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GRATIDÃO!
Ao final de mais um ano, louvamos e bendizemos a
Deus por todas as maravilhas que realizou em nossas
vidas, nas famílias, nas comunidades e no mundo.
Agradecemos aos nossos patrocinadores - Tacchimed e
L. Formolo - e aos colaboradores do jornal Boa Notícia,
de modo especial às zeladoras e à Transportes Dumar.
Feliz Natal e um próspero Ano Novo de 2020. Deus
abençoe a todas as famílias com saúde, paz e alegria.

Editorial

“Lá vem o SENHOR, nosso Deus! É com força e poder que ele vem, seu braço
tudo vence. Vem com ele a paz ao seu povo e lhe dá uma vida sem fim” (Is 40,10).
Estamos nos aproximando do final de 2019. Obrigado por estarem conosco mais um ano.
Que o espírito natalino traga aos nossos corações a fé inabalável dos que acreditam em um
NOVO TEMPO DE ESPERANÇA.
Agradecemos a Deus o mês de outubro! Um momento sinodal, no kairós, onde a Igreja,
guiada pelo Espírito Santo, recebeu a brisa leve levantada pela preparação e celebração do Sínodo da Amazônia. Outubro foi pintado com as bonitas cores da Amazônia e, durante vários
dias, o Espírito Santo soprou através da Igreja, para levar a humanidade a ter uma consciência
do cuidado da casa comum e para uma ecologia integral.
O Mês Missionário foi vivenciado intensamente nas paróquias da Região Pastoral de Bento
Gonçalves, com o espírito de acolher e aprofundar a missão como nossa identidade de Igreja
para todos os batizados.
O amor mundis nos faz perceber que devemos aprender a viver juntos. TODAVIA, NÃO NOS
DESTRUÍMOS; AINDA HOJE ESTAMOS AQUI. É o momento em que olhamos para o rosto de
qualquer pessoa e a reconhecemos como nosso irmão ou nossa irmã. Que neste mundo, nossas
mentes e nossos corações abracem toda a nossa história e nossa oração no presépio chegue a
todos os lugares do mundo e se renove a alegria de viver!

SÍNODO
PAN-AMAZÔNICO
Pe. Norberto Coltro
Paróquia Cristo Rei

ntre os dias 6 e 27 de outubro
ocorreu o Sínodo Pan-Amazônico (Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador,
Guiana Inglesa, Guiana Holandesa (Suriname), Guiana Francesa, Peru, Venezuela) em Roma, convocado pelo Papa
Francisco. Estavam presentes mais de
250 Bispos, entre outros assessores.
O contexto amplo do Sínodo é a grave
e urgente crise ecológica e a crescente
crise social de uma pobreza e miséria
gritante que atinge grande parte dos seres humanos e, na Amazônia, especialmente os indígenas, os ribeirinhos, os
pequenos agricultores e os que vivem
nas periferias das cidades amazônicas.
O Sínodo ressaltou o valor das mulheres na evangelização e que, sem elas,
a Igreja corre o risco de ficar estéril.
Outro tema importante foi a formação.
Aprender a cultura dos povos da Amazônia, e rezar a partir dessa cultura. Ter
uma liturgia para os povos indígenas,
com linguagem, ritos, símbolos e ora-

ções próprias. A valorização do diaconato
permanente foi outro
tema tratado no Sínodo. Formar pessoas
da própria comunidade para estar a serviço
desta. A ordenação de
homens casados foi outro
tema igualmente tratado.
O Papa ressaltou a importância da Eucaristia como fonte essencial da vida cristã. Mas está
sendo difícil realizar isto na imensidão
da Amazônia. São poucos padres para
atender pastoralmente à região amazônica. Uma maneira de melhorar a carência da Eucaristia junto aos católicos
seria ordenar homens casados, devidamente formados e aceitos pelas comunidades.
O Sínodo foi um sinal profético neste momento difícil que vivemos, seja no
cuidado com a natureza, seja no traba-

lho de evangelização junto aos povos da Pan-Amazônica. Este foi um passo muito importante da nossa Igreja,
mas ainda não sabemos o que realmente irá ser concretizado. O Papa Francisco irá elaborar um documento oficial
com as diretrizes a serem seguidas.
O Sínodo reforça que a Igreja, por
natureza, é missionária e tem sua origem e fonte no amor de Deus. O dinamismo missionário que nasce do amor
de Deus irradia, expande, transborda
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e se espalha por todo o universo. Estamos inseridos pelo batismo na dinâmica
do amor pelo encontro com Jesus, que
dá um novo horizonte à vida. Esse transbordamento leva a Igreja a uma conversão pastoral e nos transforma em
comunidades vivas que trabalham em
equipe e em rede, a serviço da evangelização. A missão, assim entendida, não
é algo opcional, uma atividade da Igreja
entre outras, mas sua própria natureza.
A Igreja é missão!

Boa Notícia
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“No princípio era a Palavra, e a Palavra
estava com Deus, e a Palavra era Deus” (Jo 1,1).
ão somos do mundo, mas estamos no mundo. Queremos manifestar
nosso amor ao mundo (Amor mundis) pois a “Palavra era a luz verdadeira, que vindo ao mundo, a todos ilumina” (Jo 1,9). Mundo é o tempo
em que vivemos, nossa mentalidade que corre o risco de estar continuamente
numa grande tristeza individualista. Se o Criador teve o extremo amor de enviar
seu Filho Unigênito, por que não buscar sermos à sua imagem e semelhança?
Pe. Ricardo Fontana
Pároco da
Paróquia Santo Antônio

À luz do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, não para
condenar, mas para salvá-lo e, também, à luz de tantos vazios e tristezas, em
2019 podemos dizer: “renove a alegria de viver”!

CONFISSÕES,
CELEBRAÇÕES
PENITENCIAIS E
MISSAS DE NATAL

“Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam” (Jo 1,10). Quando
Deus assumiu nossa humanidade não havia espaço para Ele nascer. Os humildes
pastores, dos campos de Belém e suas criações abrigadas nas grutas lhe deram
acolhida, calor e louvor. Em tempos difíceis, Jesus se manifestou como o Emanuel, Deus conosco. O Natal nos convida a renovar o sentido da existência humana e ao cuidado da criação e, assim, “a vossa tristeza se transformará em alegria”
(Jo 16,20), pois nossos corações deram acolhimento ao Amor Verdadeiro!
“E a Palavra se fez carne e veio morar entre nós, e nós contemplamos a sua
glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade” (Jo 1,14). Convidamos
a renovar a alegria de viver! O encontro com Jesus nas Escrituras conduz-nos à
Eucaristia, onde essa mesma Palavra atinge sua máxima eficácia, porque é presença real daquele que é Palavra viva (Papa Francisco, GE, n. 157).

PARÓQUIA CRISTO REI

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

CONFISSÕES

CELEBRAÇÃO PENITENCIAL

6, 13 e 20 de dezembro, às 15h,
na Igreja Matriz Cristo Rei

17 de dezembro, terça-feira
19h30, em todas as Comunidades da Paróquia

CELEBRAÇÃO PENITENCIAL
13 e 20 de dezembro, às 15h, na Igreja
Matriz. Nas comunidades serão conforme
datas combinadas.

MISSAS DE NATAL
20 de dezembro, sexta-feira
19h30

Comunidade Santa Paulina

MISSAS DE NATAL
21 de dezembro, sábado
15 de dezembro, domingo
19h30 São Pedro
21 de dezembro, sábado
16h30 Comunidade N.S. do Rosário
de Pompeia
18h
Igreja Matriz Cristo Rei
18h
Comunidade São Luiz
19h30 Comunidade N.S. das Neves
22 de dezembro, domingo
8h30
Comunidade Santo Antão
9h30
Comunidade N.S. de Fátima
9h30
Comunidade São José
(Garibaldina)
10h
Comunidade Santa Marta
11h
Comunidade N.S. da Glória
24 de dezembro, terça-feira
18h
Comunidade N.S. de Lourdes Ceará (para o Vale dos
Vinhedos)
18h
Comunidade N.S. Aparecida
18h
Comunidade Santa Rita
20h
Igreja Matriz Cristo Rei
20h
Comunidade Santa Helena
20h
Comunidade São José
(Sertorina)
25 de dezembro, quarta-feira
8h e 18h Igreja Matriz
9h30
Comunidade São Bento

15h
17h
18h
18h30
19h30

Comunidade N. Sra. de Lourdes
Comunidade Imaculada Conceição
Santuário Santo Antônio
Comunidade São Paulo Apóstolo
Comunidade N. Sra. de Fátima

PARÓQUIAS
SÃO ROQUE E
N. SRA. DO ROSÁRIO,
FARIA LEMOS

22 de dezembro, domingo
07h, 08h30, 10h e 18h
Santuário Santo Antônio
09h
Comunidade Divino Espírito Santo
10h
Comunidade Santo Antoninho
15h
Comunidade Santíssima Trindade

CONFISSÕES GERAIS

23 de dezembro, segunda-feira

20 de dezembro, sexta-feira

18h

19h, Matriz São Roque

Santuário Santo Antônio

24 de dezembro, terça-feira
18h
20h

Comunidades Santa Maria Goretti e
Santa Lúcia
Santuário Santo Antônio
Comunidades São Miguel e
Santa Catarina

19 de dezembro, quinta-feira
19h30, Matriz Nossa Senhora do
Rosário, Faria Lemos

MISSAS DE NATAL
24 de dezembro, terça-feira
20h
20h

Igreja Matriz Nossa Senhora
do Rosário, Faria Lemos
Igreja Matriz São Roque

25 de dezembro, quarta-feira

25 de dezembro, quarta-feira

07h, 08h30, 10h e 18h
Santuário Santo Antônio
19h
Comunidade São Cristóvão
20h
Comunidade N. Sra. de Caravaggio

08h30 Igreja Matriz Nossa Senhora
do Rosário, Faria Lemos
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9h

Igreja Matriz São Roque

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

Ação Entre
Amigos
Queridos dizimistas, com alegria e esperança informamos que as obras da nova Casa Paroquial tiveram início no dia 10 de novembro. Uma data memorável para nossas duas Paróquias, pois é um grande
passo que damos em direção a uma vida de igreja
integral. Sua participação é muito importante neste
momento em que estamos levantando fundos para
concretizar esta obra. A Ação Entre Amigos já está
acontecendo e sabemos que, provavelmente, você já
colaborou. Além disso, ao longo do ano de 2020 diversas comunidades se unirão à causa, promovendo
festas para angariar fundos. Deus abençoe sua partilha para uma Paróquia mais viva e evangelizadora!

Envio das novas equipes
administrativas 2020
Nossas paróquias se alegram pois, nos dias 28 e
29 de outubro, aconteceu o encontro com as atuais
e o envio solene das novas equipes administrativas
das paróquias São Roque (28) e Nossa Senhora do
Rosário de Faria Lemos (29). Elas darão continuidade
à administração dos espaços físicos de nossas comunidades e têm como missão dar as condições para que

os serviços e pastorais existentes possam continuar
evangelizando, em vista do Reino de Deus.
Em cada noite, na comunidade-sede de cada paróquia, houve uma Missa com bênção individual a cada
membro das equipes atuais e novas, uma breve formação sobre questões ligadas à administração e um
jantar preparado com carinho pelas sedes paroquiais.

Ordenação Diaconal
e Semana Vocacional
“Misericordioso é Deus, para sempre eu cantarei!” Este é o lema que o seminarista Miguel
Mosena escolheu para a Celebração Eucarística em que será ordenado diácono pela imposição das mãos e prece consecratória de Dom
José Gislon, bispo diocesano de Caxias do Sul.
A ordenação acontecerá no dia 30 de novembro, festa do apóstolo Santo André, às
9h30, na Igreja Matriz São Roque.

2020

Em preparação à Ordenação Diaconal do
seminarista Miguel Mosena, aconteceu a Semana Vocacional, de 21 a 24 de novembro. Na
programação, visita às escolas, Vigília Vocacional na Igreja São Roque, encontro com as zeladoras das paróquias São Roque e Faria Lemos,
missas nas comunidades Santa Lúcia e São Pedro 71, encontro com catequizandos, coroinhas
e jovens do CLJ São Roque. No dia 23, Crisma
na Igreja São Roque. No dia 24, Crisma na Igreja
N. Sra. do Rosário, Faria Lemos, N. Sra. das Dores, em Tuiuty e na comunidade Santa Catarina,
no bairro Licorsul.

festas nas comunidades
DEZEMBRO
07

16h30

Missa festiva em honra a padroeira da comunidade Sagrada Família

07

19h30

Missa festiva e jantar em honra a padroeira da comunidade Nossa Senhora Imaculada

15

10h30

Missa festiva e almoço em honra a padroeira da comunidade Santa Lúcia

JANEIRO
26

11h

Missa festiva e almoço em honra ao padroeiro da Comunidade São Paulo - Paulina
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Biografia
O jovem Miguel é natural da paróquia Nossa
Senhora das Graças, do distrito de Arcoverde, em
Carlos Barbosa. Filho de Sérgio Antonio Mosena e
Lorena Botega Mosena, nasceu dia 31 de maio de
1992 e ingressou no Seminário Diocesano Nossa
Senhora Aparecida, em Caxias do Sul, dia 14 de fevereiro de 2007, onde cursou o Ensino Médio.
Em 2010 cursou o curso Propedêutico junto ao
Santuário de Caravaggio, em Farroupilha. Ingressou
no Seminário Maior São José em 2011, onde cursou Filosofia na Universidade de Caxias do Sul. Em
2014, iniciou seus estudos de Teologia no Seminário
Maior São Lucas, em Porto Alegre, RS. Durante um
semestre de 2015 fez um estágio pastoral na paróquia São Francisco de Assis, em Monte Belo do Sul,
RS.
Após concluir seus estudos em Teologia pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (PUCRS), Miguel foi designado para, neste ano
de 2019, fazer sua etapa pastoral nas nossas duas
paróquias. Além do dia-a-dia paroquial, o seminarista Miguel auxilia no acompanhamento dos jovens
da Região Pastoral de Bento Gonçalves, que estão
discernindo sua vocação através do Grupo Vocacional. Colabora também como membro da Pastoral da
Comunicação da Diocese de Caxias do Sul (Pascom).

Notícias da Paróquia Santo Antônio

85 anos que merecem ser lembrados
Pe. Ricardo Fontana
Fonte: Livros Tombos

clamai ao Senhor, toda a terra, servi ao
Senhor com alegria, celebrai em sua
presença com júbilo” (Sl 100,2). A partir do
Salmo 100, que é um hino de entrada no templo, queremos elevar nossa ação de graças nos
dias 31 de dezembro de 2019, pelos 85 anos
de Santuário e no dia 19 de janeiro de 2020,
pelos 25 anos de sacerdócio de Dom Adelar
Baruffi.
Nossa Igreja é servidora da alegria. Renovar a alegria de viver é celebrar com júbilo, ou
seja, com exaltação, com renovado ardor.
Neste final e início de ano temos a alegria
de celebrar um duplo Jubileu: os 85 anos do
nosso Santuário Santo Antônio e os 25 anos
de sacerdócio de Dom Adelar Baruffi. Nossa Igreja é rica
de dons, sinais e de história viva. Por isso, celebrar é recordar e, portanto, amar!
Vamos recordar um pouco da história do nosso belo
Santuário:
l 30 de setembro de 1876, Pe. Bartolomeu Tiecher
celebrou a primeira missa junto à Cruzinha da colônia
Dona Isabel.
l No findar de 1876, Giuseppe Giovaninni construiu
a primeira igrejinha em madeira bruta.
l Em 1877 chega o Pe. Domênico Munari como Capelão das colônias italianas e é construída a segunda igrejinha, agora de pedras e tijolos.
l Em 09 de janeiro de 1878, chega de Pádua, o Pe.
Giovanni Menegotto, para dar assistência à colônia Dona
Isabel e, em 13 de junho deste mesmo ano, celebra-se a 1ª
Festa em honra a Santo Antônio.
l Duas datas importantes foram o dia 26 de abril e
o dia 06 de agosto de 1884. No dia 26 de abril de 1884,
o Presidente da Província do Rio Grande do Sul, Dr.
José Júlio de Alburquerque Barros, criou pela Lei Nº
1.455 - desmembrando-se da então freguesia de Estrela
- a Freguesia Dona Isabel (Bento Gonçalves). Em 06 de
agosto de 1884, o Bispo da Província do Rio Grande do
Sul, Dom Sebastião Dias Laranjeiras (1861-1888), deu a
Instituição Canônica, que é a que tem realmente valor
da criação da paróquia. O Padre Menegotto torna-se o
primeiro Pároco que tem como sede a Igreja Matriz Santo Antônio.

l No ano de 1890 começou a ser construída a terceira igreja, que ficou concluída em 1894.
l O fascínio nostálgico dos sinos dos inconfundíveis
“campaniles” da Itália fez adquirir os Sinos de Bassano, no
ano de 1894 colocados num simples, mas arrojado Campanário de madeira.
l Em 1902 morre o Padre Menegotto.
l Em 17 de fevereiro de 1903 assume o segundo Pároco, Padre Cesare Sciullo.
l Em maio de 1906, toma posse o terceiro Pároco, o
boníssimo Padre Angelo Donatto.
l Em 17 de janeiro de 1908, o Padre Francisco Saverio Acierno era nomeado o quarto Pároco.
l No dia 11 de fevereiro de 1911, por graça de Nossa
Senhora de Lourdes, toma posse o quinto Pároco, genovês de origem, o Padre Henrique Domênico Poggi.
l Em 15 de fevereiro de 2015, é consagrado o Altar
Principal, todo feito de mármore de Carrara, trazido pelo
próprio Padre Poggi através do Porto de Gênova.
l Em 1914 tem início a construção da Casa Canônica,
concluída em 1918, com ampliação e término em 1923.
l No ano de 1922 a Igreja Matriz é ampliada e em
1923 as reformas são concluídas tomando praticamente
o atual formato.
l Com o retorno do Padre Poggi à Itália, assume como
sexto vigário, o Padre Carlista José Foscallo, no dia 04 de
setembro de 1926.
l Em fevereiro de 1928, chega ao já município de
Bento Gonçalves, como sétimo pároco, o Pe. Antônio Zattera. Os atuais 4 sinos mereciam um lugar de destaque.
Em 1933, é inaugurado, por Dom João Becker, o
atual Campanário, obra do Engenheiro Pianca.
l Por ocasião do 50º aniversário da Paróquia, por reiterados pedidos do Reverendíssimo
Vigário, Padre Zattera, e também do povo, em
31 de dezembro de 1934, obtém-se o decreto
de elevação da Matriz para o honroso título de
Santuário Diocesano de Santo Antônio.
l Em 31 de maio de 1942, assume como oitavo pároco, por um ano apenas, o Padre Adolfo
Luiz Fedrizzi.
l Em 11 de abril de 1943, o Padre Luiz Mascarello chega como nono pároco. Em 1951 constrói o novo salão paroquial e boa parte do Edifício Santo Antônio.
l No sábado de novena em honra à Imaculada Conceição das Graças, dia 05 de dezembro de
1953, As Irmãs Pastorinhas são carinhosamente
acolhidas no Santuário.
l Em 11 de março de 1956 era nomeado o

décimo pároco, Padre Ernesto Mânica. Entre os
grandes feitos, no dia 1º de maio de 1957, a Paróquia adquiriu a Rádio Difusora, fundada em 21 de
novembro de 1948.
l Em 22 de fevereiro de 1970, assume como
décimo primeiro pároco, o Padre Oscar Bertholdo. Com grande zelo apostólico, entre muitas iniciativas de renovação, acontece, no ano de 1978,
nos dias 23 a 25 de junho, o 1º C.L.J. (Curso de
Liderança Juvenil).
l Em 03 de fevereiro de 1980 assume como
décimo segundo pároco, o Padre Raul Accorsi.
No dia 22 de julho deste mesmo ano, num trágico acidente, no Município de Andradina - MS,
o Padre Raul Accorsi perdeu a vida, juntamente
com o Padre João Sacchet, Padre Aquilino Franceschet
e Irmão Braz. A notícia abalou Bento Gonçalves e a tristeza estampou-se nos rostos de todos seus conterrâneos
bento-gonçalvenses.
l No início de agosto de 1980, o Pe. Alcindo Domingos Trubian assume como décimo terceiro pároco. Entre
os grandes feitos, iniciam-se as obras do majestoso templo da Comunidade-Igreja Santa Catarina, bairro Licorsul.
l No dia 27 de fevereiro de 1983, chegam o Pe. Lúcio Ignacio Baumgartner, como o décimo quarto Pároco,
e como Vigários corresponsáveis, Pe. Servindo Garghetti
e o Padre Izidoro Bigolin, que fica nesta paróquia por 31
anos, ou seja, até abril de 2015.
l No dia 06 de julho de 1983, Pe. Lucio recebeu a nomeação episcopal para a diocese de Toledo - PR. Assim, no
dia 11 de setembro deste mesmo ano, toma posse, como
o décimo quinto pároco, o Pe. Lóris Cortese.
l Em 1989 toma posse, como o décimo sexto pároco,
o peregrino das comunidades, Padre Rui Boza, até ser levado repentinamente para junto de Deus.
l Em 04 de abril de 1996, após indas e vindas, toma
posse o décimo sétimo pároco, Padre Izidoro Bigolin.
l No ano de 2007, com grande coragem e intrepidez,
o Padre Bigolin dá início às obras do restauro do Santuário Santo Antônio, com conclusão em 15 de maio de
2014. Assim, quando o Santuário completou seu Jubileu
de 80 anos, em 31 de dezembro de 2014, se apresentou
a todos com esta beleza única e harmoniosa, como podemos contemplar.
l Estava previsto, para assumir a partir de 2015
como novo Pároco, o Pe. Adelar Baruffi, que estava
como Vigário Paroquial desde 2012. Mas, por graça de
Deus, o Papa Francisco o nomeou Bispo da Diocese de
Cruz Alta - RS, no dia 17 de dezembro de 2014. Sua ordenação episcopal aconteceu neste Santuário no dia 07
de março de 2015. Dom Adelar tem a alegria de retornar
no dia 19 de janeiro de 2020 para celebrar seu Jubileu de
25 anos de sacerdócio neste Santuário e junto ao povo
que tanto lhe ama e por ele foi amado.
l No dia 04 de janeiro de 2015, é introduzida a Relíquia de Santo Antônio, trazida em mãos pelos Freis Franciscanos vindos da Basílica Del Santo, de Pádua - Itália.
l Em 15 de fevereiro de 2015, o décimo oitavo pároco, Padre Ricardo Fontana é apresentado à Comunidade. As obras do Santuário e seus entornos são completadas com o Recanto de Santo Antônio (2016), Nova Casa
Paroquial (2017), Nova Secretaria (2018), nova Praça
de Estacionamento (2018), novo sistema de som (2019)
e reforma total dos Sinos e sua automação (2019). Por
tudo, demos graças ao Senhor!

festas nas comunidades
N. Sra. das Graças | Eucaliptos
07/12, 18h30
08/12, 12h
Santa Lúcia | Progresso
08/12, 10h30
Imaculada Conceição | Barracão
08/12, 10h30

Missa Festiva em honra a padroeira
Almoço em honra a padroeira
Missa Festiva e almoço em honra a padroeira
Missa Festiva e almoço em honra a padroeira
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Momentos especiais
da paróquia cristo rei
Pe. Oberdan Cavazzola
Paróquia Cristo Rei celebrou os
70 anos de fé e de evangelização. As 24 comunidades da paróquia
participaram da vida missionária e
comemorativa deste evento.
A Festa de Cristo Rei 2019 valorizou as etnias presentes na paróquia: italianos, alemães, poloneses,
afrodescendentes, gaúchos e demais
etnias. São os novos rostos e culturas
que povoaram nossas comunidades,
ao longo desses anos, participando da
vida da Igreja, das equipes, nos serviços e nas pastorais.
A Trezena de Nossa Senhora de
Fátima valorizou os sacerdotes que
passaram pela paróquia e a vocação
dos leigos, as pessoas doentes e enfermas, as zeladoras de capelinhas,
as associadas de Sant´Ana, os grupos
de jovens, as pastorais sociais, a ação
social da paróquia, os seminaristas, as
vocações sacerdotais e religiosas. Os
catequizandos da Paróquia Cristo Rei
fizeram apresentações sobre a história dos 70 anos da Paróquia durante
a trezena.
Aconteceram os retiros da Iniciação à Vida Cristã com o objetivo
de preparar os catequizandos e seus
familiares para aprofundar esse caminho e a pertença à comunidade. A

reflexão foi conduzida pelos padres da
paróquia. Neste ano, fomos agraciados
com a presença de Dom José Gislon durante as Crismas.
Em julho de 2019, com o início do
mês do Dízimo, foram realizados encontros com as zeladoras e iniciado o projeto de participação no dízimo através
de boleto bancário. A primeira etapa foi
realizada com as 84 zeladoras da Igreja
Matriz. A Missa das quartas-feiras tem
agora a intenção das famílias dizimistas
e de seus familiares falecidos.
No mês de outubro, um destaque
especial para as Santas Missões do Jubileu da Paróquia Cristo Rei em todas
as comunidades e na Igreja Matriz.
Também neste ano de 2019, aconteceu a formação mensal para 29 coroinhas. Houve a bênção de envio no dia
23 de novembro, durante o terceiro dia
do tríduo da Festa de Cristo Rei.
As missas das Famílias e Zeladoras,
da Paz e das Etnias, dos Jovens, mateada de Cristo Rei, a apresentação dos
novos casais festeiros 2020 e a nova
pintura da Igreja Matriz concluíram as
festividades do Jubileu dos 70 anos de
criação da Paróquia Cristo Rei. Nossa
gratidão aos patrocinadores da nova
pintura e a todos os participantes e animadores da pastoral da Paróquia.

Nova pintura da Igreja Matriz Cristo Rei

Agradecimento dos Festeiros

Gratidão ao concluir a Festa de Cristo Rei 2019

Missas de final
e início do ano
31 de dezembro, às 19h, na
Igreja Matriz (terça-feira)
1 de janeiro, 18h, na Igreja
Matriz (quarta-feira)

Bênção das Velas
e da Garganta na
Igreja Matriz
Dia 31 de janeiro, missa às
16h
Dia 1 de fevereiro, às 18h
Dia 2 de fevereiro, 8h e 18h
As comunidades terão horários especiais para as missas
nesses dias.

A Festa de Cristo Rei 2019 foi ótima. Ela nos brindou
com grande participação de pessoas nas missas, novenas,
tríduos e nos eventos sociais e culturais. Procuramos oferecer uma excelente organização no jantar de abertura na Comunidade São José (Sertorina), no Chá das Zeladoras (Clube
Ipiranga), no Bingo Beneficente na Associação Santa Helena
e no almoço festivo na comunidade N. Sra. das Graças (8 da
Graciema).
De fato, contou-se com sucessivas expressões de adesão e apoio, no contato com fornecedores, patrocinadores e
empresas, na formação das equipes de trabalho, voluntários,
na ornamentação dos eventos, na doação de mantimentos e
nos brindes dos rifões.
Quanta alegria e quanta comunhão nas visitas às comunidades da Paróquia e nas diversas entidades. Momentos que vamos levar para toda a vida. Quanta Gratidão no
contato com as pessoas de diversas etnias. E como foi bom
ouvir: “a Festa é nossa” ou “a nossa Festa”.
Gratidão às empresas apoiadoras e a todas as pessoas
que estiveram juntas, participaram, festejaram, cantaram,
sorriram, celebraram e se animaram.
Um agradecimento muito especial aos festeiros jovens
e aos Padres Gilmar, Norberto e Oberdan, que, de reunião
em reunião, nos encantaram e nos deixaram cativar por tão
grandioso momento.
Gratidão a todos que colaboraram para que a nossa Festa fosse mais família e mais Igreja. Que Cristo Rei abençoe
a todos. Obrigado aos festeiros 2020 pelo sim dado: sucesso e contem conosco para o que precisar. E Viva a Paróquia
Cristo Rei: “Com Cristo Rei somos batizados e enviados para
missão”. Nosso abraço a todos em nome dos casais festeiros
e festeiros jovens da Festa Cristo Rei 2019.
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Festeiros Jovens e Casais Festeiros 2019

Casais Festeiros Cristo Rei 2020

mês missionário extraordinário nas paróquias de bento gonçalves

Paróquia Cristo Rei: a experiência das Santas Missões do Jubileu
O lema escolhido para as Santas
Missões do Jubileu foi em comunhão
com a 73ª Festa de Cristo Rei: “Com
Cristo Rei somos batizados e enviados
para a missão”. O objetivo foi celebrar
os 70 anos da criação da Paróquia, os
85 anos da Diocese de Caxias do Sul e
o Mês Missionário Extraordinário, proclamado pelo Papa Francisco.
No dia 31 de agosto, aconteceu o
estudo sobre o sentido do Mês Missionário Extraordinário, a espiritualidade
missionária e o envio para todos os
missionários, no salão da Gruta Nossa
Sra. da Garibaldina. As reflexões foram
conduzidas pelo leigo Gabriel Perissè.
As Santas Missões do Jubileu, realizadas nas 24 comunidades no mês de
outubro, tiveram a presença de mais

de 400 missionários leigos, 380 zeladoras e mais de 200 crianças e adolescentes da catequese. Foram visitadas
mais de 8 mil famílias. Os missionários
foram escolhidos e convidados a partir
dos serviços presentes na comunidade, como as equipes administrativas,
a liturgia, os ministros da Eucaristia e
da Palavra, os catequistas, os grupos
de jovens, as pastorais sociais e demais
serviços das comunidades.
A Semana Missionária também
marcou as famílias e as comunidades
com as visitas e as celebrações, sempre motivadas pelos símbolos do Batismo, como o Sinal da Cruz, a Cruz, a
Palavra de Deus, a água, a luz, o óleo
do batismo e do crisma. No terceiro dia
do tríduo foi realizado o Terço Missio-

nário. As zeladoras guiaram os leigos
pelas casas, que tiveram a experiência
de missionários, como Cristo, que saiu
de Deus Pai e visitou o seu povo. Eles
abençoaram as casas, os doentes, os jovens e as crianças, emocionando muitas famílias. No final da visita deixaram
uma guirlanda, recordando o sentido
da visita, a preparação para o Natal e
o agradecimento pela participação no
dízimo. As famílias receberam também
o folder do gesto concreto “alimentação saudável e não ao desperdício de
alimentos”. Após as visitas às famílias,
cada comunidade organizou, com a
presença dos padres, dos missionários e das famílias visitadas, a Missa de
Ação de Graças pela experiência realizada.

No dia 31 de outubro aconteceu,
na Igreja Matriz, a Missa de Ação de
Graças e encerramento do Mês Missionário Extraordinário, contando com
a presença significativa de missionários e lideranças das comunidades.
O ganho maior das Santas Missões
do Jubileu foi o entusiasmo das mais
de mil lideranças que participaram da
Jornada Missionária, uma experiência
de fé numa “Igreja em Saída”. A visita
despertou uma maior consciência do
Batismo de filhos de Deus, membros
da comunidade e da missão. Novas lideranças floresceram nas comunidades. Foi um momento especial de espiritualidade e de pertença para toda a
Paróquia Cristo Rei. Nossa gratidão a
todos os envolvidos.

Paróquia Santo Antônio: como foi
Extraordinário nosso Mês Missionário
De várias pessoas (crianças, jovens
e adultos) ouvi esta expressão, nestes
últimos dias: “como foi legal, como foi
bom sair de nossas casas para Evangelizar. Como foi bom nosso mês de
outubro. Testemunhamos o que vimos
e ouvimos: ‘os setenta e dois voltando
cheios de alegria’ (Lc 10,17)”.
Este mês de outubro com o Sínodo
para Evangelização da Pan-Amazônia,
trouxe-nos à memória o Sínodo dos
Bispos de 1974, em Roma, sobre a
Evangelização:
“Nós queremos confirmar, uma vez
mais ainda, que a tarefa de evangelizar

todos os homens constitui a missão essencial da Igreja” (LR, 27/10/74, p. 6).
Ao terminar esse Sínodo, que foi
um marco para a Igreja, o Papa Paulo
VI escreveu a célebre Exortação Apostólica “A Evangelização no Mundo
Contemporâneo” (Evangelii Nuntiandi),
que o Papa João Paulo II chamou de
Carta Magna da Evangelização.
Nesta Carta o Papa Paulo VI diz:
“Evangelizar, constitui de fato, a graça e a vocação própria da Igreja, a sua
mais profunda identidade. Ela existe
para evangelizar, ou seja, para pregar
e ensinar, ser o canal do dom da graça,

reconciliar os pecadores com Deus
e perpetuar o sacrifício de Cristo
na Santa Missa,
que é o memorial
da sua Morte e
Ressurreição” (EN,
14).
Nossa paróquia vivenciou um intenso programa
de “Igreja em Saída”. Parabenizamos a
todos que se empenharam e saíram de
si (Batizados e Enviados) para que, em
comunhão com a Igreja de Cristo em

Paróquia São Roque: Terço e Vigília Missionária
Acolhendo a motivação do Papa
Francisco, nossa Paróquia realizou
dois momentos significativos para reavivar o espírito missionário de cada
cristão-católico. Em todas as comunidades ocorreu o Terço Missionário,
acompanhado da Imagem de Santa
Teresinha do Menino Jesus. Outro foi
a vigília, momento forte de oração, reflexão e fortalecimento de nosso compromisso batismal. O ser missionário
começa com o batismo e impulsiona
todo o nosso agir e nosso existir.
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missão no mundo, concretizássemos
o verdadeiro espírito de ser Igreja.
Foram seis projetos executados com
muito sucesso e amor. Resta-nos uma
palavra: gratidão!

Aos pobres pastores, o Anjo anuncia:
“Nasceu para vós um Salvador...”
Uma estrela indica o caminho, levando-os até o Menino:
em Cristo, brilhou a Luz para todos nós.
O Natal se aproxima. É o nascimento de Jesus, Filho de Deus.
Ele é a luz que vem iluminar os povos no caminho da salvação.
Com Jesus, a bondade, a ternura e a compaixão habitam no meio
de nós.
Festejar o nascimento do Menino Deus significa:
l

Alegrar-se com sua presença entre nós;

l

Fortalecer a esperança no caminho da justiça e da paz;

l

Crer na unidade da família e da comunidade;

l

Ter certeza que Ele nos acompanha;

Sentir que o Pai partilha sua divindade, amando a todos seus
filhos;
l

l

É a certeza que a vida de fé, é dom e compromisso.

Bendito seja o Senhor, que faz renascer a alegria e sonhar com um
mundo mais humano.
Desejamos um Feliz e Santo Natal para todos e que a presença do
Menino Jesus contagie a vida de cada um de nós.
A nossa gratidão a Deus por tudo que recebemos neste ano.
Quantas maravilhas o Senhor fez por nós!
O Novo Ano que vem chegando, seja de esperanças e muitas
bênçãos, nos aproximando mais uns dos outros.
Maria e José caminhem conosco e que sejamos protegidos pelo Pai.
O Novo Ano que chega, traga a paz do Menino Jesus e bons frutos
de amor para todos nós.

