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Encontro das
Comunidades
“Ide e fazei discípulos” foi o lema do encontro
que reuniu 450 pessoas na comunidade
Santa Catarina, bairro Licorsul, no dia 27 de
setembro, marcando o encerramento da visita
pastoral do bispo diocesano D. Alessandro
Rufinoni às paróquias de Bento Gonçalves.
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Editorial
Século XXI, que reafirma a sua opção pelos pobres da terra: condenando
o uso da terra como mercadoria (terra de negócio) e defendendo a terra
como Dom de Deus, a serviço da vida de todos, e a produção de alimentos
saudáveis. Na Região Pastoral, o fato marcante em todas as Paróquias foi
a visita pastoral de nosso bispo diocesano, Dom Alessandro Ruffinoni.
Todos estes fatos nos deixam desafios e compromissos para 2015:
• Talvez, o principal seja a retomada do trabalho de Base; estar onde o
povo está. Voltar a estar junto com o povo e a partir dele caminhar e achar
as soluções para seus problemas.
• Para sermos a Igreja de Jesus Cristo, cada vez mais devemos chegar
onde estão os últimos, os pobres. A pequena comunidade de Base, que se
forma a partir da palavra de Deus, é por excelência este espaço e a maneira de estar junto com os abandonados do sistema.

Mais uma vez vamos virar de ano. Ao finalizar 2014, vai nascer o ano de
2015.
Virada de ano é momento de analisar e ver o que valeu a pena apostar
na vida e em nossos trabalhos pastorais e populares.
O ano de 2014 deixa para trás acontecimentos que marcaram a nossa
vida e a história. Além da Copa do Mundo, que aconteceu em nosso país,
momento que compartilhamos com o mundo as diversidades culturais e
da natureza; também as eleições gerais, onde escolhemos os nossos governantes em nível estadual e nacional. A Igreja, em nível mundial, com o
Papa Francisco, está solidificando a “Nova Primavera”, em que as atitudes
de acolhida, misericórdia e compaixão são mais importantes que o rigorismo de normas. No Brasil, através do documento nº 100: Comunidades de
Comunidades - uma nova Paróquia, para uma conversão pastoral, a CNBB
está propondo um novo modelo de ser Paróquia, a partir das pequenas comunidades, que se constituem à luz da Palavra de Deus e também através
do documento nº 101: A Igreja e a questão agrária brasileira no início do

Obrigado a todos que caminharam
juntos neste ano e um feliz 2015!

“Sobre a Revelação Divina”
Constituição Dogmática Dei Verbum

Pe. Renan Dall´Agnol
Paróquia Cristo Rei

que crê. Esta tradição progride na Igreja sob a assistência do Espírito Santo,
ampliando a compreensão da palavra de
Deus (DV 8).

paroquiacristoreibento@gmail.com

Somente a Bíblia é
transmissão da Palavra
de Deus?

A Dei Verbum é um dos veios mais
preciosos do Concílio Vaticano II. A retomada da palavra de Deus, cuja qual é o
centro da Igreja, significa dar importância a melhor forma de realizar a“volta”
ao coração da vida cristã. A Igreja habita
na Palavra de Deus – Jesus Cristo, o Verbo encarnado – e é formada por ela, assim como é constituída pela Eucaristia.

Revelação: O que é?

A Revelação não é uma comunicação secreta de informações, a um grupo
seleto. É Deus mesmo que se revela e
torna conhecido o mistério de sua vontade. “Mediante esta revelação, portanto,
o Deus invisível, levado por Seu grande
amor, fala aos homens como a amigos,
e com eles se entretém para os convidar
à comunhão consigo e nela os receber.”
(DV 2)

Plena e definitiva
revelação

“O conteúdo profundo da verdade [...]
se nos manifesta por meio dessa revelação em Cristo que é ao mesmo tempo
mediador e plenitude de toda a revela-

A Sagrada Escritura não está separada da Sagrada Tradição. A Tradição – fé e
testemunho vivos e não meros costumes
sociais - possibilita o aprofundamento da
Escritura. Portanto, a Sagrada Tradição
e a Sagrada Escritura constituem um
só sagrado depósito da palavra de Deus
confiado à Igreja. (DV 10)
ção” (DV 2). Da mesma maneira, em todas as ações de Deus há um permanente
testemunho de si (DV 3). Esta revelação,
mais do que uma mera comunicação, é
o agir salvífico de Deus. Por conseguinte,
Jesus Cristo, Verbo feito Carne, consuma
a obra da salvação, sendo a plena presença e manifestação do Pai.

Haverá uma
nova revelação?

A definitiva revelação de Jesus jamais
passará e muito menos haverá uma nova

revelação pública antes da gloriosa manifestação de Jesus Cristo (Parusia). Agora, conduzindo a Igreja, o Espírito Santo
aperfeiçoa, complementa e confirma a
revelação, ao aprofundar a sua compreensão.

Como é transmitida
a Revelação

Jesus Cristo ordenou aos Apóstolos
que o Evangelho fosse por eles pregado
a toda humanidade. Seja por meio da
pregação oral ou através dos escritos
dos homens apostólicos – inspirados
pelo Espírito Santo
–, a mensagem da
salvação foi transmitida. A Igreja em
seus ensinamentos, orações e na
vida como um todo
(Tradição) perpetua
e transmite tudo o
que ela é, tudo o
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Como deve ser
interpretada a Bíblia
A Dei Verbum deixa claro que Deus
falou na Sagrada Escritura por meio
de pessoas humanas e segundo uma
linguagem humana. Logo, para compreender o que Deus nos transmitiu, é
preciso investigar atentamente o que os
hagiógrafos (“escritores”) quiseram manifestar, segundo cada gênero literário.
Portanto, faz-se necessário entender a
situação cultural e social da comunidade à qual é destinado determinado texto,
bem como, quem o compôs e redigiu (DV
12)
Por si própria, a Palavra de Deus tem
autoridade. Todavia, a compreensão inadequada leva a distorções, fundamentalismos, inclusive dos que se dizem
cientistas. O papel da Igreja é ajudar na
interpretação com o tesouro dos seus recursos (Atos 8, 26-27). A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada naquele
mesmo Espírito em que foi escrita (DV
12).

Boa Notícia
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Artigos de Formação

Os desafios pastorais sobre a

Família no contexto da Evangelização
Paulo Poletto
Coordenador Diocesano
da Pastoral Familiar

RELATÓRIO SINODAL

paulo.poletto@outlook.com

A FAMÍLIA:
ATUALIDADE
“O Futuro da Humanidade
passa pela família” (Familiaris
Consortio, 22/11/1981). O Papa
São João Paulo II, relatou as dificuldades que a família vinha experimentando, já naquela época,
aliás, não muito diferente do atual estágio.
Hoje, observamos que a família está sendo questionada,
com bastantes interferências
tanto do poder público como de
instituições familiares, meios de
comunicação social, procurando
cada um ditar normas de comportamento e de vivência. Sabemos
que todos os excessos são prejudiciais, levando as pessoas a perderem os rumos do que é certo
ou errado. Imaginemos os pais,
cuja responsabilidade primordial
é a educação e encaminhamento
de seus filhos, receber enxurradas de informações positivas e
negativas e de normas de conduta, tolhendo a liberdade que é
própria da pessoa humana.
Por outro lado, há um número
cada vez mais crescente da pobreza, com dificuldades econômicas nem sempre tendo como alimentar-se diariamente. Por outro
lado, quantas famílias desestruturadas, vivendo separações, falta de confiança, onde os valores
essenciais à vida nem são de seu
conhecimento. Apesar da família
ser considerada a organização
de grande credibilidade, sofre as
consequências de um individualismo exagerado. O que vale é o
que eu penso, da forma que me é
mais atraente.
O amor somente perdura se
houver o compromisso de cada
um sair de si mesmo em favor
do outro, não egoísta, mas participativo, comprometido com o
crescimento das pessoas que

lhe são caras. Aliado a esta realidade, a família se encontra em
uma crise de fé. Estes são alguns
parâmetros que acompanharão
os pronunciamentos, discussões,
resoluções do Sínodo.

difíceis; e 3ª A abertura à vida
e a responsabilidade educativa
– Os desafios pastorais acerca da
abertura à vida, A Igreja e família
diante do desafio educativo.

DOCUMENTO
PREPARATÓRIO

SÍNODO

Em preparação ao Sínodo, a
Igreja no mundo recolheu informações que pudessem ajudar
aos sinodais o conhecimento
da realidade da família no mundo de hoje. Foi, então, realizado
um questionário que permitiu às
Igrejas particulares, Movimentos,
Associações e Entidades Civis,
Congregações religiosas, participarem ativamente na preparação
do Sínodo Extraordinário, respondendo uma série de questões
referentes à vida de família, atuação da Pastoral Familiar, divórcios, segundas uniões, e tantas
outras, que tem a finalidade de
anunciar o Evangelho nos atuais
desafios pastorais a respeito da
família. O resultado deu origem
ao Instrumentum Laboris, apresentado em três partes: 1ª Comunicar o Evangelho da Família
Hoje – O desígnio de Deus sobre
o matrimônio e a família, Conhecimento e recepção da Sagrada
Escritura e dos documentos da
Igreja sobre matrimônio e família,
Evangelho da família e lei natural,
a família e a vocação da pessoa
em Cristo; 2ª A pastoral da família face aos novos desafios
– a Pastoral Familiar, os desafios
pastorais, as situações pastorais

O Papa Francisco, bem oportuno convoca os Bispos para uma
reflexão sobre a família. Na abertura em 05 de outubro de 2014,
o Papa solicita a todos os participantes que procurem “falar claro, com coragem e com coração
aberto, escutar com humildade e
acolher de coração aberto o que
dizem os irmãos”.
A Assembleia é composta por
253 participantes, dentre eles 14
casais, sendo um brasileiro. Esta
primeira etapa aconteceu de 05
a 19 de outubro. O Papa Francisco já definiu a segunda etapa que
se realizará de 4 a 25 de outubro
de 2015 sobre o tema “A vocação
e a missão da família na Igreja e
no mundo contemporâneo”.

A seguir, relatamos as conclusões desta etapa do Sínodo sobre os
pontos tratados, cuja finalização será objeto do Sínodo de 2015.
a) Amor da Igreja – “Emerge o amor da Igreja pela família fiel a
Cristo, mas também a capacidade de estar perto do homem em cada
momento de sua vida, de compreender que, por detrás dos desafios
pastorais, estão tantas pessoas que sofrem. Revela uma Igreja em atitude de escuta das famílias, com todas as diversidades da realidade
contemporânea. A Igreja é a luz que caminha num mundo em movimento”.
b) Famílias em dificuldades – “A Igreja deve acolher quem se encontra em dificuldade e falar mais amplamente das famílias que permanecem fiéis aos ensinamentos do Evangelho, agradecendo-as e encorajando-as pelo testemunho que dão”.
c) Matrimônio – “Emerge no Sínodo, com mais clareza, que o matrimônio indissolúvel, feliz, fiel para sempre, é belo, é possível e está
presente na sociedade, evitando focalizar-se sobre as situações familiares imperfeitas”.
d) Igreja Doméstica – “Dar mais atenção ao tema da mulher, da
sua tutela e da sua importância na transmissão da vida e da fé. Elevar a
figura dos avós no seio do núcleo familiar e dar atendimento às famílias
que vivem em condições de extrema pobreza. Fazer referência específica à família como “Igreja doméstica”- o papel da família na evangelização e na transmissão da fé -, e à paróquia como “família das famílias”.
e) Divorciados recasados – “O Acesso aos sacramentos para os divorciados recasados, foi dito que é difícil acolher exceções sem que, na
realidade, se tornem uma regra comum. Há necessidade de um maior
aprofundamento teológico. Os divorciados continuam sendo pais e não
devem descarregar o peso de sua dor nos filhos.”
f) Homossexuais – “Evidenciada a necessidade do acolhimento,
mas com a justa prudência, a fim de que não se crie a impressão de
que uma avaliação positiva de tal orientação por parte da Igreja”. O
documento diz: “sem negar as problemáticas morais relacionadas com
as uniões homossexuais, leva em consideração que há casos em que
o apoio mútuo, até o sacrifício, constitui um apoio precioso para a vida
dos parceiros e há uma preocupação especial pelas crianças que vivem
com casais do mesmo sexo”.
g) Batismo – “Insistem na importância do sacramento do Batismo,
essencial para compreender bem o caráter sacramental do matrimônio
e também o seu ser um “ministério” no anúncio do Evangelho”.
h) Nulidade do matrimônio – “Simplificar o processo para a causa
de nulidade do matrimônio, algumas perplexidades foram levantadas
a respeito da proposta de dar maior competência ao bispo diocesano”.
i) Abertura à vida – “Em relação à abertura à vida por parte dos
casais, se sublinha a necessidade de enfrentar de modo mais aprofundado e decisivo não só o tema do aborto, mas também o da maternidade substitutiva”.

CONCLUSÃO
Ao final do presente Sínodo, o Papa Francisco convocou os sinodais para a XIV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre o tema: “A vocação e a missão da família na Igreja e no mundo
contemporâneo” que se realizará no Vaticano de 4 a 25 de outubro de 2015.
Na mensagem final os Bispos assim se expressaram: “Assiste-se a não poucas crises matrimoniais
enfrentadas, frequentemente, em modo apressado e sem o coração da paciência, da verificação, do perdão recíproco, da reconciliação e também do sacrifício. Os fracassos dão origem a novas relações, novos
casais, novas uniões e novos matrimônios, criando situações familiares complexas e problemáticas para
a escolha cristã”.
Por fim, o Sínodo dos Bispos sobre a família tem encontro marcado para o próximo mês de outubro de
2015. Até lá continuarão nas dioceses as reflexões, os aprofundamentos e a participação das famílias e
dos fiéis sobre os desafios pastorais da família no contexto da evangelização.
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Notícias da Paróquia Cristo Rei

Missas
de Natal

paroquiacristoreibento@gmail.com

Festa de Cristo Rei

Dia 24 de dezembro

O que já aconteceu...

18h
18h
20h
20h

Merlo Fotografia

Dia 25 de dezembro

Chá da Festa
de Cristo Rei

8h
8h30
9h30
18h

O evento aconteceu no dia 14
de setembro, no Clube Ipiranga,
com a participação das Zeladoras de Capelinha e dos festeiros
de Cristo Rei.

Cavalgada
de Cristo Rei

Dia 31 de janeiro
18h – Matriz

Dia 1 de fevereiro

No dia 20 de setembro,aconteceu a concentração dos cavalarianos, em frente ao Centro de
Evangelização Cristo Rei. Logo
após, houve a Cavalgada, que
se dirigiu até a ABCTG, onde receberam a bênção no pórtico.
Em seguida, aconteceu o almoço de confraternização.

8h e 18h – Matriz

Dia 3 de fevereiro
18h – Matriz (Memória de
São Brás)
Nas comunidades, os Ministros Extraordinários da Palavra e da Eucaristia realizarão a Bênção da Garganta em
celebração a ser programada
entre os dias 31 de janeiro a 3
de fevereiro de 2015.

Merlo Fotografia

Bingo
Beneficente
O evento ocorreu no dia 17 de
outubro, no Salão da Associação de moradores do Bairro
Santa Helena. O bingo foi bastante prestigiado pela comunidade.

NOVEMBRO

Matriz
Santo Antão
São Bento
Matriz

Bênção das Velas
e da Garganta

Merlo Fotografia

23

Santa Marta
Santa Rita
Matriz
Santa Helena

Imposição das Cinzas
Início da Quaresma

Dia 18 de fevereiro

Solenidade
de Cristo Rei

9h30min – Matriz
18h – Matriz
20h – Celebração nas Comunidades, com a imposição das cinzas pelos Ministros Extraordinários da
Eucaristia e da Palavra.

9h30min - Missa Solene; homenagem aos paroquianos falecidos
11h - Procissão motorizada até o Salão da Associação Santa Helena
12h - Almoço Festivo, no Salão
18h - Missa de Encerramento da Festa, com apresentação da Nova Equipe de Festeiros de 2015
19h - Apresentação da Orquestra Jovem de Estrela - Lajeado (SESI)

Gincana Bíblica na Comunidade Santo Antão
Neusa Ranzi

Festas nas Comunidades
Comunidade

Padroeiro

Dia

São Carlos

São Carlos

15/11 Sábado (19h30min)

N. Sra. Das Neves Santa Bárbara 7/12
6 da Leopoldina

Horário
Domingo (10h45min)

No dia 23 de setembro de 2014, a catequese realizou a 4ª edição da gincana, envolvendovárias atividades bíblicas. O evento, que oportunizou a integração
dos catequizandos e familiares, contou com tarefas,
perguntas e respostas, brincadeiras e confraternização. Destaca-se a coleta de jornais, revistas e latinhas
e a doação de um quilo de alimento não perecível.
A catequese agradece a todos pela efetiva participação.
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Notícias das Paróquias São Roque e N.Sra. do Rosário

Missas de Natal
e Ação de Graças
Serão celebradas
missas de Natal nas
seguintes comunidades:

Festa de São Roque
e São Gotardo 2014
Os festeiros Alberto e Adriane Speranza, Jorge e Mari do Nascimento, Giovani e Adriana Longhi, Agostinho e Iraci Casagrande,
Vitalino e Lorena Dall’Oglio agradecem a todas as pessoas que não
mediram esforços para o êxito das diversas atividades da Festa de
São Roque e São Gotardo 2014, incluindo todas as pessoas que
colaboraram na participação dos eventos e na aquisição da rifa. A
todos a nossa gratidão e reconhecimento. Aproveitamos para divulgar o resultado líquido das atividades:
Mateada de Integração
Chá das Zeladoras		
l Bingo			
l Almoço Festivo		
l Feijoada e Roleta		
l Rifa da Festa		
Total líquido			
l
l

R$ 5.962,15
R$ 1.217,00
R$ 9.521,10
R$ 20.574,48
R$ 7.094,00
R$ 25.797,00
R$ 70.165,73

Dia 24

18h30min

São Valentin e Nossa senhora das Dores (Tuiuty)

dezembro

20h30min

Matriz São Roque e Nossa Senhora do Rosário (Faria Lemos)

Dia 25

8h30min

Matriz Nossa Senhora do Rosário (Faria Lemos)

dezembro

9h		

Matriz São Roque

Dia 31

19h		

Matriz São Roque

Dia 01

8h		

Matriz Nossa Senhora do Rosário (Faria Lemos)

9h15min

Matriz São Roque

dezembro
janeiro

Prepare-se para o Natal:
Férias
dos Padres

Bênção das Velas
e da Garganta

Imposição
das Cinzas

Devido às férias dos Padres, a partir do dia 28 de
dezembro até o dia 1º de
março, mudam o horário
das missas nos domingos:
Em Faria Lemos, na Igreja Matriz de Nossa Senhora
do Rosário, a missa será às
8h. E na Igreja Matriz de São
Roque, às 9h15min.

Em São Roque, a bênção
das velas acontecerá nas missas do dia 31 de janeiro, às 18h
e no dia 01 de fevereiro, às
9h15min. A bênção da garganta acontece no dia 03 de fevereiro, às 19h.
Em Faria Lemos (Matriz), a
bênção das velas e da garganta
será na missa do dia 07 de fevereiro, às 19h30min.

Na Igreja São Roque, a
imposição das cinzas será
realizada na missa do dia
18 de fevereiro, às 19h. E
na Igreja Faria Lemos, às
20h30min.

Festas nas Comunidades
NOVEMBRO
Dia 15 Comunidade Santo Antônio - Linha Alcântara
Dia 16 Comunidade N. Sra. das Graças - Passo Velho
Dia 22 Comunidade Santo Antônio - Linha Paulina
Dia 23 Comunidade Nossa Senhora da Saúde		

Festa em honra a N.Sra. Saúde
Festa em honra à Padroeira
Festa em honra a N.Sra. Saúde
Festa em honra à Padroeira

DEZEMBRO
Dia 06 Comunidade N. Sra. Imaculada Conceição		
Dia 07 Comunidade Sta. Bárbara - Caminhos da Eulália
Dia 07 Comunidade São Valentin - Vale Aurora 		
Dia 13 Comunidade Santa Lúcia				
Dia 14 Comunidade Sagrada Família			

Festa em honra à Padroeira
Festa em honra à Padroeira
Festa da Prima Ua
Festa em honra à Padroeira
Festa em honra à Padroeira

JANEIRO
Dia 25 Comunidade São Paulo - Paulina			

Festa em honra ao Padroeiro

FEVEREIRO
Dia 07 Paróquia N. Sra. do Rosário			

Festa em honra a N. Sra. de Lourdes

Grupos de Famílias
Motivados pelo nosso Bispo Dom Alessandro e sabendo da importância das famílias se encontrarem em grupos para preparação
ao Natal e à leitura da Bíblia, o documento da Igreja “COMUNIDADE
DE COMUNIDADES: UMA NOVA PARÓQUIA” nos pede para formarmos pequenos grupos por proximidade ou afinidade de famílias.
Pedimos que cada família se motive e se organize em grupos, com
outras famílias para os encontros.

Celebração Penitencial
Os momentos de reconciliação e confissões são muito importantes para a nossa vida. Faça desse momento uma boa preparação
para o Natal. Após a missa nas comunidades haverá um tempo para
o atendimento individual. Na Igreja São Roque, a partir do mês de
dezembro, nas quartas-feiras após a missa das 19h, também haverá atendimento às confissões individuais. Deus nos ama e perdoa
sempre. Fica o nosso compromisso de amar e perdoar àqueles que
não conseguimos nos relacionar bem.

Gesto de Caridade
“Sabes, Senhor o que temos é tão pouco pra dar. Mas esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil, mas olhamos teus exemplos, Senhor queremos dar”. Façamos
nosso gesto da caridade e solidariedade diante das necessidades
da Igreja e dos seus projetos, através da Campanha para a Evangelização, que acontece no final de semana de 14 de dezembro.
Esta contribuição pode ser realizada nos grupos de famílias ou nas
missas da comunidade.

Visita aos doentes
Aqueles que estão enfermos e doentes, não podendo sair de
casa, recebem a visita do ministro para receber a Eucaristia e do
padre para a confissão e absolvição. Lembramos aos ministros para
agendarem estas visitas até o dia 15 de dezembro. Se alguma família possui um doente acamado, que não recebe a visita dos ministros, pode comunicar na secretaria paroquial.
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Obrigado

Serra Nossa

Notícias da Paróquia Santo Antônio

PADRE IZIDORO
“Tudo tem o seu tempo determinado, e há o tempo
para todo o propósito debaixo do céu.” (Ecle 3, 1-2)

Caríssimos amigos irmãos e
irmãs de Bento Gonçalves!

Homem simples do povo você ouviu o chamado de Deus
para ser padre.
Adotou como lema de ordenação: “NÃO VIM PARA SER
SERVIDO, MAS PARA SERVIR!” (Mt 20,28). E assim você
fez ao longo destes anos de presença em nossa paróquia.
Partilhou e gastou sua vida a serviço da Igreja e do nosso
povo. Trabalhou incansavelmente pelas nossas comunidades. Evangelizou com muito amor e fé.
Não se intimidou com as dificuldades que a vida lhe apresentou. Enfrentou tudo sem desanimar pois sua missão é ser
presença de alegria e acolhida.
Agora assume o cargo de vigário geral em nossa Diocese.
Precisa se afastar de nossa paróquia para assumir funções
que lhe exigem maior tempo e dedicação.
Amigo Padre Izidoro!
Nós, povo bentogonçalvense e paróquia Santo Antônio,
agradecemos a Deus por nos ter dado a oportunidade de
tê-lo em nosso convívio.
Deus o abençoe na sua nova missão! Que Santo Antônio
proteja sua caminhada.

proveito este espaço do Jornal Boa Notícia para chegar até vocês, meus amigos, para
comunicar minha transferência para a cidade de Caxias do Sul, onde continuarei minha
missão como Vigário Geral da Diocese e, possivelmente, exercendo meu trabalho pastoral em uma paróquia da cidade.
Aqui vivi longos anos com vocês, com as comunidades da paróquia, da cidade e da região
Pastoral de Bento Gonçalves. Foram anos cheios de bênçãos. Tantas foram as coisas boas
que aconteceram. Existiram também momentos de duras provações, de sofrimento e desencontro. A angústia e a tristeza igualmente nos acompanharam.
Aqui vi o crescimento desta cidade e, mais ainda, senti o desenvolvimento, a organização
e a animação de cada uma das comunidades com suas lideranças, com destaque para a
participação na vida comunitária, nas celebrações da Eucaristia e da Palavra e nas festas dos
padroeiros.
Muito me dediquei a esta comunidade e o fiz com verdadeiro espirito de serviço, procurando ser fiel ao lema de meu ministério sacerdotal “Não vim para ser servido, mas para servir”;
muito mais, porém, ganhei de vocês e das comunidades. Quanto apoio, quanta colaboração,
quanto entusiasmo e quanta amizade recebi de todos.
Tenho consciência que deveria ter feito mais e me entregar ainda mais ao serviço de colocar no coração das pessoas a Fé em Jesus Cristo, a prática da Justiça que nos faz irmãos e
a certeza que fomos feitos para o Reino da Fraternidade. Tenho consciência das minhas limitações e fraquezas e que podem ter causado mágoas, mal estar e contra testemunho. Pelos
meus erros e pecados peço perdão.
Agradeço o apoio que me deram. Saio daqui cheio de alegria. Na medida do possível pretendo, nos meses de novembro e dezembro, visitar e celebrar nas comunidades para agradecer pela caminhada que realizamos juntos. Não posso, porém, sair da Paróquia sem estarcom
vocês para juntos agradecermos a Deus pelo bem que ele realizou entre nós. Isto nós o
faremos no dia 14 de dezembro, às 19 horas, na missa em nosso Santuário. A todos minha
gratidão, minha prece e bênção. Rezem por mim!

“Cada pessoa que passa em nossa vida, passa sozinha, é
porque cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra!
Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha e não
nos deixa só porque deixa um pouco de si e leva um pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida e
a prova de que as pessoas não se encontram por acaso.”
(Charles Chaplin)
Nosso muito obrigado Padre Izidoro! Seja muito feliz!

Pe. Izidoro Bigolin

Celebrações penitenciais com confissões

Celebrações de Natal

03/12
Jesus Bom Pastor/ Cruzeiro
		Santo Antoninho
		
São Miguel
04/12
		
		

05/12
		

10/12
		
		

11/12
		
		

12/12
		
		

16/12
		
		

17/12
		
		

Dia 24

N.S. de Fátima/Cohab
São Paulo Apóstolo/ Tancredo
São José Operário/ Fenavinho

Santa Lúcia/ Progresso		
19h
Santa Maria Goretti		
19h
Santa Catarina/Licorsul		
19h
São Miguel			
20h30min
N.S. de Fátima/Cohab		
20h30min
Matriz				20h

N.S. Aparecida/ Conceição
N.S. Imaculada Conceição/ Barracão
Santa Paulina/ Vista Alegre
N.S. de Caravággio/ Vila Nova II
N.S. da Saúde/ Vinhedos

Dia 25

Santa Catarina/ Licorsul
São Cristóvão/ Vila Nova II
N.S. Medianeira

N.S. da Saúde/ Vinhedos		
Jesus Bom Pastor/Cruzeiro
São José/ Fenavinho		
Matriz				

Santa Lúcia/ Progresso
N.S. do Rosário/ Progresso II
Gruta do Salgado
Santa Maria Goretti
São Pedro/ Salgado
N.S. das Graças/ Eucaliptos
Espírito Santo/ Burati
Santíssima Trindade/ Zemith
Sagrado Coração de Jesus/ Paim

18/12
Matriz
19/12
N.S. do Carmo/Borgo
23 e 24/12 Atendimento de confissões no Santuário

Horário das celebrações: 20 horas

9h
9h
10h
07h; 8h30min; 10h; 19h

Festas nas Comunidades
14.11
16.11
23.11
06.12
07.12
07.12

Missa N. Sra. da Saúde/Vinhedos e no dia 16.11 Almoço Festivo no salão da comunidade
N. Sra. Mãe Rainha Três Vezes Admirável/Fenavinho
Santa Catarina/Licorsul
Imaculada Conceição/Barracão
Santa Lúcia/Progresso
N. Sra. das Graças/Eucaliptos
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Aconteceu

Região Pastoral

A Igreja que sonhamos
Liane Tesser Rigotto
lianetesser@gmail.com

Vivemos um tempo de múltiplas ofertas de consumo e
de uma onda de comodismo e
conformismo. Caímos no risco
de viver isolados e nos distanciarmos cada vez mais da Igreja
que sonhamos. É preciso dar
uma sacudida.
Pelo batismo, fomos inseridos na comunidade Igreja e
fomos chamados a ser cristãos.
Fazemos parte da comunidade
dos que vivem de Cristo Jesus,
iluminados e guiados pela força
e suavidade do Espírito Santo,
acolhidos pela bondade materna do Pai.
A Igreja deve ser lugar da misericórdia gratuita, onde todos
possam ser acolhidos, amados,
perdoados e animados a viverem segundo a Boa Nova do
Evangelho.
“Ide e fazei discípulos” (Mt
28,19). Este é o desafio da
Igreja que sonhamos. Enviar os
seus a pregar o Evangelho em
todos os tempos e lugares, para
levar a todos a Boa Nova da
Salvação anunciada por Jesus
Cristo. Ser uma Igreja em “saída”, uma igreja com as portas
abertas. Viver em estado permanente de missão.
Como ser uma paróquia mis-

sionária nos dias atuais?
A conversão paroquial exige
uma renovação espiritual e pastoral que se expressa na nova
evangelização.
Durante o Encontro das Comunidades, realizado no dia 27
de setembro, nosso bispo D.
Alessandro Ruffinoni apresentou as características de uma
comunidade missionária, o ideal da Igreja que sonhamos.
Uma conversão pastoral nos
exige ver a paróquia descentralizada em pequenas comunidades, pequenos grupos de pessoas, no qual todos se conhecem,
partilham a vida e cuidam-se
uns dos outros, como discípulos
missionários de Cristo.
Multiplicar nas paróquias
e comunidades, outras pequenas comunidades, organizadas
pelo afeto, pelo carisma, pela
proximidade, por faixa etária,
por grupos de convivência, vizinhos... O importante é reunirse com frequência. Formar comunidades a partir do anúncio
querigmático, unidas pela fé,
esperança e caridade.
O fundamento da comunidade está na Palavra de Deus.
Meditar a Palavra de Deus pela
leitura orante. A leitura, meditação, oração e contemplação
são importantes para que a Palavra determine a caminhada

da comunidade.
Celebrar a Eucaristia, reunindo todas as comunidades da
paróquia para partilhar o Pão.
Acolher a todos, sem distinção, atraindo-os para a vida em
comunidade, expressão da missão. Dar atenção especial aos
conjuntos residenciais e condomínios.
Estender o olhar para o
compromisso de serviço aos
pobres. Igualmente, reconhecer as situações atuais da sociedade, como a situação dos
divorciados, casais de segunda
união, homossexuais, solitários,
deprimidos...Ter um olhar acolhedor e menos julgador.
Participar do dízimo como
sinal de partilha, doando com
alegria, liberdade e consciência.
Valorizar o protagonismo
dos leigos nos seus mais diferentes dons.
Garantir a comunhão e a
participação de todas comunidades através dos conselhos
comunitários, paroquiais e de
assuntos econômicos.
Com essa consciência e
prática podemos nos tornar corresponsáveis na construção da
Igreja missionária que sonhamos, alegres, assumindo com
novo ardor nossa condição de
discípulos missionários.

Encontro das
Comunidades
Dirce Sonza
Animados pelo lema “IDE E FAZEI DISCÍPULOS” (Mt 28, 19),
aconteceu no dia 27 de setembro, o ENCONTRO DAS COMUNIDADES, reunindo 450 pessoas na comunidade Santa Catarina, bairro
Licorsul.
O encontro teve por objetivo reunir as lideranças das paróquias
Cristo Rei, Santo Antônio, São Roque e Nossa Senhora do Rosário
para o encerramento da visita pastoral do bispo diocesano D. Alessandro Rufinoni às paróquias.
A todos os participantes nosso obrigado. Fica a certeza que somos comunidades que expressam a vitalidade de ser Igreja, reunião
dos filhos e filhas de Deus.
E agora juntos, temos um longo caminho a percorrer. Precisamos
em nossa Igreja mudar de rota, acolher, escutar e dar espaço aos
jovens, às mulheres e aos pobres, sem contudo excluir ninguém,
voltar-se para o outro, como as mãos voltadas para fora que simbolizaram o encontro e o lema “Ide e fazei discípulos” Mt 28,19.
O que fazer, então? O Espírito Santo nos faz criativos e buscadores de caminhos novos. Devemos superar o cansaço da rotina, enfim
sair para formar pequenas comunidades ao redor da leitura orante
da Palavra de Deus, como foi bem proposto por Dom Alessandro.
Resta-nos, encontrar caminhos, para uma ação eficaz e permanente! Deus nos ajude neste novo tempo!
No dia 17 de fevereiro de 2015, em David
Canabarro, vai realizarse a 38ª Romaria da
Terra/RS. O tema será:
Sucessão rural familiar,
políticas públicas e
sustentabilidade social.
O lema: “Eu darei esta
terra à sua descendência” (Gn 12,7). Nos dias
15 e 16 de fevereiro, no
local da Romaria, acontecerá o 10º Acampamento da Juventude.
Busque informações
e agende-se!

Bote Fé Diocesano
O Bote Fé Diocesano ocorrerá em Bento
Gonçalves no dia 23 de novembro, no estacionamento da Igreja Santo Antônio. O grande encontro dos jovens católicos começa às
15h e segue até às 20h. Em caso de chuva, o
evento será transferido para o salão da Igreja.
O Bote Fé é a oportunidade para os jovens
mostrarem sua integração e manifestarem
seus carismas unidos em espírito de alegria
e confraternização.
Para tanto, a tarde será animada com o
folclore do Encontro de Jovens Amigos com
Cristo (EJA) de Caxias do Sul, o Grupo de Jo-

vens Nova Geração, a banda do Vicariato de
Nova Prata e Banda Hava.
Às 19h será celebrada a Santa Missa. Será
a primeira vez que o Bote Fé ocorrerá em Bento
desde a passagem da Cruz Peregrina e do Ícone de Maria, os símbolos da Jornada Mundial
da Juventude.
Contato para informações:
. Padre Rudinei Zorzo, referencial diocesano do Setor Juventude: (54) 9130.0909
. Rodrigo Chernhak, comunicador da juventude católica: (54) 9102.1649

Agenda Regional
NOVEMBRO
07 e 08 - Curso de preparação ao Matrimônio
20 - Reunião dos padres da Região Pastoral – Santa Bárbara
30 - 17h - Conselho Regional de Pastoral – Monte Belo do Sul

DEZEMBRO
09 - 19h30min - Celebração conclusiva do Curso de Teologia
e Bíblia - Santuário Santo Antônio
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