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Editorial
hegamos em 2019. Desejamos que este ano seja repleto
de otimismo e esperanças.
Mais uma vez o Jornal Boa Notícia fará parte de sua
vida, como um meio de formação e informação sobre os acontecimentos das Paróquias e da Região Pastoral de Bento Gonçalves.
Na vida e na missão da Igreja, o ano será rico em novidades. Temos a alegria de celebrar os 85 anos da criação da
Diocese de Caxias do Sul. Como é belo poder dizer às nossas
famílias que elas fazem parte dessa grande história religiosa.
Já no período Quaresmal, a Igreja no Brasil recorda a
Campanha da Fraternidade. O tema deste ano é “Fraternidade
e Políticas Públicas” e o lema “Serás libertado pelo direito e pela
justiça” (Is 1, 27).
Ainda, o Papa Francisco escolheu outubro de 2019 como
o Mês Missionário Extraordinário, com o tema “Batizados e

Enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo”. O objetivo é
reavivar a consciência batismal do Povo de Deus em relação à
missão da Igreja. A Diocese de Caxias do Sul, em suas Diretrizes da Ação Pastoral, também contemplará o tema “Batizados
e enviados” na perspectiva de continuar a ser uma comunidade acolhedora, missionária e formadora, junto às urgências
das vocações, à juventude e da Casa Comum (ecologia).
O ano 2019 é dedicado também às vocações. As oito paróquias da Região Pastoral se alegram com as iniciativas que
valorizam o despertar vocacional dos jovens, permitindo a
eles fazer o discernimento sobre a vida matrimonial, religiosa
e sacerdotal.
Como ﬁlhos batizados e enviados, somos todos preciosos
aos olhos do Senhor. Desejamos a todos uma boa leitura e um
comprometimento com a Igreja de Cristo.

Jornada Mundial da Juventude

UMA EXPRESSÃO DO ROSTO JOVEM DA IGREJA
Pe. Marciano Guerra
Assessor da Juventude da Diocese de Caxias do Sul

mês de janeiro foi especial,
porque jovens de 156 nações peregrinaram até o
Panamá para participar da
Jornada Mundial da Juventude (JMJ).
Desde 1985, o encontro acontece a
cada três anos e conta com a presença
do Papa. É um momento de partilha, de
comunhão eclesial e de proclamação
dos valores e esperanças que a juventude possui e deseja oferecer à humanidade.
Recordamos da JMJ que ocorreu
em julho de 2013, no Rio de Janeiro.
O processo de preparação e os frutos
daquele evento foram sentidos em
todo Brasil. A presença do Papa Francisco, que fazia sua primeira grande
viagem internacional, animou a todos.
Em 2016, foi a vez da Polônia receber o
encontro e agora, mais uma vez, um país
da América Latina.
Foi uma Jornada bem no espírito da
América Latina. A presença dos jovens
vindos dos países de língua espanhola
e do Brasil, com sua alegria e religiosidade, unidos a uma organização e acolhida de um país com essas características, deu a essa jornada um rosto alegre,
festivo e atento às realidades concretas
de nossos jovens. A Via-Sacra foi celebrada durante o evento e contou com

delegações de cada país latino-americano em cada estação. As
orações foram todas voltadas
para situações de morte e sofrimento da juventude em nosso
Continente.
Uma dimensão importante do encontro é o espírito de
fraternidade e de comunhão. A
sensação de estar em meio a uma
multidão de jovens, visualizar
as bandeiras de tantos países,
perceber os diferentes rostos,
línguas, expressões culturais, é
indescritível. Talvez o mais belo
disso tudo é ver que todos estavam lá como verdadeiros irmãos
e irmãs. Era comum os grupos
cantarem músicas típicas de seus países
para homenagear os demais presentes.
As trocas de lembranças também era
uma prática constante. Isso de maneira
livre e espontânea: no metrô, nas ﬁlas
para alimentação ou no banheiro, antes
e depois das celebrações.
Um marco desta JMJ foi o lançamento do projeto “Geração Laudato Sí”.
Trata-se de uma articulação global de
jovens católicos em vista da compreensão do tema da “Ecologia Integral”, a ﬁm
de provocar ações nessa linha, inspirada na Encíclica do Papa Francisco com o

mesmo nome, lançada em maio de 2015.
Durante a JMJ aconteceram diversas
atividades nesse espírito. A maior delas foi a forma como foram tratados os
resíduos durante o evento: todos com a
correta seleção e destinação. Percebemos o local dos eventos completamente limpo ao ﬁnal dos encontros. Foi um
sinal profético. Precisamos crescer na
consciência ecológica, pois a destinação
correta e o cuidado com o meio ambiente ainda não está na cultura e estrutura
de todas as nações.
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Enﬁm, a JMJ renovou a experiência
de fé, as esperanças e os sonhos dos que
puderam participar. O Papa aﬁrmou na
missa de encerramento:“Vós, queridos
jovens, não sois o futuro, porque é normal
dizer os jovens são o futuro, não. São o presente, vocês, jovens, são o agora de Deus.
Ele convoca-vos e chama-vos, nas vossas
comunidades e cidades”. Queremos que
os jovens protagonistas desse evento
mundial da Igreja, tenham a alegria e a
coragem de viver em suas realidades o
que experimentaram no Panamá.
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Fraternidade e
Políticas Públicas
A Campanha da Fraternidade 2019 tem como
tema “Fraternidade e Políticas Públicas” e o lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1, 27). O
objetivo é “estimular a participação em Políticas Públicas, à luz da Palavra de Deus e da Doutrina Social
da Igreja para fortalecer a cidadania e o bem comum,
sinais de fraternidade”. A Igreja desaﬁa os cristãos,
por causa do compromisso da fé e inspirados na Palavra de Deus e na Eucaristia, a conhecerem as Políticas Públicas formuladas e aplicadas pelo estado
brasileiro, despertando para a cidadania, exigindo
a ética do governo, os direitos sociais aos mais frágeis e vulneráveis, em vista do bem comum, garantindo o bem-estar e a justiça de toda sociedade.
As “Políticas Públicas” não são os “partidos” ou
“eleições”. A palavra “Política” (com o ‘P’ maiúsculo)
é um valor e uma mediação da convivência social,
que conduz a comunidade humana como um todo
no caminho do diálogo, do consenso, do entendimento, superando as tensões, as exclusões e as
desigualdades coletivas em vista da cidadania para
todos. Não há neutralidade na “Política”. Toda ação
ou falta de ação (ex: a ausência na participação) é
sempre uma atitude “Política”. Portanto, “a Política

não é tudo, mas está em tudo” (Mounier). A Política é
uma forma sublime de exercer a caridade (Paulo VI),
pois o verdadeiro amor revela-se na responsabilidade ‘com’ e ‘para’ o outro.
As “Políticas Públicas” implicam a responsabilidade de todas as pessoas, do governo, das diferentes
instituições, das organizações, dos movimentos sociais e dos atores sociais para resolver os “problemas”
que afetam a vida das pessoas, de modo especial,
como insiste o Papa Francisco, com atenção aos mais
pobres. São as ações discutidas, decididas, programadas e executadas em favor de todos os membros
da sociedade. Os maiores desaﬁos das “Políticas Públicas” são ligadas à educação, à saúde, à segurança
pública, ao saneamento básico, à ecologia, à alimentação, à água, ao trabalho, aos pequenos agricultores,
à moradia e direitos básicos de sobrevivência. São
direitos amparados na própria constituição do Brasil
e nos valores democráticos.
O desaﬁo é os cristãos terem participação ativa
nas “Políticas Públicas”, através das pastorais sociais,
nos conselhos paritários de direitos, na inclusão social, criando espaços de estudo e debate da realidade,
usando os meios digitais para a formação da consci-

PROGRAMAÇÃO
SEMANA SANTA
PARÓQUIA CRISTO REI
BÊNÇÃO DE RAMOS
A bênção dos Ramos será nas missas das comunidades nos meses
de março e abril, conforme a organização de cada comunidade.

MISSAS DE RAMOS

PARÓQUIAS SÃO ROQUE
E N. SRA. DO ROSÁRIO FARIA LEMOS
11 de abril, 19h30 - Nossa Senhora do Rosário Faria Lemos

Dia 6 de março, às 9h30 e às 18h, Igreja Matriz
As comunidades fazem a Celebração da Palavra e organizam
seus horários.

12 de abril, 19h - São Roque
TRÍDUO PASCAL

VIA-SACRA
• Sextas-feiras, às 16h, nos dias 8, 15, 22, 29 de março e 5 e 12 de
abril, na Matriz Cristo Rei. Nestes dias haverá conﬁssão individual
na Igreja Matriz, a partir das 15h.

18 de abril - Quinta-feira Santa, 20h
Missa Ceia do Senhor - Paróquias São Roque e
N. Sra. do Rosário - Faria Lemos

• Celebração da Via-Sacra em todas as comunidades, às 19h30 ou
às 20h, a partir do dia 8 de março até o dia 12 de abril.

19 de abril - Sexta-feira Santa, 9h

TRÍDUO PASCAL NA MATRIZ E COMUNIDADES

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

Missa da Ceia do Senhor, Adoração e Vigília - Quinta-feira Santa:
20 de abril - Matriz Cristo Rei, às 20h. O Lava-pés, neste ano, será
com os líderes e membros das Pastorais Sociais da Paróquia de
Cristo Rei.
Vigília e Adoração Sexta-feira - 19 de abril, às 8h30

19 de abril - Sexta-feira Santa, 15h
Celebração da Paixão - Paróquias São Roque e
N. Sra. do Rosário - Faria Lemos
20 de abril - Sábado de Aleluia, 20h

Celebração da Paixão do Senhor, às15h

ência crítica, esclarecendo sobre notícias e informações falsas, despertando para a honestidade com os
bens públicos, em vista de um humanismo solidário,
a cultura do encontro e do diálogo, do bem comum e
da vida digna para todos.
As “Políticas Públicas” são exigência da fé, pois
é um caminho para a justiça e o direito, fundamentado em Jesus Cristo, que na sua vida, demonstrou
profunda preocupação pelas “Políticas Públicas” da
sua época. Jesus é compaixão, ensina o povo, sai e
vai ao encontro dos sofridos, dos doentes, sacia a
fome e a sede, com atenção especial aos doentes, às
crianças, às mulheres, aos trabalhadores. Portanto,
Jesus Cristo é o guia por excelência para todas as
“Políticas Públicas”.
A Igreja, ﬁel à Aliança, manifesta a misericórdia,
resgatando a dignidade, a fraternidade e a paz. É a
fé que se traduz em gestos concretos de proximidade e cuidado para os outros, destinados à “vida em
abundância” (Jo 10,10). Segundo o Papa Francisco
(EG 183 e 220), a Igreja deve se engajar nas “Políticas Públicas” de forma positiva, como uma exigência da fé e sinal de esperança que brota do coração
amoroso de Jesus Cristo.

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

CONFISSÕES GERAIS

MISSA DE CINZAS E ABERTURA
DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Pe. Gilmar Paulo Marchesini | Pároco Cristo Rei

Procissão do Encontro , às 16h

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

Via-Sacra no Morro da Cruz - Gruta do Ceará, às 19h

21 de abril - Domingo de Páscoa - Missas

Sábado de Aleluia - Vigília Pascal - 20 de abril
18h - São Luís | Nossa Senhora do Rosário de Pompeia (Busa),
para todo Vale dos Vinhedos | Nossa Senhora Aparecida
20h - Matriz Cristo Rei | Santa Marta | Santo Antão

8h30 - Paróquia Nossa Senhora do Rosário

Domingo de Páscoa - 21 de abril
8h e 18h - Igreja Matriz
8h30 - Santa Helena
9h30 - São Bento
19h30 - Santa Rita

19h - Nossa Senhora de Monte Bérico

9h - Paróquia São Roque
10h - São Valentim
17h30 - São João

13 de abril (sábado)
08h, 14h e 18h - Santuário Santo Antônio
16h30 - Comunidade Sagrado Coração de Jesus | Paim
17h - Comunidade Santa Lúcia | Progresso
18h30 - Comunidades N. Sra. das Graças | Eucaliptos e São
Cristóvão | Vila Nova I
19h30 - Comunidades N. Sra. do Carmo | Borgo e N. Sra. de
Caravaggio | Vila Nova II
14 de abril (domingo)
7h, 8h30, 10h e 18h - Santuário Santo Antônio
9h - Comunidades Jesus Bom Pastor | Cruzeiro e N. Sra. da
Saúde | Vinhedos
10h - Comunidade São Miguel
19h - Comunidade Santa Catarina | Licorsul
TRÍDUO PASCAL
18 de abril - Quinta-feira Santa
20h - Missa da Santa Ceia e Lava-Pés. Após, Adoração ao
Santíssimo Sacramento até a meia noite, no Santuário Santo Antônio
19 de abril - Sexta-feira Santa
7h - Reinício da Adoração ao Santíssimo Sacramento no
Santuário Santo Antônio
9h - Via Sacra da Paixão e Morte do Senhor no Santuário
Santo Antônio
15h - Liturgia da Paixão e Morte do Senhor no Santuário
Santo Antônio
16h - Procissão do Encontro entre o Cristo Morto e N. Sra.
das Dores pelas ruas centrais
18h - Concentração em frente à Igreja São Pedro para a 42ª
Romaria à Cruz do Salgado
19h30 - Início da Encenação da Paixão e Morte de Cristo
20 de abril - Sábado de Aleluia
19h - Missas da Vigília Pascal no Santuário Santo Antônio e
Comunidades Santa Maria Goretti, Santa Catarina | Licorsul e Santa Lúcia | Progresso
21 de abril - Domingo de Páscoa
7h, 8h30, 10h e 18h - Missas no Santuário Santo Antônio
9h - Missa na Comunidade São Pedro | Salgado
10h - Missa na Comunidade São José Operário | Fenavinho
*Conﬁra a programação da QUARESMA e CONFISSÕES na página 6
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RETIROS DA Catequese
paroquiacristoreibento@gmail.com

Encontro e confraternização
das Zeladoras
No dia 30 de março de 2019, às 14h, na comunidade de São Luís (Bairro Jardim Glória), será realizado o encontro de todas as zeladoras da Matriz
e das comunidades, com a missa, apresentação da
programação do ano de 2019, ﬁnalizando com a
confraternização Pascal. As zeladoras são convidadas a partilhar um prato de comida. As bebidas e a
torta festiva serão por conta da Paróquia Cristo Rei.
Para as zeladoras da Igreja Matriz será organizado
o transporte.

Encontro dos Coroinhas
Neste ano, a paróquia Cristo Rei continuará a
formação paroquial para os coroinhas. Convidamos
todas as crianças acima de oito anos para participarem dessa experiência. O primeiro encontro dos
coroinhas acontecerá no dia 9 de março de 2019, às
14h, no Centro de Evangelização. O convite é para
todas as comunidades. O assessor dos encontros de
coroinhas será o Pe. Oberdan, juntamente com o casal Leandro e Gabriela Rampazzo Troian.

festas nas comunidades
São José - Garibaldina

N. Sra. de Lourdes
10/2, Domingo, 10h30

Santa Rita

N. Sra. de Lourdes
3/3, Domingo, 10h45

São Luiz

Almoço de abertura
10/3, Domingo

Imac. Coração de Maria

Bingo no CTG Laço Velho
22/3, Sexta feira

Nossa Senhora de Fátima Bingo
16/3, Sábado
São José - Sertorina

São José
17/3, Domingo, 10h30

N. Sra. da Glória 40 da Leopoldina

São José
31/3, Domingo, 10h30

Santo Expedito

Santo Expedito
7/4, Domingo, 10h45

Santo Antão

Santo Antão
14/4, Domingo, 10h45

PÁSCOA

21/4

N. Sra. de Lourdes Linha Ceará da Graciema

N. Sra. de Lourdes
5/5, Domingo, 11h

N. Sra. de Fátima Bairro N. Sra. de Fátima

N. Sra. do Perpétuo Socorro
5/5, Domingo, 11h

Igreja Matriz Cristo Rei

N. Sra. de Fátima
13/5, Segunda-feira, 18h

Santa Rita

Santa Rita
19/5, Domingo, 10h45min

Almas - 6 da Leopoldina

N. Sra. de Caravaggio
19/5, Domingo, 10h45

N. Sra. de Caravaggio
Bairro Tamandaré

N. Sra. de Caravaggio
26/5, Domingo, 11h

Com o objetivo de preparar os catequizandos e
seus familiares para aprofundar a iniciação à vida cristã e aos sacramentos, neste ano haverá retiro para a
segunda, terceira e quarta etapas. A primeira etapa
vai continuar participando da entrega dos diversos
símbolos da fé como forma de espiritualidade das

crianças e dos pais. Estamos convidando com insistência as crianças e adolescentes, com os seus pais e
familiares, para participar desse momento de animação, oração e reﬂexão. A reﬂexão será conduzida pelos padres da paróquia Cristo Rei. A seguir as datas, os
horários e o local:

3ª ETAPA - SOMOS DISCÍPULOS DE JESUS CRISTO
Dia 5 de abril, 19h30
 Santa Rita, Imaculado Coração de Maria e Santo Antão, na comunidade Santo Antão
 Santa Marta, Nossa Senhora Aparecida e São Bento, na comunidade Santa Marta
Dia 12 de abril, 19h30: Santa Helena e Nossa Senhora de Fátima, na comunidade Santa Helena.
Todas as comunidades do interior, São José (Sertorina), Santo Expedito, Nossa Senhora de Caravaggio
(Tamandaré), no Centro de Evangelização, às 14h.
2ª ETAPA: O SENTIDO DA EUCARISTIA (MISSA) E DA RECONCILIAÇÃO (CONFISSÃO)
Dia 26 de abril, 19h30
 Santa Rita, Imaculado Coração de Maria e Santo Antão, na comunidade Santa Rita
 Santa Marta, Nossa Senhora Aparecida e São Bento, na comunidade Nossa Senhora Aparecida
 Santa Helena e Nossa Senhora de Fátima, na comunidade Nossa Senhora de Fátima
Dia 27 de abril, 14h
 Matriz, São Luís, Sagrado Coração de Jesus, Santo Antônio, São Carlos, no Centro de Evangelização
 Todas comunidades do interior (Vale dos vinhedos, São José (Sertorina), Nossa Senhora de Caravaggio,
Santo Expedito, na comunidade a conﬁrmar.
4ª ETAPA - A MISSÃO DO CRISTÃO: SOMOS BATIZADOS E ENVIADOS
Dia 16 de agosto, 19h30 (o lugar será comunicado pelos catequistas)
 Santa Rita, Imaculado Coração de Maria, Santo Antão
 Santa Marta, Nossa Senhora Aparecida, São Bento
 Santa Helena e Nossa Senhora de Fátima
Dia 17 de agosto, 14h
 Matriz, São Luís, Sagrado Coração de Jesus, Santo Antônio, São Carlos, no Centro de Evangelização
 Todas comunidades do interior (Vale dos vinhedos, São José (Sertorina), Nossa Senhora de Caravaggio,
Santo Expedito, na comunidade a conﬁrmar.

Trezena de N. Sra. de Fátima
DE 1 A 13 DE MAIO DE 2019
TEMA: “Com Maria celebramos o jubileu dos
70 anos de criação da Paróquia Cristo Rei”
1° DIA - 1º de maio, quarta-feira, 18h: Missa na intenção das famílias da paróquia e a recordação da
experiência da Pré-Missão nas casas das famílias da
Igreja Matriz (28 de agosto a 13 de novembro)
2° DIA - 2 de maio, quinta-feira, 18h: “Com Maria
recordamos a vocação dos leigos: discípulos e missionários”. Celebrar a vocação dos leigos na vida da
Igreja.
3° DIA - 3 de maio, sexta-feira, 16h30: “Maria, a
mãe dos doentes e sofredores”, acolhendo a fragilidade humana e abençoar os doentes.
4° DIA - 4 de maio, sábado, 18h: “Maria, eu quero ter
um coração de criança”. São convidadas as crianças e
as famílias da catequese das comunidades da Igreja
Matriz, Comunidade São Bento, N. Sra. Aparecida,
São Luís, Imaculado Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus.
5° DIA - 5 de maio, domingo, 18h: “Maria, eu quero
ter um coração de criança”. Convidadas as famílias e
as crianças da catequese das Comunidades Santo
Antão, Santa Helena, N. Sra. de Fátima, Santa Marta e Santa Rita.
6° DIA - 6 de maio, segunda-feira, 18h: “Maria, tua
visita exulta o meu ser e minha alma gloriﬁca o Senhor”.
Convidamos as zeladoras de capelinha de todas as
comunidades.
7° DIA - 7 de maio, terça-feira, 18h: “Com Maria
fazei tudo o que ele vos disser”. Convidamos os casados para a bênção das alianças, chaves da casa, do
carro, da carteira de trabalho e objetos de devoção
pessoal.
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8° DIA - 8 de maio, quarta-feira, 19h30: “Maria, eu
quero ter um coração de criança”. São convidadas as
crianças e as famílias da catequese das comunidades N. Sra. das Neves, Almas do Purgatório, N. Sra.
da Glória, São Pedro, N. Sra. das Graças, N. Sra. de
Lourdes (L. Ceará), N. Sra. da Pompéia, São José
(Garibaldina), Santo Expedito, São José (Sertorina)
e N. Sra. do Caravaggio (Tamandaré).
9° DIA - 9 de maio, quinta-feira, 18h: “Ave Maria dos
oprimidos. Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em
missão no mundo”. Convidamos os missionários (as)
que estarão em oração pelas Santas Missões do Jubileu, pelo Sínodo da Amazônia e o Mês Missionário Extraordinário em outubro 2019.
10° DIA - 10 de maio, sexta-feira, 16h30: “Maria
nos ensinas a servir”. Convidamos a Pastoral da Pessoa Idosa, os cuidadores de idosos, os avós e as associadas de Santa Ana para receberem a bênção no
ﬁnal da celebração.
11° DIA - 11 de maio, sábado, 18h: “Maria, a mãe
das vocações escuta teus ﬁlhos”. Oração pelas vocações e pelos seminaristas da Diocese de Caxias do
Sul.
12° DIA - 12 de maio, domingo, 18h: “Maria e os
jovens: faça-se em mim a tua vontade”. Convidamos
os grupos de jovens da Pastoral da Juventude das
comunidades da Paróquia Cristo Rei.
13° DIA - 13 de maio, segunda-feira, 18h: “Maria,
a consoladora dos aﬂitos!”. Convidamos todas as voluntárias da Ação Social e das Pastorais Sociais.
Obs.: Durante a Trezena serão convidados outros sacerdotes da Diocese para as celebrações.

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

Iniciação à Vida Cristã

MISSÕES CAPUCHINHAS

A SERVIÇO DA VIDA, DA PAZ E DO AMOR
PARÓQUIA SÃO ROQUE
14 a 17 de março, 19h30
Comunidades: Santa Bárbara, Santa Terezinha,
N. Sra. da Saúde

Ser cristão é aprender a relacionar-se consigo
mesmo, com os irmãos e com Deus e é aquele que
olha o mundo e a vida com os olhos de Jesus.
Os sacramentos alimentam o cristão em seu caminho de vida. A Eucaristia, fonte e ápice da vida cristã,
sustenta todo seguidor de Jesus. Por isso, a catequese em nossas paróquias segue o estilo de celebração
da Palavra, tendo como centro do encontro a leitura
orante do trecho bíblico trabalhado, favorecendo a
escuta e meditação da Palavra de Deus, a oração e
o compromisso com a vivência comunitária. Assim,
integra-se no processo catequese, liturgia e caridade.
Desta união entre catequese e liturgia, o cristão pode
mudar sua mentalidade e atitude, o que chamamos de
conversão de vida. No sacramento da Crisma, em que
se conﬁrma o batismo que recebemos e o processo
que fomos iniciados na comunidade, o cristão recebe
o Espírito Santo de Deus com seus dons.
A catequese em nossas paróquias está organizada da seguinte forma: para receber a Eucaristia é
necessário participar das etapas chamadas Eucaristia

19 a 24 de março, 19h30
Comunidades: N. Sra. de Caravaggio, São João,
Cristo Redentor

Neste ano de 2019 acolhemos o seminarista Miguel Mosena, que
fará sua etapa pastoral em nossas paróquias. O seminarista Miguel é
natural do município de Carlos Barbosa, tem 26 anos e ingressou no
Seminário no ano de 2007. De lá para cá, passou diversas experiências
pastorais na Diocese. Nos últimos dois anos, durante os ﬁnais de semana, trabalhava na paróquia Cristo Rei, na cidade de Bento Gonçalves.
A etapa pastoral é o período em que o seminarista, após concluir
os estudos da Teologia em Porto Alegre no Seminário Maior São Lucas
até a ordenação diaconal, reside na paróquia e acompanha mais intensamente a vida pastoral das comunidades, além de ser inserido numa
equipe presbiteral onde irá experimentar o dia-a-dia do sacerdote.
Com alegria nossas paróquias o acolhem e rezam pela sua vocação,
para que possas ser uma presença evangelizadora em nossas comunidades.

30 de março a 05 de abril, 18h
Comunidade: N. Sra Aparecida
31 de março a 05 de abril, 8h30
Comunidade: São Roque
CELEBRAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS
6 de abril, 18h
Local: Igreja Matriz São Roque

26 de março, 15h
26 de março, 19h30

27 de março, 19h30

28 de março, 19h30

N. Sra. do Rosário - SR
São Luiz
N. Sra Monte Bérico
Santo Antônio - Pradel
São Gotardo
N. Sra. de Fátima
N. Sra. das Dores
Santa Eulália
N. Sra. das Graças Passo Velho
São Valentim

Nas inscrições para a Eucaristia I (crianças nascidas em 2009) é necessário a cópia da certidão de
nascimento da criança, comprovante de residência e
o comprovante de contribuição do dízimo.

BEM-VINDO MIGUEL!

26 a 31 de março, 19h30
Comunidade: Sagrada Família

CELEBRAÇÕES NAS
COMUNIDADES DO INTERIOR

I e Eucaristia II. Para receber a Crisma é necessário ter
recebido a Eucaristia e participar das etapas chamadas Crisma I e Crisma II.
Na paróquia São Roque e Nossa Senhora do Rosário as inscrições ocorrem no início do ano e os encontros prosseguem no decorrer do ano civil, não mais
acompanhado do ano litúrgico, como anteriormente.
Na Paróquia de Faria Lemos as inscrições para
todas as etapas acontecem no dia 3 de março nas salas de catequese da sede paroquial após a Missa das
8h30min. Em São Roque as inscrições ocorrem:
• 9 de março, das 16h às 18h
• 10 de março, das 9h às 11h
• 13 de março, das 17h30 às 19h
• 16 de março, das 16h às 18h
Local: Centro Catequético

festas nas comunidades
17 de março
7 de abril
7 de abril
28 de abril
28 de abril
5 de maio
5 de maio
5 de maio
12 de maio
26 de maio
26 de maio

10h30 Missa festiva na comunidade São José
10h30 Missa festiva na comunidade Santa Eulália
15h
CHÁ DE SÃO ROQUE
10h30 Missa festiva no Capitel São Jorge
10h30 Missa festiva na comunidade São Valentim 96
10h30 Missa festiva na comunidade São Gotardo
10h30Missa festiva na comunidade São Valentim - Vale Aurora
14h
MATEADA DA FESTA DE SÃO ROQUE
10h30 Missa festiva na comunidade Nossa Senhora de Fátima - Veríssimo de Matos
10h30 Missa festiva na comunidade São João de Nepomuceno
10h30 Missa festiva na comunidade Nossa Senhora de Caravaggio
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Paróquia Santo Antônio

“Mostra-me, Senhor,
os teus caminhos”
Programação
QUARESMA
6 de março - Quarta-feira de Cinzas
8h
12h
18h
19h
19h30

Missa com Bênção e Imposição das Cinzas no Santuário
Santo Antônio
Missa com Imposição das Cinzas no Santuário Santo Antônio
Missa com Imposição das Cinzas e Abertura da Catequese no
Santuário Santo Antônio
Missa com Imposição das Cinzas na Comunidade São Francisco
de Assis | São Francisco
Celebração da Palavra com Imposição das Cinzas e Abertura
da Catequese em todas as Comunidades

CELEBRAÇÕES PENITENCIAIS
COM CONFISSÕES
Horário: 19h30
14 de março (quinta-feira)
Comunidades São Pedro | Salgado junto com N. Sra. de Lourdes |
Gruta (em São Pedro)
20 de março (quarta-feira)
Comunidade Imaculada Conceição | Barracão
21 de março (quinta-feira)
Comunidade Santo Antoninho
Comunidade São Miguel
22 de março (sexta-feira)
Comunidade Jesus Bom Pastor | Cruzeiro
24 de março (domingo)
15h – Missa e após, Conﬁssões na Comunidade Santíssima
Trindade | Zemith

A Igreja no Brasil se prepara para
celebrar o IV Congresso Vocacional, a
ser realizado entre os dias 5 a 8 de setembro de 2019, no Santuário Nacional
de Nossa Senhora Aparecida. Dom Jaime Spengler ressalta: “Vocação é dom!
É expressão de uma predileção de amor:
‘Não fostes vós que me escolhestes; fui
eu que vos escolhi e vos designei, para
dardes fruto e para que o vosso fruto
permaneça’ (Jo 15, 16). A vocação tem
como fundamento o amor gratuito do
Senhor. Ele deseja que todos participem
de sua vida e produzam fruto. O fruto
desejado é que todos se sintam atraídos ao seu amor. Esse fruto é próprio
de quem observa o seu mandamento e
permanece em seu amor. Reconhecer a
própria vocação e abraçá-la requer discernimento e coragem. Trata-se fundamentalmente do caminho da realização
humana. Por isso, os batizados são instigados a se colocar diante do Senhor e
suplicar: ‘mostra-me, Senhor, os teus
caminhos’ (Sl 25, 4)”.
O IV Congresso Vocacional traz
um tema profundamente enraizado na
Sagrada Escritura e inserido na realidade contemporânea. De fato, a Palavra
de Deus é o centro de nossa vida e de
nosso caminho. Ela ilumina a mente e o
coração. Hoje, portanto, somos capazes
de discernir os “sinais dos tempos” e de

27 de março (quarta-feira)
Comunidade São Cristóvão | Vila Nova I
Comunidade N. Sra. de Caravaggio | Vila Nova II
28 de março (quinta-feira)
Comunidade N. Sra. de Fátima | Cohab
29 de março (sexta-feira)
Comunidade Santa Paulina | Vista Alegre
Comunidade Sagrado Coração de Jesus | Paim
2 de abril (terça-feira)
Comunidade N. Sra. do Carmo | Borgo
3 de abril (quarta-feira)
19h - Missa e após, Conﬁssões na Comunidade São Francisco de
Assis | São Francisco

corresponder à vontade do Senhor. Acolhendo o “primado” da Palavra, ﬁxamos o olhar em Jesus, Palavra
feita carne, que conﬁa à Igreja a missão do anúncio e
testemunho do Evangelho, por meio de seus discípulos missionários.
A exemplo dos discípulos de Emaús, hoje temos a
certeza de que Jesus caminha ao nosso lado, aquece
nossos corações e ilumina nossas mentes. E quando
juntos participamos da Eucaristia e exercemos a caridade, os nossos olhos se abrem para reconhecer Jesus. Quando nossa vida de fé é motivada pela escuta
atenta do Senhor e participamos de sua vida na missa,
então nos sentimos impelidos para a missão (Lc 24, 1335). “Mostra-me, Senhor, os teus caminhos” (Sl 25, 4).
Este é o lema do IV Congresso Vocacional do Brasil e
também da 141ª Festa de Santo Antônio. É um exercício de busca que fazemos no percurso, suplicando ao
Senhor da Messe que nos auxilie a encontrar o caminho e o rumo de nossa vocação.

4 de abril (quinta-feira)
Comunidades Santa Maria Goretti junto com N. Sra. Medianeira
(em Santa Maria Goretti)
Comunidade N. Sra. da Saúde | Vinhedos
5 de abril (sexta-feira)
Comunidade N. Sra. das Graças | Eucaliptos
Comunidade São José Operário | Fenavinho
9 de abril (terça-feira)
Comunidades N. Sra. Aparecida | Conceição junto com São Paulo
Apóstolo | Tancredo Neves (em N. Sra. Aparecida)
Comunidade Divino Espírito Santo | Buratti
11 de abril (quinta-feira)
Comunidade Santa Catarina | Licorsul
12 de abril (sexta-feira)
Comunidade Santa Lúcia | Progresso
Comunidade N. Sra. do Rosário | Progresso II

Adquira seu ingresso na Secretaria
Paroquial ou com os Casais Festeiros

festas nas comunidades
17 de Março

10h30min

Missa Festiva e Almoço em honra ao padroeiro na Comunidade
São José Operário | Fenavinho

24 de Março

10h30min

Missa Festiva e Almoço em honra à padroeira na Comunidade
N. Sra. de Lourdes| Gruta do Salgado
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Região de Pastoral

Grupo Vocacional da Região de Pastoral
Pe. Daniel D’Agnoluzzo Zatti
Seminarista Miguel Mosena

PROGRAMAÇÃO 2019
12 de março

Há cinco anos, a Região Pastoral
de Bento Gonçalves conta com um
grupo vocacional. É um grupo destinado aos jovens que sentem o chamado
à vocação sacerdotal. Eles se reúnem
a cada 15 dias na paróquia Santo Antônio, no centro da cidade, num espaço de acolhida, oração, formação,
convivência e muito discernimento.
Os jovens são acompanhados pelo Pe.
Daniel D’Agnoluzzo Zatti, com o auxílio do seminarista Miguel Mosena, que

Grupo Vocacional da
Região de Pastoral com a
equipe de coordenação

está em etapa pastoral nas paróquias
São Roque e Nossa Senhora do Rosário, de Faria Lemos. Além do padre
e do seminarista, o grupo conta com
uma equipe de leigos das paróquias da
cidade. Os encontros serão retomados
em março.
Se algum jovem sentir este chamado e já se perguntou sobre a possibilidade de ser padre, procure o sacerdote
de sua paróquia ou pode participar dos
encontros onde será acompanhado.

“O padre não é para si. Não dá a si
a absolvição. Não administra a si os
sacramentos. Ele não é para si, é para vós”.
(São João Maria Vianney - padroeiro dos padres)

Curso de Teologia e Bíblia
Quando a fé encontra razões, o coração se alegra e nos motivamos para
dar sentido à própria vida. Como citou Ricardo Boechat em suas últimas
palavras: “a vida pra quem tem fé, nunca tem ﬁm”.
A Região Pastoral de Bento Gonçalves convida você a participar do
Curso de Teologia e Bíblia.

Aula inaugural: O Jesus de cada Evangelho (Curso de Teologia e
Bíblia, às 19h30, na paróquia Santo Antônio)
17 de março
Encontro do Grupo
19 de março
Palestra CF 2019: Fraternidade e Políticas Públicas - Cinema do
Shopping Bento, às 19h30
31 de março
Encontro do Grupo
14 de abril
Encontro do Grupo
28 de abril
Encontro do Grupo
5 de maio
Romaria Vocacional a Caravaggio (saída às 7h do Santuário Santo
Antônio de carro até Santo Antoninho, para percurso a pé)
18 de maio
Ordenação Presbiteral Diácono Lucivan Francieski, às 9h30,
em Santa Tereza
28 de maio
Palestra sobre o Ecumenismo (Cinema do Shopping Bento, às 19h30)
2 de junho
Encontro do Grupo
16 de junho
Encontro do Grupo
7 de julho
Encontro do Grupo
21 de julho
Encontro do Grupo
3 e 4 de agosto Retiro integrado com Grupo Vocacional de Caxias (saída às 8h dia 3,
do Santuário Santo Antônio, com retorno às 16h do dia 4)
18 de agosto
Encontro do Grupo
3 de setembro
Palestra História da Diocese de Caxias do Sul (Cinema do Shopping
Bento, às 19h30)
15 de setembro Encontro do Grupo
29 de setembro Encontro do Grupo
6 de outubro
Encontro do Grupo
12 de outubro
Encontro Zeladoras de Capelinhas (Seminário Diocesano N. Sra.
Aparecida, às 9h)
20 de outubro
Encontro do Grupo
29 de outubro
Cinema Dom Oscar Romero (Cinema do Shopping Bento, às 19h30)
10 de novembro Encontro do Grupo
24 de novembro Encontro do Grupo
7 de dezembro Integração com pais, equipe vocacional e seminaristas propedeutas
da Diocese

PALESTRA CF 2019
Fraternidade e Políticas Públicas
“Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1, 27).
Data: 19/03 - terça-feira
Horário: 19h30min
Local: Cinema do Shopping Bento Sala 1
Palestrante: Dr. Gabriel Perissé

Faça sua inscrição na Secretaria da
Paróquia Santo Antônio até o dia 11.03.2019!

Entrada gratuita e aberta ao público
Dr. Gabriel Perissé é Pós-Doutor em Filosofia e História da Educação
pela UNICAMP; Doutor em Filosofia da Educação pela USP; Mestre
em Literatura Brasileira pela USP e Bacharel em Letras pela UFRJ.
Ministra palestras e minicursos, já publicou mais de 20 livros e
mais de 1.000 artigos e atuou como Professor Universitário e
Coordenador Pedagógico em São Paulo.

Conselho da Região de Pastoral
No dia 10 de março, às 17h, ocorre o Conselho da Região de Pastoral, na
Paróquia de São Roque, reunindo os representantes das diretrizes da Ação
Pastoral da Diocese de Caxias do Sul. Estarão presentes o Bispo Diocesano e a
coordenação diocesana de Pastoral. Serão tratados diversos assuntos, como o
cronograma, os eventos comuns, a articulação das equipes conforme as diretrizes e o Mês Missionário Extraordinário.
Ainda, nesse dia, a coordenação de Pastoral da Diocese vai apresentar
o programa para o início do processo e da formação em vista do Diaconato
Permanente. O Conselho Regional de Pastoral é uma forma de comunhão, integração das lideranças e missão comum para todas as oito paróquias e 129
comunidades.
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Páscoa
Páscoa é passagem da morte para vida, do pecado
para a graça, da escravidão para a liberdade.
A Páscoa deve acontecer em cada instante da nossa vida.
O Tempo Pascal é uma linda experiência de fé e oração.
Devemos seguir o exemplo de Cristo, repartir o pão
e servir, colocar-se a serviço do próximo e
assim sermos pão vivo.
Este é o sentido atual do milagre da
multiplicação dos pães.
Pelo amor e pela caridade, os cristãos se apresentam
no mundo como verdadeiros ﬁlhos de Deus que
ama e cuida dos seus ﬁlhos.
Jesus nos quer perto d´Ele, nos amou tanto que
ofereceu sua vida por nós. Sigamos seus passos
vivenciando nosso batismo.
Desejamos a todos uma
FELIZ E ABENÇOADA PÁSCOA!

ORAÇÃO DA CAMPANHA
DA FRATERNIDADE
Pai misericordioso e compassivo,
que governais o mundo com justiça e amor,
dai-nos um coração sábio para reconhecer a
presença do vosso Reino entre nós.
Em sua grande misericórdia, Jesus,
o Filho amado, habitando entre nós
testemunhou o vosso infinito amor
e anunciou o Evangelho da
fraternidade e da paz.
Seu exemplo nos ensine a acolher,
os pobres e marginalizados,
nossos irmãos e irmãs
com políticas públicas justas,
e sejamos construtores de uma sociedade
humana e solidária.
O divino Espírito
acenda em nossa
Igreja a caridade
sincera e o amor
fraterno;
a honestidade e o
direito resplandeçam
em nossa sociedade
e sejamos verdadeiros
cidadãos do “novo céu
e da nova terra”.
Amém!

