemunhos de humanidade que ensinam a viver e a
doar a vida. Nos momentos de
escolhas nos ajudam a entender o que é principal para nos
aproximar de Deus. Os santos,
antes de serem intercessores,
são exemplos de pessoas que
compreenderam o que é preciso para seguir a Jesus Cristo,
vivendo continuamente sua
missão: “Eu vim para que to-

Visitas do Padroeiro São Roque
DATA
29/06
30/06
01/07
06/07
07/07
08/07
08/07
12/07
14/07
15/07
20/07
20/07
21/07
22/07
26/07
27/07
28/07
28/07
29/07
29/07
31/07
04/08
05/08
05/08
11/08
14/08
24/08

		
Sexta-feira		
Sábado			
Domingo		
Sexta-feira		
Sábado			
Domingo		
Domingo		
Quinta-feira		
Sábado			
Domingo		
Sexta-feira		
Sexta-feira		
Sábado			
Domingo		
Quinta-feira		
Sexta-feira 		
Sábado			
Domingo		
Domingo		
Domingo		
Terça-feira		
Sábado			
Domingo		
Domingo		
Sábado 		
Terça-feira		
Sexta-feira		

HORÁRIO
19h		
18h		
10h		
19h		
16h		
10h		
14h30min
18h30min
18h		
10h		
15h		
19h		
18h30min
10h		
19h		
19h		
15h		
19h		
10h		
15h		
8h		
19h30min
8h30min
18h		
18h		
8h		
9h30min

COMUNIDADE
Santa Eulália
São Gotardo
São Valentim
Veríssimo de Mattos
São Luiz
N. S. do Rosário
Capitel São Jorge
N. Sra. Aparecida
Santa Bárbara
Passo Velho
Esc. Senador Salgado Filho
N. Sra. de Monte Bérico
São João
Tuiuty
N. Sra. de Caravággio
Pradel
N. Sra. da Saúde
Panorâmico
Sagrada Família
Lar do Ancião
Hospital Tacchini
Cristo Redentor
Paróquia N. Sra. do Rosário – Faria Lemos
Paróquia Santo Antônio
Paróquia Cristo Rei
Colégio Cenecista
6ºBCOM

dos tenham vida e a tenham
em abundância!” (Jo 10,10).
Nosso padroeiro São Roque
não é diferente, ele nos ensina, com seu belo testemunho
de vida, a seguir Jesus Cristo,
hoje, de forma comprometida
com todos os que mais necessitam e se encontram excluídos em nossa comunidade.
Assim como Jesus, São Roque
doou sua vida para que muitas pessoas conseguissem ter
uma vida digna.
Desse modo, a devoção a
São Roque não pode estar separada da sua vida e missão,
pois foi um homem que deixou
tudo para seguir a Jesus Cristo
e ajudar os mais necessitados.
A partir de seu testemunho
de vida temos que rezar e,
acima de tudo, nos desafiar
a partir em missão. Não po-

demos rezar e ficar parados.
Iluminados pelo seu estilo
de vida somos convidados a
fazer gestos simples que tragam sentido a nossa devoção
a São Roque. São Tiago alertava: “A fé sem obras é morta” (Tg 2). A fé conduz para
ações concretas em favor dos
que nada ou pouco possuem.
Realizar um gesto concreto
fortalece nossa fé, nos aproxima de Deus. É bonito rezar,
mas é preciso ajudar. Assim,
a devoção ao padroeiro São
Roque para apresentar sentido em nossa vida deve estar
voltada para além daquilo
que nos geralmente pedimos,
ela necessita estar voltada ao
mais excluído de nossa comunidade. Jesus disse: “Aquele
que quiser ganhar sua vida
deve perdê-la!” (Mt 16, 25).

Tríduo preparatório
16/08 15h
		
19h
		
17/08 19h
		
18/08 18h
		
19/08 10h
		
		
		
12h

Missa da Saúde
Pe. Josemar Conte
Missa das equipes e serviços comunitários
Dom Alessandro Rufinoni
Missa da Catequese
Pe. Rubens Brum
Missa dos Crismados
Padres da Paróquia
Missa Festiva
Após procissão. Cada comunidade traga
seu estandarte.
Padres da Paróquia
Almoço no Salão Paroquial

Os festeiros agradecem sua
participação e colaboração!

BRASTUBO: CONFORTO, QUALIDADE E BELEZA
Produtos que aliam
design, qualidade
e funcionalidade,
tornando seu ambiente
bonito e confortável.
Conheça nosso
Show-Room e
escolha o móvel
do seu lar!

SHOW-ROOM | 54 3452.7251
Rua Carlos Gomes, 278 | B. São Roque
FÁBRICA | 54 3452.7251
Rua Arlindo F. Barbosa, 3065 | Linha Pradel
Bento Gonçalves | brastubo@gmail.com
www.moveisbrastubo.com.br
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PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

Promoções
Vocacionais
O compromisso com a formação dos futuros padres e
religiosas é de todos. Assim,
como nos anos anteriores, todas as comunidades realizam
nos meses de julho a setembro, as promoções vocacionais.
Estas têm por objetivo:
incentivar a devoção a Nossa
Senhora através da Capelinha
da visita domiciliar; valorizar o
serviço das zeladoras e demais
lideranças; incentivar a oração
pelas vocações sacerdotais
e religiosas e obter recursos
financeiros para a formação
dos futuros padres diocesanos
e irmãs pastorinhas.
A preparação, organização
e realização destas promoções
deve envolver todas as lideranças da comunidade.

Festa de Santo Antônio 2012
A 134ª Festa de Santo Antônio, padroeiro de Bento Gonçalves, confirmou o quanto este santo está no coração do
povo. O dia festivo foi marcado por uma intensa participação
de devotos e devotas.
Com o lema: “Santo Antônio, intercedei por nós” aprofundou-se o sentido da intercessão dos santos na vida do cristão,
como aqueles que continuam fazendo o bem na terra, mesmo
estando junto de Deus no céu.
O sucesso da festa deve-se, uma vez mais, a todos aqueles

Campanhas de
Solidariedade
Santo Antônio afirmava: “Cessem as palavras, vamos às
obras”. Obras de caridade, gestos concretos de solidariedade
foram realizados na Paróquia Santo Antônio nestes últimos meses. As campanhas e seus respectivos resultados foram:
l Coleta para o Projeto Igrejas Irmãs - Rio Grande do Sul e
Moçambique/África: As coletas foram realizadas no dia de Pentecostes e destinadas ao Projeto, no valor de R$ 3.554,15.
l Campanha da doação de Fraldas e de Alimentos não
perecíveis: realizada no dia de Corpus Christi, com seguinte resultado: mais de 1000 fraldas foram doadas e 600 Kg de alimentos entregues a três entidades: Lar do Ancião, Lar para Idosos e
Sociedade Beneficente Santo Antônio.

Comunidade adquire terreno
A Comunidade Nossa Senhora do Rosário, Bairro Progresso II, juntamente com a Paróquia, adquiriu o terreno no valor
de R$ 190.000,00. No local será construída, num futuro próximo, a Igreja e demais dependências necessárias para a vida
pastoral e social da Comunidade.

Agenda Pastoral
04 e 11/07
22/07		
03 e 04/08
22/08

Estudo do Evangelho de Marcos
19h30 Formação para missionários leigos
14h
Formação zeladoras das Capelinhas
19h30 Formação para missionários novos

Restauro
do Santuário:
nova etapa
As obras externas do
Restauro do Santuário
estão concluídas: pintura externa, calçadas, iluminação, rampa de acesso, sub-telhado, telhado
e vitrais. O investimento
total, nesta etapa, foi
de R$ 504.219,20. Estes
recursos foram da Paróquia e da renúncia do
imposto de renda, através da Lei Rouanet.
A próxima etapa é a
retomada das pinturas
murais e decorativas internas, que estão sendo
executadas pela empresa Ars Restaurações, de
Salvador do Sul e pelo
artista Velcy Sautier, de
Porto Alegre.
O projeto de iluminação interna e sonorização será executado em
conjunto com as pinturas.

que de uma forma ou outra construíram e marcaram presença
quer na programação religiosa, social ou cultural.

Festeiros 2013

A 135ª Festa, a ser realizada em 2013, terá na sua coordenação os casais festeiros: Adilson e Jaquelina Lazzari Rizzi; Domingos e Anita Rigon De Toni; Deonildo e Valdete Tres Pauletto;
Ivanir e Maria Salete Lovera Minosso; Neljo e Serlei Maria Flâmia
Frare e Olímpio e Marinês Osmarin Damiani.

Celebração das

Primeiras Eucaristias
Comunidades		
N. S. de Fátima		
Centro - Santo Antônio
S. Maria Goretti		
São José Operário
São Paulo Apóstolo
Centro - Santo Antônio
S. Cristóvão		
N. S. de Caravággio
N. S. Aparecida		
N. S. das Graças
Imaculada Conceição
Santa Catarina		
Santa Lúcia		
São Pedro		
N. S. do Carmo		
Divino Espírito Santo

Crisma

Comunidades		
N. S. de Fátima		
São José Operário
São Cristóvão		
Santa Catarina		
São Paulo Apóstolo
N. S. do Carmo		
Centro - Santo Antônio
Santa Lúcia		
N. S. de Caravággio
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Primeira Eucaristia
21/07, às 20h
04/08, às 18h
04/08, às 18h
04/08, às 19h
04/08, às 19h
05/08, às 10h
11/08, às 19h
11/08, às 20h
12/08, às 9h
18/08, às 16h
18/08, às 18h
18/08, às 19h
25/08, às 18h
25/08, às 19h
25/08, às 20h
23/09, às 9h

Crisma
01/09, às 20h
02/09, às 10h
02/09, às 10h
02/09, às 10h
15/09, às 18h
15/09, às 20h
16/09, às 10h
22/09, às 18h
22/09, às 20h

PASTORAIS SOCIAIS

Direitos
da Saúde1
Pe. Gerson Bartelli
Dando continuidade ao tema da Campanha
da Fraternidade, “Fraternidade e Saúde Pública”, queremos, nesta edição, tratar a respeito
dos direitos que cada cidadão tem ao tratamento médico com dignidade, para que todos
tenham a vida com saúde em abundância!
• SUS: o Governo Federal é o principal financiador da rede pública de saúde, o Estado
e município contribuem com uma parte. O
município é o principal responsável pela saúde
da sua população, formulando suas próprias
políticas de saúde, coordenando e planejando
o SUS em nível municipal, estabelecendo parcerias, quando necessário, com outros municípios, pois nem todos conseguem oferecer os
serviços de saúde. Assim, por exemplo, uma
pessoa que precisa realizar uma cirurgia, mas
seu município não possui o atendimento hospitalar exigido, será encaminhada para um
hospital de referência na cidade próxima.
• SAMU (192): tem como finalidade prestar
socorro de urgência e emergência em qualquer
lugar. Podemos chamar o SAMU nas seguintes
situações: ocorrência de problemas cardiorespiratórios; intoxicações acidentais; casos
de queimaduras graves; ocorrência de maus
tratos; em trabalhos de parto em que exista
risco de vida da mãe ou da criança; tentativa
de suicídio; crises hipertensivas; acidentes com
vítimas; afogamentos; choque elétrico; acidentes com produtos perigosos; transferência de
hospitais de doentes com risco de vida.
• Situações de câncer: o Ministério da Saúde
garante o atendimento integral a qualquer doente com câncer, por meio do SUS. Proporcio-

na ao doente todos os cuidados que necessita
para a cura ou o controle da doença, inclusive
as medidas de suporte para os tratamentos,
cuidados que visam dar melhores condições
de vida aos que já não podem ser curados
plenamente e reabilitação daqueles que ficam
com sequelas da doença ou do tratamento. O
Ministério da Saúde estabelece que todos os
medicamentos para o tratamento do câncer
devem ser fornecidos pelo estabelecimento
de saúde, público ou privado, cadastrado no
SUS para atendimento deste tipo de doença
e somente para os pacientes que estiverem
recebendo tratamento no próprio estabelecimento. Quanto ao transporte e estadia gratuitos para doentes obrigados a se tratar fora do
domicílio, é necessário entrar em contato com
a Secretaria Municipal de Saúde de onde residem. Além disso, o paciente na fase sintomática do câncer, que estiver cadastrado no FGTS,
tem o direito de fazer o saque do mesmo, seguindo a apresentação dos documentos necessários. O mesmo acontece com o PIS/PASEP.
E mais, existe ainda a possibilidade do auxíliodoença, que é o benefício mensal quando a
pessoa, inscrita no INSS, fica temporariamente
incapaz para o trabalho em virtude da doença
por mais de 15 dias consecutivos. Existe ainda
a assistência em radioterapia, quimioterapia,
hematoterapia, oncologia pediátrica, serviço
isolado e braquiterapia. De acordo com cada
região existe um centro de atendimento.
Na próxima edição veremos mais sobre o
seu direito à saúde.
1

Reflexão realizada a partir do Guia da
Saúde. Assembleia Legislativa RS.

Cuidar da Vida
se faz necessário

A vida é dom de Deus e é sagrada em todas as etapas:
desde a concepção até a morte. Por isso, o cuidado está ligado a uma pastoral e para os idosos é a Pastoral da Pessoa
Idosa (PPI). É a presença da Igreja junto daqueles que há mais
tempo estão na caminhada e que merecem todo carinho e
atenção da família e da comunidade.
A Pastoral da Pessoa Idosa (PPI) tem uma organização nacional, diocesana e local. Há momentos de formação e capacitação para coordenadores e líderes. As líderes realizam
ações como: visita às famílias, prestam orientações quanto à
alimentação e cuidado com a saúde, promovem momentos de
oração e confraternização.
Hoje, em Bento Gonçalves, esta Pastoral está presente nas
Paróquias de Santo Antônio e Cristo Rei. São duas coordenadoras (Paróquia de Santo Antônio e Cristo Rei) e oito líderes,
que atendem 53 famílias de idosos.

Dia do Vovô
e da Vovó
Dia 26 de julho é o dia do Vovô e da Vovó. É dia de São
Joaquim e Santa Ana, avós de Nossa Senhora. A Equipe
do Jornal Boa Notícia cumprimenta e envia os parabéns
aos vovôs e vovós, a todos os Grupos de Idosos, Grupos
da Maturidade Ativa, da Melhor Idade, bem como as entidades que atuam junto a estas pessoas.

O Dia do Agricultor deve ser para toda a
sociedade momento para ouvir os clamores
da terra, da água, do ar e das pessoas que
habitam, trabalham e cuidam da terra e dos
recursos naturais, presente de Deus para a
humanidade.
Diante do fato de tantas mortes por intoxicação, esta data deve ser um momento de
tomada de posição desta grave situação. Alguns dados para pensar:
Você sabia que:
• O uso de agrotóxicos é a segunda principal fonte de contaminação das águas. Causam prejuízo e matam todos os bichos que
vivem na terra, deixando ela cada vez mais
fraca e dependente de insumos. Contaminam
os alimentos.
• Causam problemas de saúde, geram
problemas no sistema endócrino, sofrimento
psíquico e afeta o desenvolvimento do embrião e do feto na gravidez. Provocam câncer
e, segundo estimativas do Instituto Nacional
do Câncer (INCA), a doença afetará um milhão de pessoas e matará 400 mil nos próxiBOA NOTÍCIA | JUNHO 2012 | PÁGINA 9

mos anos. Problemas como intoxicações, malformação fetal e distúrbios neuropsicológicos,
imunológicos e hormonais, abortos e alergias
são maiores onde há uso de agrotóxicos.
• Os venenos agrícolas têm forte ação sobre nosso corpo e podem causar problemas
como: dor de cabeça, fraqueza, tremores, formigamentos, irritação na pele, depressão, dificuldades para dormir e câncer, podendo levar
à morte.
• Dados do Ministério da Saúde mostram
que, em 2011, as intoxicações causadas pelo
uso de agrotóxicos alcançaram 2653 casos,
em grande parte associadas ao trabalho, acometendo homens e mulheres do campo e causando doenças graves e mortes.
• Pesquisa realizada Fundação Oswaldo
Cruz e a Universidade Federal de Mato Grosso sobre os efeitos do uso de agrotóxicos em
Campo Verde e Lucas do Rio Verde identificou
que 32% dos poços de água continham resíduos de agrotóxicos.
Fonte: Material Dia do Agricultor 2012 - CPT/RS

IGREJA EM AÇÃO
VI Mutirão por Bento:
Um Grito pela Vida!
O “VI Mutirão por Bento: Um grito pela vida” acontecerá no
dia 25 de agosto, no turno da manhã, envolvendo escolas da
rede municipal, estadual, comunidades, entidades e movimentos que lutam pela vida do planeta.
Além de atividades voltadas ao cuidado do meio ambiente
também é desenvolvida a Campanha “Vista-se de Verde”, e por
isso neste dia todos são convidados a usar uma roupa verde;
também as vitrines de estabelecimentos comerciais e serviços
são convidados fazer a decoração com o verde. Também são
oferecidas camisetas com a logomarca do Mutirão pelo valor de
R$ 10,00. As comunidades, através do Conselho, devem escolher a ação que irão realizar no dia deste evento.

Dízimo: caminho de compromisso
com a comunidade cristã onde vivo
“Cada um dê, conforme decidir em seu coração, sem pena ou constrangimento, porque
Deus ama quem dá com alegria. Deus pode
enriquecer vocês com toda a espécie de graças, para que tenham sempre o necessário
em tudo e ainda fique sobrando alguma coisa para poderem colaborar em qualquer boa
obra, conforme diz a Escritura: ‘Ele distribuiu e
deu aos pobres; a sua justiça permanece para
sempre.’” 2Cor 9, 7-9).
O Dízimo é um gesto de gratidão e de louvor a Deus, porque tudo recebemos Dele; vida,
capacidades e talentos; é um compromisso
com a Igreja local, onde se nasce, se vive, se
faz história e se parte para a casa do Pai; é um
compromisso com a comunidade nos projetos
de formação e evangelização; é uma respos-

ta consciente da família; é uma contribuição
que vem do coração quando este é generoso e
agradecido a Deus. “Assim, em vez de se preocupar com a importância que vamos oferecer
a Deus, pensemos em tudo o que Dele recebemos, além da vida. Sendo o Dízimo uma partilha, não devemos dar as sobras, mas aquilo
de que a comunidade precisa. O Dízimo não
é ônus, mas privilégio, um ato de fé” (JORGE,
José Antonio. Dicionário Informativo Bíblico,
Teológico e Litúrgico com aplicações práticas.
São Paulo: Campinas, 1999, p. 146).
A Diocese de Caxias do Sul estabeleceu o
mês de julho para que todas as comunidades e
famílias reflitam sobre o valor do Dízimo. Pense você também na importância de um coração que sabe amar e partilhar.

Agosto, Mês Vocacional
Ir. Narciso Camatti, marista
Em agosto, no Brasil, a Igreja procura dar
maior destaque à reflexão sobre as vocações,
tendo em vista sensibilizar e despertar entre
crianças e jovens o surgimento de novas voca-

O Grito dos Excluídos, como indica a própria expressão,
constitui-se numa mobilização com três sentidos:
• denunciar o modelo político e econômico que, ao mesmo tempo, concentra riqueza e renda e condena milhões de
pessoas à exclusão social;
• tornar público, nas ruas e praças, o rosto desfigurado
dos grupos excluídos, vítimas do desemprego, da miséria e
da fome;
• propor caminhos alternativos ao modelo econômico
neoliberal, de forma a desenvolver uma política de inclusão
social, com a participação ampla de todos os cidadãos.
O Grito se define como um conjunto de manifestações
realizadas no Dia da Pátria, 7 de setembro, tentando chamar à atenção da sociedade para as condições de crescente
exclusão social na sociedade brasileira.
Em 2012, o Grito dos Excluídos traz como tema: “Queremos um Estado a serviço da Nação, que garanta direitos a
toda população!”
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ções para os mais diversos serviços hoje.
No Rio Grande do Sul, como CNBB Regional Sul 3, temos um cartaz vocacional com a
seguinte motivação: A VIDA te chama. Para
ONDE vais? (Jo 14,6)
Por vocação, palavra que deriva de vocare
= chamado, entende-se como o mistério do
chamado divino e da resposta humana. A
história de cada pessoa inicia com o chamado à vida, nossa primeira vocação, chamado à existência, ser homem e ser mulher. O chamado à vida é, portanto, nossa
vocação fundamental.
Vamos recordar as vocações que celebramos: no primeiro domingo destacamos o dia do Padre, a motivação é a festa
de São João Maria Vianney. No segundo
domingo celebramos o dia dos Pais, recordamos, então o chamado a gerar a vida,
a continuar com a obra criadora de Deus.
Ser Pai e ser Mãe, constituir família através do sacramento do matrimônio. Motivados pela Festa da Assunção de Maria,
modelo de todos aqueles que dizem SIM,
celebramos no terceiro domingo a vocação religiosa, masculina e feminina. E no
quarto domingo recordamos todos os
ministérios leigos, dentre os quais está a
vocação das catequistas.
É preciso sempre falar de vocação: em
casa, nos grupos, na Igreja - sobretudo na
catequese - e também na Escola, fazendo com que o chamado de Deus seja bem
percebido e a resposta humana seja cada
vez mais generosa.

REGIÃO PASTORAL

Pastoral da Juventude
Pe. Vitor Cittolin
O jovem é o primeiro a evangelizar o próprio jovem. É acreditando nisso que a Pastoral
da Juventude se preocupa muito em despertar
nos jovens o espírito evangelizador. Ajudar aos
próprios jovens a fazerem a experiência do encontro com Cristo e de sua proposta de vida,
despertando neles o compromisso missionário
no mundo da juventude. Evangelizar o jovem
é um grande desafio para os próprios jovens. É
uma missão a ser feita através de meios criativos e diversos.
Nesse sentido, a Pastoral da Juventude de
nossa região realizou a Gincana de Integração
de Jovens das Paróquias de Santa Tereza, Santa Bárbara e São Francisco de Assis, de Monte

Belo do Sul. Organizada pelos próprios jovens,
a gincana ocorreu em três etapas: nos dias 21
de abril, 6 de maio e 9 de junho. Cerca de 100
jovens participaram das atividades propostas.
O mais bonito de tudo é que não houve espírito de rivalidade, mas de amizade. Entre as
muitas atividades e brincadeiras, as equipes
realizaram um trabalho de pesquisa sobre a
Pastoral da Juventude, que foi apresentado
aos demais.
Nos próximos meses a Pastoral da Juventude, juntamente com os colégios particulares
e movimentos cristãos, estará, entre outras
atividades, preparando a vinda da Cruz da
Jornada Mundial da Juventude aqui em Bento
Gonçalves, no mês de novembro.

Diocese de Caxias
construindo
Plano de Pastoral
As Diretrizes

As diretrizes são rumos que indicam o caminho a seguir,
abordando aspectos prioritários da ação evangelizadora,
princípios norteadores e urgências irrenunciáveis. A Igreja no
Brasil, iluminada pela Conferência de Aparecida e celebrando o cinquentenário do Concílio Vaticano II, louva e bendiz
o Deus da Vida, do Amor e da Paz, pela tradição em planejar
a ação evangelizadora.

Plano Pastoral

O plano de pastoral para os anos de 2013-2016 está sendo pensado em forma de continuidade com o de 2008-2011,
inserindo observações que vem do processo de participação
das regiões/áreas através do diagnóstico da realidade e da
evangelização, da exortação apostólica Verbum Domini e
das novidades das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora
da CNBB para os anos de 2011-2015.

As Assembleias

Retiro dos Catequistas

A aprovação do Plano de Pastoral acontece na Assembleia Diocesana do Povo de Deus, no dia 22 de setembro, 9h
às 16h, no Santuário de Caravaggio. O objetivo é estudar,
aprovar e assumir em conjunto as prioridades da Diocese
e encaminhar as mesmas nas paróquias e comunidades. A
decisão das prioridades será dos membros da assembleia,
isto é, o bispo diocesano, o vigário geral, a coordenação de
pastoral, os coordenadores das áreas e regiões de pastoral,
o conselho diocesano de pastoral, o conselho de leigos e os
leigos representantes das comunidades, equipes diocesanas,
coordenadores dos serviços, das pastorais sociais e caritas e
dos movimentos apostólicos.

O Retiro dos Catequistas, da região pastoral de Bento Gonçalves, acontecerá no dia 26 de agosto, na comunidade Santo
Isidoro, da Paróquia Monte Belo do Sul.
Tema: Evangelho de São Marcos (algumas passagens)
Assessor: Pe. Adelar Baruffi
Metodologia: Leitura orante
Obs. Haverá almoço e lanche preparados pela comunidade
Santo Isidoro.

Pe. Gilmar Paulo Marchesini
Coordenador Diocesano de Pastoral

Assembleia do Clero
e do Povo de Deus

Catequista!
É o seu dia. Não deixe que esta data passe em branco. Faça
crescer sua espiritualidade e formação.
Favor deixar seu nome, com antecedência, para a coordenação da sua comunidade.
Pedimos, ainda, que os coordenadores divulguem este evento a todos os catequistas. Juntos, faremos um grande retiro.
A todos, um forte abraço.

Vai acontecer, nos dias 10 a 14 de setembro, a assembleia dos padres, no Recanto Medianeira, em Veranópolis.
Serão dias de avaliação e planejamento da caminhada da
Diocese, juntamente com a vida e missão do padre nos atuais tempos.
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Oração a

São Roque
São Roque, vós, que não tomando em conta o perigo do
contágio da peste, vos dedicastes, inteiramente, ao cuidado dos
doentes, e Deus, para provar vossa fé e confiança, permitiu que
contraísses a doença, mas que este mesmo Deus, no abandono
da vossa cabana, no bosque, por meio de um cão, vos alimentou
de um modo milagroso e, também, milagrosamente, vos curou,
protegei-me contra as doenças infecciosas, livrai-me do contágio
dos bacilos, defendei-me da poluição do ar, da água e dos
alimentos.
Enquanto eu tiver saúde, vos prometo rezar pelos doentes nos
hospitais e fazer o possível para aliviar as dores e os sofrimentos
dos enfermos para imitar a grande caridade que vós tivestes para
com os vossos semelhantes.
São Roque, abençoai os médicos, fortalecei os enfermeiros e
atendentes dos hospitais, curai os doentes e defendei os que tem
saúde contra o contágio e a poluição.
São Roque, rogai por nós!

