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editorial
P

recisamos render graças a 2013.
Este ano será uma ocasião propícia para
intensificar a celebração da fé. Estamos
vivenciando o Ano da Fé, comemorando
o 50º aniversário do Concílio Vaticano II.
Também, celebra-se o jubileu de ouro da
Campanha da Fraternidade no Brasil. Um
projeto de evangelização que deu certo.
Daí, sua importância no auxílio do entendimento das comunidades e de todas
as pessoas na caminhada de conversão e
preparação para a Páscoa do Senhor. A
Campanha, deste ano, tem como tema
“FRATERNIDADE E JUVENTUDE” e o lema
“EIS-ME AQUI, ENVIA-ME” (Is 6, 8).
O presente ano será marcado ainda
pela 38ª Jornada Mundial da Juventude na
cidade do Rio de Janeiro, com o tema “IDE
E FAZEI DISCÍPULOS A TODOS OS POVOS”
(Mt 28, 19).
Confira, nesta primeira edição de 2013,
além do aprofundamento do tema Fraternidade e Juventude, a continuidade da explicação do Creio, Igreja em Ação, Romaria da Terra e mais informações sobre os
cursos de Ministérios, de Teologia e Bíblia.
Espaço reservado também para a palavra de despedida dos padres Gérson e
Vítor que foram transferidos para outras
paróquias. A programação do Domingo de
Ramos, Semana Santa e Páscoa.
No limiar de um tempo de expectativas,
espelhemo-nos nas palavras do Papa Bento XVI: “É necessário se buscar a paz com
perseverança e idealismo, mediante um
processo envolvente de educação.”
Um abençoado 2013 a todos!
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Ano da
Pe. Adelar Baruffi
Continuando a reflexão sobre os artigos do
creio, neste Ano da Fé,
apresentamos nesta edição, nossa fé em Jesus
Cristo, o Filho de Deus.
De fato, a fé cristã está
marcada pela adesão a
Jesus Cristo, o Filho de
Deus que se fez homem
pela ação do Espírito
Santo, no seio da Virgem
Maria, que entrou na nossa história e é o nosso
Redentor. Em Jesus Cristo, nosso Deus mostrou-se,
revelou-se. Jesus é “o esplendor da glória do Pai,
a expressão seu ser” (Hb 1,3). Para nós, Deus não
é somente uma força cósmica, uma energia, nem
cremos num deus genérico e impessoal, mas Ele
tem um rosto que pudemos ver: Jesus de Nazaré.
Nele temos acesso ao Pai, pois “quem me vê, vê o
Pai” (Jo 14,9), disse Jesus.

Jesus, o judeu de Nazaré

Seu nome era Yeshua, Jesus, que significa “Deus
salva”. Era conhecido como o “nazareno”. Foi cidadão de três cidades: Belém, que o gerou, Nazaré,
que o criou, e Cafarnaum, que o teve como habitante durante sua vida pública. Como seus pais
estabeleceram domicílio em Nazaré, na Galiléia, alguns afirmam que ele falava com sotaque de judeu
da Galileia. Sua passagem está marcada na história
humana. Nasceu no tempo de Herodes, o Grande,
e morreu sob o procurador romano Pôncio Pilatos.
A língua que Jesus falou era o aramaico, língua
corrente na Palestina daquele tempo. Conhecia,
também, o hebraico, o suficiente para compreender as Escrituras. Era conhecido como o “filho do
carpinteiro”. Jesus foi um artesão. Trabalhou com
diversos materiais, como a pedra, a madeira e o
ferro. Jesus era solteiro e celibatário. Os evangelhos
nos mostram que Jesus aprendia (Lc 2,40.50), que
sentia saudades e se surpreendia (Mt 8,10; Lc 7,9;
Mc 6,6), que tinha tentações (Mt 4,1-11; Mc 1,1213; Lc 4,1-13; 22,28) e que sofreu o medo diante
da morte e do fracasso (Mt 26,38; Mc 14,34; Lc
22,43-45; Hb 5,7). Percorreu um caminho de fé e
de esperança, deixando-nos um exemplo de como
devemos nos comportar diante de nossa vida. Viveu em tudo como humano e tornou-se um modelo de humanidade.

Jesus, o anunciador
do Reino de Deus

Quando inicia sua pregação, que costumamos
chamar de vida pública, após fazer-se batizar por
João Batista e ser conduzido pelo Espírito Santo
para um retiro de 40 dias, Jesus apresenta qual é
a sua missão: “O tempo já se cumpriu, e o Reino
de Deus está próximo. Convertam-se e acreditem
na Boa Notícia” (Mc 1,14). Jesus não prega a si
mesmo, prega o Reino de Deus. É o servo do Reino
de Deus: “Devo anunciar a Boa Notícia do Reino
de Deus também para as outras cidades, porque
para isso é que fui enviado.” (Lc 4,43). O Reino de
Deus engloba toda a vida e mensagem de Jesus. É
a Boa Nova da salvação, esse grande dom de Deus
que é libertação de tudo o que oprime o homem
(Paulo VI). Jesus anuncia que o esperado Reino já
está presente na sua pessoa e suas ações. Jesus o
mostra através das parábolas, milagres e pelo perdão dos pecados. Mostra-o já presente: “os cegos
vêem, os coxos andam, os doentes são curados”
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“CREIO
EM JESUS
CRISTO,
SEU ÚNICO
FILHO,
NOSSO
SENHOR”

(cf. Lc 7,22), mas também deixa claro que sua plenitude pertence a Deus e é dom, graça do
Pai. O reinado de Deus designa
a soberania real de Deus, exercendo-se de fato, em atos e em
verdade. A chegada do Reino
de Deus, com Jesus Cristo e
sua missão, pede uma decisão pessoal de acolhida
e conversão. O projeto do Reino é de Deus, é dom,
graça. Deve ser acolhido na pessoa de Jesus. Mas é
também missão que Jesus confia aos seus discípulos
quando os escolhe e os envia (cf. Lc 10, 1-12).

Jesus, o Filho amado do Pai

Como Jesus se compreendia a si mesmo? Sabiase Filho de Deus (Mt 10,40). Apresentou-se como
Filho do Pai (Jo 5,19-47). Veio fazer a vontade do
Pai (Lc 22,42). Pregou o Reino do Pai (Mt 6,10).
Mantinha-se em sintonia com o Pai pela oração (Lc
11,1). Usava uma palavra de modo absolutamente
original: abbá, Pai. Jesus volta-se a Deus como uma
criança fala com seu pai, no mesmo sentimento de
entrega, de abandono. Neste modo como o Filho
relaciona-se com o Pai, Jesus manifestou a consciência da relação pessoal e absolutamente única que
o une a Deus como a seu Pai. Tudo em Jesus tem
sua origem nesta experiência de Deus, que é o mais
profundo da pessoa de Jesus: o Pai, que era sua
grande referência e seu único amor. Jesus sentia e
experimentava a Deus como seu Pai querido e amado, mas também como Pai de todos.

Jesus, o Cristo

Jesus revela-se aos discípulos como o Messias esperado. Ele é o Cristo, pois “Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder” (At 10,38). Ele era “aquele
que há de vir” (Lc 7,19), objeto da “esperança de Israel” (At 28,20). Pedro, de maneira correta, confessou que Jesus era o Messias, o Cristo (cf. Mc 8,29),
porém, isto não era suficiente. Reconhecia em Jesus
o Messias, sem a cruz. Jesus corrige e completa a
visão, dando a instrução sobre o Messias que deve
sofrer, e sobre o discípulo que deve carregar a cruz
(Mc 8,27-38). Assim, nós confessamos que Jesus é
Deus. É Senhor, é divino, é de natureza divina, é um
com o Pai desde sempre e para sempre.

Jesus, o Crucificado
e Ressuscitado

Jesus Cristo não teve uma morte natural. Sofreu
a pior das mortes daquele tempo: a crucificação.
Foi acusado de blasfemador e agitador político. Ele,
porém, “amou-nos até o fim” (Jo 13,1). Totalmente
livre em relação às expectativas, livre interiormente,
fez de sua vida uma entrega total, unicamente motivada pelo amor. No gesto do lava-pés, sintetizou
sua vida, sua missão e sua morte: servir. “Vocês compreenderam o que eu fiz? [...] Se vocês compreenderam isso, serão felizes se o puserem em prática”
(Jo 13,12.17). A vida, porém, triunfou sobre a morte
e Ele ressuscitou: “Deus constituiu Senhor e Cristo, a
esse Jesus que vós crucificastes” (At 2, 36).
Enfim, “conhecer a Jesus é o melhor presente
que qualquer pessoa pode receber; tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa
alegria.” (DAp 29).

Um olhar sobre a juventude

O ano do jovem!
Marcionei Petrykovski e Ramon da Silva Sandi

O ano de 2013, na nossa Igreja no Brasil, é dedicado à juventude. O grande acontecimento será a Jornada
Mundial da Juventude, que ocorrerá no Rio de Janeiro em julho. Também, há muitos anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil promove, durante a Quaresma, a Campanha da Fraternidade, que tem o objetivo
de vivenciar e assumir a dimensão comunitária e social da Quaresma. A Campanha da Fraternidade concretiza
os gestos fundamentais desse tempo litúrgico que a Igreja vive: o jejum, a oração e a esmola. Neste ano, o
tema da Campanha é: “Fraternidade e Juventude”, e o lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8).

Quais os objetivos
com esse tema da
Campanha?
O número de jovens no Brasil chega
a quase 27% do total da população.
Não são poucas as dificuldades que
atingem todo este contingente, seja
na sociedade, seja no interno de nossas comunidades eclesiais.
O texto-base nos mostra que o objetivo geral da Campanha é “acolher
os jovens no contexto de mudança de
época, propiciando caminhos para seu
protagonismo no seguimento de Jesus Cristo, na vivência, na Igreja e na
construção de uma sociedade fraterna
fundamentada na cultura da vida, da
justiça e da paz.”

O que vamos fazer
para alcançar esses
objetivos?
O que a Igreja está dizendo e tentando mostrar incansavelmente é que
todos, mas agora com mais ênfase os
jovens, precisam ter um encontro pessoal com Cristo. O que a Campanha relembra é que deve-se viver por Cristo,
com Cristo e em Cristo.
O problema é que existem “muitas
vozes que abafam” a voz de Cristo,
como a internet, que às vezes é mal
utilizada; degradação do ambiente
familiar; a falta de sentido de vida do
jovem, que muitas vezes é preenchida
com o capitalismo apelativo da mídia;
instituições que não mais formam,
mas só informam; desigualdades sociais; sociedade com pura racionalidade (ocorre com frequência que muitos
jovens com caminhada de fé chegam
à universidade e com a racionalidade
pura perdem essa fé com a qual cresceram) e a banalização do sexo, onde
as pessoas são usadas e tratadas como
coisas.

Quais são as
indicações para ações
transformadoras no
meio juvenil?
Já nos dizia o beato Papa João Paulo II que devemos unir fé e razão para
que não se viva de superstições ou de

racionalidade somente. Por isso, algo
que é muito importante refletir é a formação dos jovens em nível paroquial
e diocesano, sendo evangelizadores
para a cultura moderna. São os jovens
que podem conquistar outros jovens
por seu exemplo e vivência na Igreja.
Além disso, é importante também
organizar uma catequese atraente e
com linguagem própria ao jovem, (temos como exemplo o YouCat, o Catecismo da Igreja para os jovens) como
uma catequese com leitura orante da
Palavra de Deus. É preciso valorizar e

acolher os jovens nas suas diversidades, respeitando e valorizando o seu
estilo de ser, de se vestir e de viver a
fé. Os grupos de jovens precisam ser
acompanhados e apoiados, bem como
as Novas Comunidades que estão surgindo. Nosso bispo Dom Alessandro
Ruffinoni, em sua primeira Carta Pastoral pede que com a juventude “sejamos criativos, organizando encontros,
atividades, espaços e celebrações para
e com eles. Acima de tudo, que fortaleçamos os Grupos Juvenis nas suas mais
variadas formas (grupos paroquiais,

pastorais e movimentos).”
Necessária também é a ação social, onde a Igreja e governo ajudem
na construção de famílias estruturadas
e cristãs, e assim, juntas, possam criar
jovens cidadãos que se preocupem e
se engajem na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Os meios de comunicação são um
caminho privilegiado para alcançar os
jovens. O mundo sofre mudanças. O
que mais mudou foi a linguagem para
chegar até a juventude e a internet é
fundamental nesse processo. Não podemos ir contra o uso de redes sociais,
pois mesmo se algumas vezes são mal
utilizadas, elas podem trazer muitos
benefícios. Os jovens têm a missão
de evangelizar outros jovens também
através das redes sociais.
O Papa Bento XVI, que possui até
Twitter, disse que devemos participar
das redes sociais, pois já fazem parte de nossa vida, e principalmente
da vida do jovem. Então, precisamos
orientar no bom uso delas e, assim,
tendo como objetivo a evangelização
da juventude e da mídia.
Além do uso das mídias, o jovem
procura algo diferente, algo que possa
conduzi-lo à alegria, à amizade, a uma
forma de mudar a sociedade e ao encontro com Deus.

O Acampamento Jovem, evento que integra a 36ª Romaria da Terra, será
realizado este ano no Parque Fenachamp, em Garibaldi (RS), e tem por objetivo conduzir o jovem a uma reflexão sobre o mundo que vivemos e uma
forma de melhorá-lo, principalmente no âmbito da ecologia. As atrações são diversas, mas o que mais chama a atenção são as “tendas”,
o lugar onde os jovens conversam sobre determinado assunto, tudo
com acompanhamento de um assessor, que direciona a conversa. O
início do Acampamento se dará no dia 10 de fevereiro, com término
no dia 12 de fevereiro, dia da Romaria da Terra. Mais informações
e inscrições acesse: www.commissao.com.br ou commissaojovem@
gmail.com, ou ainda pelo fone (54) 9130 0909.
Enfim, que nós consigamos mostrar Jesus Cristo, o Senhor, para
os jovens e que possamos sempre mais buscar entender e valorizar
as juventudes. Pela intercessão da Virgem Maria, tenhamos a fé e esperança
de dizermos juntos, como jovens participantes de um novo mundo: “Eis-me
aqui, envia-me” (Is 6,8).
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PARÓQUIA CRISTO REI
Celebrações: Bênção das Velas e Garganta,
Quarta-feira de Cinzas e Via Sacra

Missa e Bênção de Ramos
Comunidade 		
Santo Antônio		
N. Sra. Caravággio
Almas			
São José - Sertorina
Imaculado C. de Maria
N. Sra. Lourdes (Ceará)
N. Sra. Graças		
São Carlos		
São Luiz			
Nª Srª da Pompéia
Santa Helena		
São Bento		
São José - Garibaldina
São Pedro		
Santa Rita		
Santo Expedito		
Sagrado Coração de Jesus
N. Sra. Aparecida		
Matriz			
			
N. Sra. Neves 		
Santo Antão		
Nª Srª de Fátima		
Santa Marta		
Nª Srª da Glória		

Data
01/03 - Sexta
02/03 - Sábado
02/03 - Sábado
03/03 - Domingo
07/03 - Quinta
09/03 - Sábado
10/03 - Domingo
16/03 - Sábado
16/03- Sábado
16/03 - Sábado
17/03 - Domingo
17/03 - Domingo
17/03 - Domingo
17/03 - Domingo
21/03 - Quinta-feira
22/03 - Sexta-feira
23/03 - Sábado
23/03 - Sábado
23/03 - Sábado
24/03 - Domingo
23/03 - Sábado
24/03 - Domingo
24/03 - Domingo
24/03 - Domingo
24/03 - Domingo

Horário
19h30min
16h30min
19h30min
10h
19h30min
19h30min
19h30min
16h30min
18h
19h30min
08h30min
09h30min
10h
19h30min
19h30min
19h30min
16h30min
18h
18h
08h e 18h
19h30min
08h30min
09h30min
10h
11h

Celebração das
Velas e Garganta
Velas e Garganta
Bênção Garganta
Celebração das
Velas e Garganta
Celebração das
Cinzas
Celebração das
Cinzas
Via-Sacra
Celebração da
Via-Sacra

Sexta-Feira

Dia 01/02

Matriz Cristo Rei

Sábado
Domingo
Ver na
comunidade
Quarta-Feira

Dia 02/02
Dia 03/02
De 01/02 a 03/02

Matriz
Matriz
Em todas as
comunidades
Na Igreja Matriz

Quarta-Feira

Dia 13/02

Sextas-Feiras

Dias 15, 22/02 e
01, 08, 15, 22/03
Dias 15, 22/02 e
01, 08, 15, 22/03

Dia 13/02

Sextas-Feiras

15h30min - Adoração
16h30min - Missa
18h
8h e 18h
Horário a combinar
9h30min e 18h

Em todas as comunidades
Matriz Cristo Rei

20h ou a combinar

Em todas as
comunidades

19h30min ou 20h

16h

Celebrações Penitenciais em preparação à Páscoa
8 Cada Comunidade marque o dia e a hora para a celebração penitencial, antes da Páscoa. A celebração
está no livro da Novena da Páscoa. Neste ano, a Celebração Penitencial acontecerá junto ao encerramento da
Novena. Não terá a presença do padre.
8 Na Matriz Cristo Rei - Dia 26 de março, às 19h30min (Com confissão comunitária).
Atendimento para confissões individuais
8 Todas as sextas-feiras da Quaresma, na Igreja Matriz, durante a Via-Sacra, às 16 horas.
8 Dias 29 (Sexta-feira Santa) e 30 de março (Sábado Santo), na parte da manhã, na Matriz Cristo Rei.

Observação: Nas comunidades que não tiver a missa no Dia de Ramos pode-se fazer a procissão com a bênção dos Ramos e, logo após,
segue a liturgia do próprio final de semana.
Nas missas de Ramos é feita a coleta da Campanha da Fraternidade.

Inauguração da Igreja São Luiz

Todo sonho assumido em conjunto pode se tornar realidade.
Com essa certeza, a Comunidade São Luiz celebrou, no dia 15 de
dezembro de 2012, às 18 horas, a inauguração da Igreja.
A missa festiva foi presidida pelo Bispo Dom Alessandro Ruffinoni e contou com a presença dos padres da Paróquia Darci e Jairo,
também do Pe. Nivaldo Pauletti e do Pe. Sérgio Luiz Minossi, administrador da Diocese. Foi muito significativa também a presença
de representantes de todas as comunidades da Paróquia Cristo Rei,
como sinal de comunhão e partilha desse momento especial com a
Comunidade São Luiz. Após a missa, houve um coquetel de confraternização no salão da comunidade.
Registramos o desafio deixado pelas palavras do nosso bispo: “A
parte mais fácil foi construída, a Igreja material. Agora fica a parte
mais desafiadora, de construir a Igreja Viva, com a participação e
colaboração de todos nos serviços e pastorais da comunidade”.
Obrigado a todos que participaram e colaboraram na concretização deste sonho.

Tríduo Pascal
Missa da Ceia do Senhor - Matriz		
Vigília de Adoração			
Matriz - Adoração			
Via Sacra				
Celebração da Morte do Senhor		
Procissão do Encontro 			
Via-Sacra, Morro da Cruz - G. do Ceará
Missa de Aleluia Matriz			
		
São Luiz			
		
N. Sra. Aparecida		
		
Santa Helena		
Páscoa		
Matriz			
		
Santa Rita		
		
São Bento		
		
Santa Marta		

Quinta-feira Santa
Quinta-feira Santa
Sexta-feira Santa		
Sexta-feira Santa		
Sexta-feira Santa		
Sexta-feira Santa		
Sexta-feira Santa		
Sábado Santo		
Sábado Santo		
Sábado Santo		
Sábado Santo		
Domingo 		
Domingo		
Domingo		
Domingo		

Dia 28/03
Dia 28/03
Dia 29/03
Dia 29/03
Dia 29/03
Dia 29/03
Dia 29/03
Dia 30/03
Dia 30/03
Dia 30/03
Dia 30/03
Dia 31/03
Dia 31/03
Dia 31/03
Dia 31/03

20h
21h às 22h
08h30min
09h30min
15h
16h
19h
20h
18h
18h
20h
08h e 18h
08h30min
09h30min
10h

Catequese

Reuniões

Lembramos a todos os que estão participando
da Catequese que a formação de grupos e complemento das inscrições, acontecerá no final de
fevereiro e nos primeiros dias de março. Cada um
deve buscar as informações na comunidade em
que está inscrito.
Comunicamos, ainda, que as novas inscrições,
para os grupos que iniciarão a catequese em outubro, acontecerão no decorrer do ano, conforme
a programação da comunidade a que pertence.

As reuniões para encaminhamentos do ano
2013, acontecem no Centro de Evangelização Cristo Rei, nos dias:
13/03 (19h30min) – Conselho Paroquial
de Pastoral (Coordenadores e secretários
dos conselhos de todas as comunidades).
20/03 (19h30min) – Todos os membros
das Equipes Administrativas das comunidades.

Festas nas Comunidades
Comunidade
São José - Garibaldina
Nª Srª Caravággio - Tamandaré
Santa Rita
Nª Srª da Glória - 40 da Leopoldina
Santo Antão
Santo Expedito
São José - Sertorina
Nª Srª de Fátima - Bairro Fátima

Padroeiro
Nª Srª de Lourdes
Nª Srª dos Navegantes e São Vitor
Nª Srª de Lourdes
São José
Santo Antão
Santo Expedito (Almoço 14/04)
São José
Nª Srª Mãe das Mães e
do Perpétuo Socorro
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Data
10/02
24/02
10/03
24/03
07/04
12/04
21/04
28/04

Horário
10h45min
10h45min
10h45min
11h
10h45min
19h30min
11h
10h30min

PARÓQUIAS SÃO ROQUE
E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Pe. Almir,
Bem-vindo!
O Padre Almir Rizzon é natural
de Nova Roma do Sul. Tem 47 anos.
Foi ordenado Sacerdote no dia 12
de janeiro de 1997. Como padre, já
atuou na Região Pastoral de Bento
Gonçalves, precisamente nas Paróquias de Santa Tereza e
Santa Bárbara. Atualmente estava atuando em São Marcos.
É com alegria que o acolhemos em nossas Paróquias.
Contamos com sua preciosa contribuição pelo bem das comunidades e torcemos para que se sinta bem entre nós.
Bem-vindo!

Obrigado Pe. Gerson!

4ª Sagra Trevisana de Faria Lemos
O distrito de Faria Lemos
está organizando para o dia
17 de março de 2013 a 4ª
Sagra Trevisana. Será um dia
de encontro e alegria, onde
pretende resgatar e restituir a
tradição, cultura, costumes e
vida dos antepassados. A Sagra era o grande dia onde as
famílias celebravam a vida, a
fé, as conquistas e repartiam
as alegrias e dificuldades do
cotidiano, tudo em comunidade. A Sagra de Faria Lemos é
para reviver estes valores.
Na programação, missa às
9h30min em dialeto trevisano,
presidiada pelo Bispo Diocesa-

no Dom Alessandro Rufinoni,
apresentações de saberes e fazeres dos imigrantes - confecção de cestos com vime, artesanato em palha de trigo, pão
de forno a lenha, pisa de uva,
cantina histórica, brincadeiras
de antigamente com os alunos da escola, Banda Fanfara
Bersaglieri, Coral Folclórico e
outras atrações que se estenderão ao longo do dia. A festa
acontecerá na praça, salão e
igreja de Faria Lemos.
Além de entrar em contato
com a história dos imigrantes,
o visitante pode ainda adquirir produtos coloniais feitos na

hora, como marmelada, açúcar mascavo e pão de forno a
lenha. Também estarão disponíveis produtos artesanais.
As atividades são gratuitas,
exceto o almoço, no valor de
R$ 32,00, que dará direito ao
café da tarde. O cardápio do
almoço inclui salada de batatas, radicci com bacon, galeto
e vitelo, churrasco, massa e
vinho fino. Os ingressos podem ser adquiridos pelo email contato@cantinashistoricas.com.br ou pelo telefone
9971.4998, com Vanildo. Mais
informações no blog http://sagratrevisana.blogspot.com.

Embora por apenas 13 meses, a tua presença e a tua
contribuição foi muito importante para a caminhada das
comunidades que compõem as Paróquias de São Roque e
Nossa Senhora do Rosário.
Tenha a certeza que um pouco do teu jeito de ser e
das tuas preocupações ficam em cada um que caminhou
contigo. Leve para as comunidades da Paróquia Sagrada
Família um pouco do nosso jeito. Muito Obrigado e bons
trabalhos em Caxias do Sul.

Programação

Semana
Santa

Dia 28 de Março - Quinta-feira Santa
Missa da Ceia do Senhor
19h30min Faria Lemos
20h
São Roque

Mateada em São Roque
Dando início às festividades em honra ao padroeiro,
acontecerá no dia 07 de abril, domingo à tarde, a partir
das 14 horas, a MATEADA DE INTEGRAÇÃO.
Os festeiros Gilmar e Vera Carteri, Mauro e Serlei Toniolli, João Sadi e Nelsi Morais, Valdir e Rosa Locatelli,
Vanderlei e Sandra Rossatto, convidam a todos para participar. Tragam a Cuia e a Bomba, que a Erva-Mate e a
água quente será por conta dos festeiros.

Caminho de Iniciação
à Vida Cristã
Lembramos que a partir do dia
20 de fevereiro, reiniciam os encontros de preparação do Caminho de
Iniciação a Vida Cristã (Catequese). Mais informações com os catequistas de cada comunidade ou
na Secretaria Paroquial pelo fone
3452.1574.

Dia 29 de Março - Sexta-feira Santa
9h
9h
15h
15h

Faria Lemos
São Roque
Faria Lemos
São Roque

Via Sacra e confissões
Via Sacra e confissões
Celebração da Paixão
Celebração da Paixão

FESTAS NAS COMUNIDADES
MARÇO
Dia 17

Saga Trevisana

Faria Lemos

Dia 24

Festa em honra ao Padroeiro

Comunidade São José

Dia 06

Festa em honra a São Brás

Comunidade Sto. Antônio - Linha Alcântara

Dia 07

Festa em honra ao Padroeiro

Comunidade São Valentin 96

Dia 31 de Março - Domingo de Páscoa

Dia 14

Festa em honra ao Padroeiro

Comunidade São Gotardo

8h30min
9h

Dia 21

Festa em honra ao Padroeiro

Comunidade São Valentin

Dia 28

Missa em honra a Padroeira

Comunidade Santa Eulália

Dia 30 de Março - Sábado de Aleluia
15h
Missa em São João Nepomuceno
19h30min Missa em Faria Lemos
20h
Missa em São Roque

Missa em Faria Lemos
Missa em São Roque

ABRIL
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PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

Lideranças da Paróquia: encontro
de animação e espiritualidade
As lideranças da Paróquia Santo Antônio estarão reunidas do
dia 9 de março, das 14 às 17horas, para uma tarde de animação
e espiritualidade e encaminhamentos do Plano Pastoral do ano
de 2013. A assessoria estará a cargo de José Fernando Petry,
líder comunitário que reside na Diocese de Montenegro.
A Equipe Paroquial – padres e irmãs – convoca todos aqueles
que exercem sua atividade nas pastorais, serviços e movimentos
de Igreja e convida representantes dos movimentos e entidades
que atuam em parceria com a comunidade, em vista do bem
comum.

Missas
ao meio-dia
durante a
Quaresma
Com o objetivo de oferecer mais uma alternativa de
oração e de preparação à Páscoa, a Paróquia Santo Antônio
está oferecendo missa durante o tempo da Quaresma.
Será às quartas feiras, dias
20/02, 27/02, 04/03, 13/03,
20/03 e 27/03, com início às
11h45min, no Santuário Santo Antônio.

135ª Festa de Santo Antônio:
celebração e homenagens
As atividades da 135ª Festa de Santo Antônio iniciam, oficialmente, no dia 15 de
março, às 20 horas, com a celebração de louvor e agradecimento aos casais festeiros de
2012, que receberão o Troféu Tonito. Também serão homenageados os casais Jubilares
que foram festeiros em 1963 e 1988, isto é 50 anos e 25 anos, respectivamente. Após a
celebração e as homenagens haverá um jantar de confraternização para os festeiros de
todas as festas de Santo Antônio, além de demais interessados, no Salão Paroquial.

Programação

Celebrações Penitenciais,
Bênção de Ramos e Páscoa
CELEBRAÇÕES PENITENCIAIS QUARESMA 2013
06.03 19h30min
09.03 17h 		
11.03 19h30min
			
			
12.03 19h30min
			
13.03 19h30min
14.03 19h30min
19h30min
19h30min
16.03 15h		
			
18.03 19h30min
19h30min
20.03 19h30min
19h30min
19h30min
21.03 19h30min
20h		
22.03 19h30min
19h30min
23.03 19h30min
24.03 19h30min
25.03 19h30min
26.03 19h30min

MISSAS E BÊNÇÃO DOS RAMOS
22.03
23.03

Irmã Angela e Padre Marciano, novos
membros da Equipe Paroquial
24.03

Ir. AngelaSoldera, nascida em Nova Roma do Sul, filha de José
Soldera e Rosa Pozzer Soldera, teve sua primeira profissão em 06 de
janeiro de 1976, em São Paulo, e Profissão Perpétua iniciada 08 de
dezembro de 1982, em Nova Roma do Sul.
Licenciada em Teologia pela PUC/RS, com especialização e mestrado em Liturgia pela Faculdade Nossa Senhora da Assunção, de
São Paulo, Irmã Angela realizou o curso de espiritualidade e carisma
da Família Paulina em Roma, na Itália.
Realizou trabalhos pastorais em diferentes paróquias e dioceses,
sempre atuando no trabalho de acompanhamento e organização
das comunidades, na pastoral litúrgica, com a formação de lideranças. Trabalhou cinco anos na Coordenação Diocesana da Catequese, em Caxias do Sul e durante três anos na CNBB nacional, na
assessoria da dimensão litúrgica.

Desde o final do mês de janeiro, está trabalhando na Paróquia
Santo Antônio, o Padre Marciano Petrykovski, ordenado recentemente, no dia 15 de dezembro, em sua paróquia de origem,
Nova Prata. Marciano é filho de Miguel Petrykovski e Maria Baccarin Petrykovski, residentes na capela de Santo Isidoro, interior do
município de Nova Prata.
Sua caminhada de Seminário iniciou no ano de 2001, quando aos quatorze anos ingressou no Seminário N.S Aparecida em
Caxias do Sul, onde cursou o ensino médio. Em 2004 cursou o
propedêutico, no seminário em Farroupilha, junto ao Santuário
de N.S de Caravaggio.
Depois disso voltou a Caxias do Sul, no Seminário São José,
onde permaneceu por três anos, enquanto cursava Filosofia. Mais
tarde, em 2008, mudou-se para Viamão para fazer a graduação
em Teologia, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul.

Santa Paulina/Vista Alegre
Sagrado Coração Jesus/Paim com Missa
São Paulo Apóstolo/Tancredo
São José Operário/Fenavinho
N. Sra. de Fátima/Cohab
N. Sra. Aparecida/Conceição c/Missa
N. Sra. de Caravaggio/Vila Nova II
São Cristóvão/Vila Nova
N. Sra. do Carmo/Borgo
Santo Antoninho
Santa Catarina/Licorsul
N. Sra. de Lourdes/Gruta do Salgado
com Missa
São Miguel
Espírito Santo/Buratti
N. Sra. da Saúde/Vinhedos
Santa Lúcia/Progresso
Jesus Bom Pastor/Cruzeiro
N. Sra. Imaculado Conceição/Barracão
Santo Antônio - Matriz/Centro
São Pedro Salgado
N. Sra. das Graças/Eucaliptos
N. Sra. Medianeira com Missa
Santíssima Trindade/Zemith com Missa
N. Sra. do Rosário/Progresso II
Santa Maria Goretti

25.03
26.03

20h		
17h		
17h30min
18h		
19h		
19h30min
19h30min
20h30min
20h30min
09h		
09h		
10h		
15h		
20h 		
20h		

Santa Paulina/Vista Alegre
Sagrado Coração/Paim
Santa Lúcia/Progresso
Nossa Sra. Medianeira
Santa Catarina/Licorsul
São Pedro/Salgado
Santa Maria Goretti
N. Sra. Carmo/Borgo
N.Sra. Aparecida/Conceição
Espírito Santo/Burati
N. Sra. das Graças/Eucaliptos
Santo Antoninho
Santíssima Trindade/Zemith
São Cristóvão/Vila Nova I
N. Sra. Caravággio/Vila Nova II

SEMANA SANTA: TRÍDUO PASCAL E PÁSCOA
28.03 20h		
Matriz/ Santuário; Santa Catarina/
			
Licorsul; Santa Lúcia/Progresso
21h		
Vigília de Adoração na Igreja Matriz
			
e comunidades
29.03 07h		
Reinício da Adoração
09h		
Via Sacra Santuário e comunidades
15h		
Liturgia da Paixão/Sexta-Feira Santa
			
Procissão do Encontro: Cristo Rei
			
e Santo Antônio
17h30		
Procissão à Cruz do Salgado
30.03 Celebrações da Vigília Pascal
19h		
Santa Maria Goretti, Santa Lúcia/Progresso
			
Imaculada Conceição/Barracão,
			
N.Sra.Carmo/Borgo
20h30min
Santo Antônio/Centro
			
Santa Catarina/Licorsul
			
Nossa Senhora de Fátima/Cohab
31.03 Páscoa: Domingo da Ressurreição do Senhor
Matriz		
07h, 08h30min, 10h e 18h
09h		
N.Sra. Saúde/Vinhedos e
			
Jesus Bom Pastor/Cruzeiro
10h		
São Miguel e São José Operário/
			
Fenavinho
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IGREJA EM AÇÃO

Romaria
da Terra
TERRA E CIDADANIA: PRINCÍPIOS DO BEM VIVER.

12 DE FEVEREIRO DE 2013

COMUNIDADE BOM PASTOR
PARQUE MUNICIPAL ABCTG
BENTO GONÇALVES - RS

Programação
7h30min

Acolhida das
caravanas no Barracão
8h
Animação
8h30min Caminhada de
aproximad 2 km
10h30min Celebração Eucarística
12h
Almoço partilhado
13h
Tribuna Popular
15h30
Bênção do Envio

Após uma longa caminhada, com diversas
reuniões, em que vários setores organizados da
sociedade civil participaram, reuniões das diversas equipes da Romaria (liturgia, animação,
subsídios, acampamento jovem, infraestrutura),
produção de dois subsídios, cartaz da Romaria e
spots de divulgação, acontecerá no dia 12 de fevereiro, no Parque Municipal da ABCTG, em Bento Gonçalves, a 36ª Romaria da Terra/RS.
A Romaria está sendo preparada para ser uma
grande celebração da caminhada organizativa
dos agricultores familiares.
A estruturação da propriedade produtiva na Serra
Gaúcha é uma demonstração de que não é necessário grandes extensões de terra para produzir alimentos
para a população. A agricultura familiar é responsável
por 81% da uva, por 80% da pecuária de leite e do feijão no nosso Estado. Em nível nacional, 40% das aves
e ovos, 47% do trigo e 49% do milho é a Agricultura
familiar que produz.
Contudo, a Agricultura Familiar enfrenta diversos
problemas, entre os quais a sucessão familiar e o cuidado com o meio ambiente. Mas há diversas práticas que
mostram a viabilidade deste modelo produtivo, com
destaque para a Agroecologia e o Cooperativismo.
Por isso, não desperdice esta oportunidade de participar deste evento de FÉ e exercício da CIDADANIA.

Curso para novos
Ministros leigos
A preparação de novos Ministros leigos e leigas
é uma necessidade. Por um lado, existe um crescimento de nossas comunidades católicas e, por outro
lado, vão surgindo necessidades, fruto desta participação do povo de Deus.
O objetivo é oferecer um curso com elementos
teóricos e práticos para novos ministros leigos para
as comunidades de nossa Região Pastoral.
Para quem? - É um curso que prepara Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão, Ministros da
Esperança, Ministros da Palavra e Ministros da Visitação aos Doentes.
Quando? - De 11 de abril a 06 de junho de
2013, as quintas-feiras à noite, das 19h30min às
21h30min.
Local - Centro de Evangelização Cristo Rei – Paróquia Cristo Rei.
Missa de envio e encontro - No dia 30 de junho
de 2013, na Igreja Matriz Santo Antônio, na missa
das 08h30min, acontecerá a benção de envio destes novos ministros. Após a missa, haverá o encontro
com novos ministros e todos os demais que já atuam
nas nossas comunidades da Região Pastoral de Bento
Gonçalves.

Curso de Teologia
e Bíblia
O Curso de Teologia e Bíblia, da Região
Pastoral de Bento Gonçalves, está recebendo inscrições de alunos para nova turma
de 2013.
Período de inscrições: 01 de fevereiro
a 16 de março de 2013
Local: Secretaria da Paróquia Santo Antônio - Fone: 3462 1634
Investimento: Inscrição R$ 20,00, mais
oito parcelas mensais de R$ 20,00 ao ano
Início das aulas: Para o 2º e 3º anos,
dia 05 de março. Para os novos alunos, dia
19 de março, com palestra sobre a Campanha da Fraternidade 2013 - Fraternidade e Juventude, no Salão Paroquial Santo
Antônio
O objetivo do Curso é oportunizar
formação bíblica, teológica e pastoral às
lideranças e agentes de pastoral das comunidades locais, bem como às pessoas
interessadas em conhecer e aprofundar os
conteúdos da fé cristã.

Agentes de Pastoral
assumem novos trabalhos
Os Padres Vitor Citolin, Gerson Bartelli e a Irmã Sandra deixam Bento Gonçalves e assumem novas responsabilidades Pastorais:
Pe. Gerson
A vida é construída por encontros que vão acontecendo. Nestes
encontros formamos amizades
que marcam a vida. Por isso, meu
sincero agradecimento a todos
que marcaram minha vida nesta
passagem nas paróquias São Roque e N. Sra. do Rosário.

Irmã Sandra
Irmã Sandra Pascoalato (Pastorinha)
esteve em 2012 trabalhando na Paróquia
Santo Antônio. Além de acompanhar comunidades e pastorais, teve dedicação
especial na Catequese, atuando na coordenação de toda Pastoral catequética.
Chamada para realizar a nova missão
na Arquidiocese de Londrina, Paraná,
no final de dezembro, despediu-se da
Paróquia.
Nossa gratidão pelo trabalho realizado entre nós
e pelo seu testemunho de vida.
Pe. Vítor
“Se tu me amas, cuida das
minhas ovelhas”. Este é meu
lema de ordenação e de vida sacerdotal. Por causa do amor que
tenho a Cristo e à Igreja que me
sinto no compromisso e missão
de cuidar do povo de Deus. E
esse é um trabalho imenso. “A
messe é grande”. Há muito que
se fazer em todos os locais. O
Reino de Deus é maior que os
nossos desejos pessoais e o local onde a gente está. Sinto
em sair da Paróquia Santo Antônio, mas estou de coração
aberto ao novo desafio de cuidar do povo de Deus que
está em Cotiporã.
Meu imenso agradecimento à Paróquia Santo Antônio, com suas comunidades, serviços e pastorais pelos três
anos que ali estive presente. Não só na paróquia, mas em
toda a região de Bento Gonçalves. Muito obrigado a todos
pela amizade, convivência e atividades realizadas. Levo vocês em meu coração, com preces a Deus, que ele vos conceda sempre todo o Bem que vem do alto.
O Jornal Boa Notícia agradece a contribuição pela Evangelização de nossas comunidades e deseja um profícuo trabalho nas novas posições pastorais.
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É Páscoa, é vida nova...
O

mesmo Jesus Cristo terno da manjedoura é o que
anuncia e vive o Reino de Deus, a justiça, a coerência de
vida, os milagres, a palavra consoladora, a misericórdia, a
paz, a Eucaristia, a morte de cruz e a ressurreição. Ele mostrou, nesta vida breve, o rosto amoroso e misericordioso do
Pai, trazendo a redenção dos pecados e a salvação de todos
os que o aceitam e o testemunham.

Os povos de seu tempo o rejeitaram e o mataram. Nós

fazemos o mesmo, toda vez que negamos ou relativizamos
o seu Evangelho, desprezamos, enganamos e maltratamos
o nosso próximo (cf. Mt 25).

A

Páscoa de Cristo convida à mudança de vida, que se
desenha ao longo do caminho quaresmal. Mesmo que, na
caminhada, encontrem-se dificuldades e sofrimentos, estes,
não possuem a última palavra. A vida humana, ancorada em
Cristo, vence o sofrimento e a morte.

N

ão podemos permanecer acomodados diante da possibilidade, oferecida por Deus, de mudar de vida, vivendo de
modo cristão a vocação e missão neste chão bento-gonçalvense. Como e onde posso ser sinal de esperança, de vida
nova e de ressurreição?

Q

ue possam ressoar, em nossa voz e testemunho, a consequência desta caminhada pascal com Cristo, que nos vem
do lema da Campanha da Fraternidade deste ano: “Eis-me
aqui, envia-me” (Is 6, 8).

A todos os leitores e leitoras do “Boa Notícia”, desejamos uma santa e abençoada Páscoa!

