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Natal é convite para
uma vida nova
Dom Zeno
Hastenteufel
Nos grandes presépios nas
praças ou em nossas igrejas e
no pequeno presépio de nossa casa, há um menino deitado em
uma manjedoura. É o autêntico sinal da
noite de Natal. É o que os anjos anunciaram aos pastores: “Encontrareis um
recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura” (Lc 2,12).
Ali também está uma imagem de gesso, madeira ou pedra. Há apenas a finalidade de nos lembrar do Salvador que,
num passado de dois mil anos, fez-se
criança para vir ao mundo através de
um instrumento humano, que foi Maria. Podemos apenas reverenciar, homenagear e refletir.
Na Eucaristia, temos o Cristo vivo e ressuscitado, numa presença real, no modo sacramental, onde podemos nos co-

locar em diálogo com Ele. Ali podemos
nos ajoelhar e adorar, com a convicção
de que estamos venerando o nosso Deus
verdadeiro, Salvador do mundo e Redentor de toda a humanidade.
Na Eucaristia não está apenas uma imagem que evoca o passado e nos faz lembrar que algo aconteceu. Temos o Cristo
vivo hoje, com o qual estamos comprometidos desde o batismo e temos uma
aliança que nos compromete a participar sempre das missas e celebrações de
todos os domingos, quando celebramos
o próprio Dia do Senhor, dia especial para o Cristo Ressuscitado.
Diante da Eucaristia, prostramo-nos
de joelhos e nos colocamos em adoração. Adorar significa nos sentir pequenos diante de um Deus tão grande, que
está vivo e presente, escondido nas espécies do pão consagrado.
Por isso, nós nos ajoelhamos diante
do Sacrário e não nos ajoelhamos dian-

te de uma imagem que está no presépio.
Na noite de Natal, alegramo-nos não
pelo fato do passado, mas pelo Cristo vivo, hoje presente entre nós e que nos convida a uma comunhão de amor e a uma
alegre convivência, no compromisso da
fé e da vivência cristã, que deseja novamente priorizar a celebração digna do
domingo, como o Dia do Senhor.
Assim, quem realmente procura compreender o profundo mistério desta presença real do Senhor passa pela noite de
Natal e entra para o novo ano, com as célebres palavras dos magos, que vieram
do longínquo Oriente, dizendo: “Viemos para adorá-Lo” (Mt 2,2).
Feliz Natal a todos aqueles que têm
vontade de começar uma vida nova e a
coragem para dar o primeiro passo já na
noite de Natal!

Bispo da Diocese de Novo
Hamburgo

Um novo tempo e seus sinais
Pe. Luciano Martins
de Almeida
Desde o final do ano de 2016,
quando as primeiras movimentações para a elaboração
e implantação do novo Projeto Diocesano de Catequese tiveram seu início, alguns passos importantes foram dados.
Acreditamos que o primeiro e mais importante de todos foi a conscientização de
que necessitamos forjar uma
catequese vivencial, que testemunhe a relação pessoal
dos membros da comunidade, com o Deus que eles experimentam em seu dia-a-dia.
Para iniciarmos e comprometermos outros com a causa do
Reino, precisamos ser convincentes em nossa ação. Todo o
processo de iniciação deve ser
uma verdadeira experiência do
amor de Deus, partilhado pelo catequista com seus catequizandos.
O segundo passo dado desde
dezembro de 2016 foi a forma-

ção de nossos catequistas. Durante todo o ano de 2017, cerca
de trezentos e oitenta catequistas das mais diversas paróquias
se reuniram em oito encontros
introdutórios sobre a natureza e importância de uma catequese de Iniciação à vida cristã,
que seja pautada pelo encontro pessoal com Jesus Cristo,
alicerçada na escuta atenta à
Palavra de Deus, fiel à doutrina e Tradição católicas e sustentada pela alegria de quem
se faz porta-voz da Boa-Nova
do Evangelho.
Ainda contida nesse segundo e importante passo, destacamos, ainda, a participação da
diocese na II Jornada Estadual
de Catequistas, que foi realizada em Caxias do Sul no mês de
maio. Foram quinhentos catequistas que lá estiveram e que
puderam entrar em contato
com a dinâmica catecumenal
de iniciação à vida cristã, mostrada na celebração dos diversos ritos desse caminho de entrega ao Senhor.

“Levar homens
e mulheres a
um verdadeiro
e duradouro
encontro com
Jesus Cristo”
O ano de 2018 se avizinha
e, junto com ele, novas etapas
desse processo longo, porém
persistente de implantação do
projeto diocesano. A partir da
Quaresma do próximo ano, em
todas as paróquias da Diocese
de Novo Hamburgo, haverá simultaneamente, a entrega dos
símbolos, que são característicos desse processo catequético
de iniciação ao cristianismo,
aos catequizandos da Eucaristia e da Crisma, bem como a
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celebração dos ritos de passagem que marcam o início e o
fim de cada etapa do processo catecumenal para os adultos. Cada paróquia já recebeu
o cronograma com as datas específicas e também o breve roteiro que acompanha a entrega
de cada símbolo. Ainda daremos início aos estudos e à elaboração de um material próprio para a catequese em nossa
Igreja particular.
Também os padres terão a
oportunidade de entrarem em
contato mais estreito com essa dinâmica da Iniciação à vida
cristã (IVC), por meio de três
momentos de formação que
serão oferecidos pela Pastoral
Presbiteral, visando a introduzi-los à dinâmica do referido
projeto. O primeiro momento
formativo será em março e terá
como assessor o frei João Fernandes Reinert, ofm, professor
da PUC – Rio, que abordará a
conversão estrutural e pastoral
pela qual a paróquia deve passar para iniciar bem os que de-

sejam ser cristãos. Em junho,
Dom Jacinto Bergmann – arcebispo de Pelotas e referencial
do Regional Sul III para a catequese – refletirá com os sacerdotes o Itinerário Catequético
da CNBB. Por fim, em agosto
o padre Luciano Massullo, da
Arquidiocese de Porto Alegre,
trabalhará com o clero o RICA
(Ritual da Iniciação Cristã de
Adultos), de modo a oferecer
a todos uma visão geral e prática do processo de iniciação
para os adultos.
Enfim, será um longo caminho a ser percorrido. Necessitamos continuar contando
com o apoio e as orações de todos, para que a diocese caminhe sempre mais em unidade
e sintonia, levando homens e
mulheres a um verdadeiro e
duradouro encontro com Jesus Cristo. Um feliz e abençoado Natal e um Ano-Novo repleto de paz.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fundo Diocesano de
Solidariedade 2017

O

s Fundos de Solidariedade, mais do que
mecanismos de financiamento de projetos, são instrumentos metodológicos da
economia comunitária a serviço do desenvolvimento local, visto que os projetos sociais devem cumprir um papel de fortalecimento das organizações locais, das dinâmicas geradoras do
desenvolvimento local/comunitário, econômico e social. Daí o caráter pedagógico não assistencialista dos
Fundos Solidários, pois agrega processos de formação
cidadã para ampliação e conquista de direitos às ações
de desenvolvimento e, também, tece laços de solidariedade no que tange à priorização das regiões mais empobrecidas e necessitadas.
Nesse sentido, a Mitra da Diocese de Novo Hamburgo apoiou financeiramente seis projetos para as equipes
de Cáritas paroquiais: São José de Anchieta, São Jorge
e São José Operário – São Leopoldo, Senhor Bom Jesus – Santa Cecília em Taquara, São Pedro – Pastoral
do Menor Adolescente (PAMA) em Gramado e Sagrado Coração de Jesus – Novo Hamburgo.
A finalidade consistiu em contribuir na melhoria dos
espaços físicos (três) equipes, para que possam prestar
um trabalho qualificado e ter um local físico humanizado e, dessa forma, ampliar o serviço por meio das oficinas, objetivando o desenvolvimento local e a garantia
da cidadania.
As demais equipes investiram na aquisição de equipamentos para a melhoria do trabalho (duas equipes)
e uma para qualificar as ações com as crianças e ado-

DOIS IRMÃOS

Cáritas: serviço
de acolhimento
às famílias

Melhorias: reformas dos espaços físicos nas paróquias

lescentes (material didático). A soma total de recursos
investido foi de R$ 21 mil.
Texto: Anna Mariza Werner / Assistente social da
Cáritas da Diocese de NH
Fotos: Arquivo / Cáritas diocesana

SAPIRANGA

Paróquia Sagrado Coração
de Jesus reabre Cáritas
A Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Sapiranga realizou no final do mês de outubro a reabertura da equipe
de Cáritas. Também houve a
inauguração da nova sala de
Assistência Social. O ato contou com a participação do pároco, padre Airton Luiz Haack, voluntários e convidados.
De acordo com a coordenadora paroquial da Cáritas,
Eliana Tizian, a grande motivação da reorganização foi
a nova sala que a pastoral ganhou e que fica no salão da
paróquia. É um espaço amplo
e que ajudará no atendimento às pessoas necessitadas.
– Poderemos atender me-

3

lhor e com mais qualidade as
pessoas que nos procuram –
frisa Eliana
O atendimento se baseia na
visita aos menos favorecidos,
distribuição de alimentos e
roupas. Ainda há uma parceria com a assistência social
da Prefeitura Municipal para os problemas de complexa solução.
Dez voluntárias são as responsáveis por agilizar o trabalho na equipe paroquial
de Cáritas.
Texto: Pe. Fábio Luís
Galle / Pascom da
Diocese de NH
Fotos: Cáritas paroquial

Inauguração: ato foi realizado no dia 24 de outubro e teve a
presença do pároco, padre Airton Luiz Haack, coordenadora
paroquial da Cáritas, Eliana Tizian, voluntários e comunidade.

Na Paróquia São Miguel, a Cáritas existe há 25
anos, sempre desenvolvendo ações de acolhimento aos mais necessitados.
Para entender a importância desta pastoral, é
fundamental salientar a parceria que foi desenvolvida com os demais grupos da Matriz. Sua atuação acontece no combate às desigualdades sociais, especialmente a pobreza, atendendo famílias
que vivem em situação de vulnerabilidade social.
Para isso, há um trabalho de acolhimento e solidariedade com a Pastoral da Criança, para melhor
atender e bem servir as famílias mais necessitadas.
As ações são voltadas para a sobrevivência e buscam um novo despertar para uma vida digna e de
possível inserção na sociedade.
Existe a preocupação com a melhoria da qualidade de vida das famílias, sustentadas na espiritualidade, que se fundamenta em fé e vida, envolvendo a sociedade, igrejas com uma vida ecumênica
e a parceria com o poder público local.
Ainda são realizadas visitas e acompanhamento dessas famílias, para que, dentro do possível, a
Cáritas possa contribuir na prevenção da violência doméstica, levando uma mensagem de amor,
paz e solidariedade.
De acordo com cada caso ou situação, é feito encaminhamento para outros departamentos como,
por exemplo, a Assistência Social.
Alicerçada na Palavra de Deus, a Cáritas atua na
evangelização, tanto aos católicos quanto aos que
frequentam outras religiões.
Alguns momentos importantes na atuação do
serviço: visitas, a oração e a reunião que trata de
oferecer orientações às famílias; uma equipe de
15 pessoas que atua no acolhimento e na ajuda,
sempre nas quartas-feiras à tarde no Centro Paroquial de Pastoral. Durante este ano, ofereceu-se
um curso de crochê, com recursos oriundos dessa pastoral. Também é feito mensalmente um bazar solidário, no sentido de angariar recursos para a compra de cestas básicas que são distribuídas
aos assistidos.
A ação da Cáritas quer levar as pessoas a se tornarem mais humanas, livres e encorajadas.
Texto e fotos: Terezinha Nunes Ferreira –
Coordenadora da Cáritas paroquial
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PEQUENOS REIS MAGOS

Paróquias abraçam campanha na diocese

A

Campanha Pequenos Reis
Magos já rendeu seus primeiros frutos na Diocese de Novo Hamburgo.
As paróquias São Pedro
Apóstolo de Ivoti e Santo Antônio de
Novo Hamburgo já realizaram missas
de envio nos dias 25 de novembro e 2 de
dezembro. A primeira, inclusive, iniciou
as visitas, tendo uma recepção acolhedora por parte das ivotinenses.
A iniciativa funciona da seguinte
maneira: catequizandos saem às ruas
vestidos de reis magos cantando para
realizar visitas durante as semanas do
Advento (este ano, de 03/12 a 24/12) –
período que antecede o Natal –, batem
às portas das casas e abençoam as residências. Também entregam um folder
explicativo sobre a proposta. Na contrapartida, as famílias oferecem uma
colaboração em dinheiro.
A Pastoral da Criança em parceria com o Setor de Animação Bíblico-Catequética assumiu o projeto, que
é piloto em nível diocesano e tem engajado quatro paróquias: Imaculada
Conceição – Morro Reuter, Sagrado
Coraçlão de Jesus – Bairro Santo Afonso, Santo Antônio – Bairro Liberdade – ambas em Novo Hamburgo e São
Pedro Pedro Apóstolo de Ivoti. Tem
a finalidade de arrecadar doações espontâneas, que serão destinadas às
crianças de países com altos índices
de pobreza, como Guatemala, Guiné-Bissau, Haiti e Moçambique.
Para o bispo diocesano, Dom Zeno
Hastenteufel, mais do que arrecadar

Missas de envio e
visitas: boa acolhida
nas paróquias São
Pedro Apóstolo de
Ivoti e Santo Antônio
de Novo Hamburgo.
As celebrações
eucarísticas foram
realizadas nos dias 25
de novembro e 2 de
dezembro. Vestidos
de reis magos, os
catequizandos saíram
às ruas para visitar e
abençoar as famílias
e pedir doações
espontâneas para
as crianças pobres
da Guatemala,
Guiné-Bissau, Haiti e
Moçambique.

dinheiro para os mais necessitados, a
campanha resgata os valores cristãos e
chama os catequizandos para a evangelização e um olhar misericordioso
para com os irmãos. O prelado conta
que na Alemanha desde 1960 todas as
paróquias abraçaram a ideia em favor
das crianças pobres da África. Nesse
sentido, saem três coroinhas, vestidos
de reis magos e acompanhados por um
padre ou diácono, batem de porta em
porta, abençoam a casa e depois pedem ajuda para as crianças e um pre-

sentinho para eles. – Eu fiz isto de 1981
a 1985 – explica.
– Que alegria esses meninos! Que
bênção, que bênção este projeto e as famílias recebendo a visita – comemora a
coordenadora paroquial da Pastoral da
Criança de Ivoti, Caren Dilly. Entusiasmada, acrescenta que o resultado é um
gesto concreto de amor, fé e humildade.
– Obrigada pela acolhida aos pequenos
reis magos. Também agradeço às catequistas, lideranças e comunidade, que
se engajaram à ação – reitera.

TERÇO DOS HOMENS

Romaria diocesana
para Portugal e Itália
Em entrevista ao Jornal Diocesano, o bispo Dom Zeno Hastenteufel abordou a respeito da Romaria do Terço dos Homens, que será realizada de 22 de outubro a 01 de novembro de 2018. O roteiro
prevê peregrinação por Roma, Assis, Lisboa, Fátima e Coimbra.
Jornal Diocesano: Como surgiu a ideia de fazer
uma romaria com o Terço dos Homens?
Bispo Dom Zeno Hastenteufel: Quando estive
em Fátima no mês de setembro de 2017, eu vi que o
Santuário é o centro mundial do terço. Não há lugar no mundo onde mais se valoriza o terço e onde
se tem uma verdadeira devoção a esta Mãe que veio
do céu, para nos ensinar a rezar. Prometi a ela levar
os homens que rezam o terço nos diferentes grupos.
É claro que podem vir acompanhados das esposas
ou de outros amigos. Mas eu quero apresentar para Maria ao menos um representante de cada grupo do Terço dos Homens da diocese.
Diocesano: E os recursos para custear uma
viagem de alto valor?

Dom Zeno: Eu estava e continuo preocupado
com este fato. Entretanto, consegui um grupo católico que organizou um itinerário simples, de poucas
cidades, hotéis e que nos colocará em contato com
o Papa, São Francisco, Nossa Senhora de Fátima,
Lúcia e sua vivência no Carmelo. Trata-se de uma
romaria curta e barata, que inclui roteiro que não
separa ricos e pobres, onde todos ficam no mesmo
hotel e fazem a mesma refeição.
Diocesano: O que há de especial nesta romaria?
Dom Zeno: Nós queremos fazer uma romaria,
passar por Roma e em clima de oração rezar em comunidade e em família. A partir de julho já reuniremos o grupo para entrar nesse espírito.

Também de Ivoti, a coordenadora da
área de catequese, Regina Loef Koch,
faz este desabafo: “É emocionante a caridade no coração humano. É preciso
reavivar isto. O que divido, Deus multiplica: amor, dor e alegrias”.
Texto e edição: Dorcelina Gomes /
ASCOM da Diocese de NH
Fotos: Pastoral da Criança e
Catequese / Paróquias São Pedro
Apóstolo de Ivoti e Santo Antônio
de NH
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TRÊS COROAS

Inaugurada Casa Paroquial em
clima de festa e unidade

N

a manhã do dia
12 de novembro, a Paróquia
Sagrada Família
de Três Coroas
celebrou a Festa da Padroeira e também inaugurou a nova Casa Paroquial. A missa foi
realizada na Matriz às 9h30 e
presidida pelo administrador
paroquial, padre Sergio Silva,
e concelebrada pelos vigários
auxiliares, padres Ari Antônio
da Silva e Cássio Murilo Dias
da Silva. Também estiveram
presentes os diáconos permanentes Francisco A. Müller e
Régis L. Sprich. Em torno das
11h, presbíteros, diáconos, autoridades municipais e comunidade foram até a casa para a
inauguração. A nova residência foi abençoada pelos padres e depois cortada a tradicional fita.
De acordo com Pe. Sergio,
foi realizado um tríduo espe-

cial de preparação para a festa
e a inauguração da nova moradia dos padres. Ocorreu nos
dias 9, 10 e 11 de novembro e
contou com a participação
dos antigos párocos: Pe. Oscar Calsing (1975– 1978), Pe.
Lúcio Foerster (1992–2003) e
Pe. Fábio Luís Galle (2008–
2012).
A Paróquia Sagrada Família foi criada no dia 30 de dezembro de 1959 pelo cardeal
Dom Vicente Scherer e este
ano completará 58 anos de
serviço ao Reino de Deus.
A ideia de construir uma nova residência foi surgindo dos
encontros do Conselho Administrativo e Econômico, e do
Conselho de Pastoral, já que o
antigo espaço estava em estado precário. Sua estrutura foi
feita para ser um seminário.
Levando em conta o valor
de reconfigurar a antiga casa
e também a necessidade de

mais salas para as pastorais,
decidiu-se pela construção.
A partir disso, foi elaborado um projeto arquitetônico
e mais adiante optou-se por
uma equipe que ajudasse a
pensar o andamento, que foi
modificado várias vezes até se
chegar ao que se queria.
Concluído este processo, foi
contratada a arquiteta Grazieli Celau, que tem ligação
com a comunidade e que ainda se mostrou muito aberta
às sugestões. Depois de fazer
um apanhado de orçamentos,
foi a vez do construtor Pedro
Bortoletti e equipe. Além de
oferecer uma proposta com
valor mais acessível, também
é membro ativo da comunidade. Parcerias e colaboração
foram essenciais.
– Quero destacar a generosidade de muitos paroquianos,
que doaram cargas de aterro, areia, cimento, aberturas...

Recebemos algumas doações
expressivas: um nos doou os
48 mil tijolos que foram necessários para a construção,
outro o telhado. Nossas comunidades se colocaram em
grande mutirão, não só na doação de material, mas também
nas vendas de cartelas da vispada – resume Pe. Sergio.
A Casa Paroquial tem uma
área construída de 478 metros quadrados, sendo o piso
térreo composto de duas salas de aluguel, que ficam com
frente para a Rua 12 de Maio
e a secretaria para a Rua Plínio Eckhard. Ainda, no piso
térreo, duas salas de atendimento e mais quatro banheiros para a comunidade. No
segundo piso está a residência dos padres, com sala e cozinha conjugadas, salas para
escritório e estudos, e mais
cinco quartos, sendo três suítes. Já no terceiro andar fica

a lavanderia, churrasqueira e
área de lazer.
Para o administrador paroquial, muitos foram os desafios e dificuldades, pois os
recursos eram escassos para
uma obra desse porte e outros
problemas que surgiram ao
longo da construção. – Minha
gratidão, oração e bênção à comunidade trescoroense. Que
o Senhor da vida continue nos
iluminando com seu Espírito, para seguirmos adiante no
compromisso cristão de sermos sinais de sua presença –
agradece Pe. Sergio.
Texto: Pe. Fábio Luís Galle
/ Pascom da Diocese de
NH
Fotos: Eduardo Custódio
Pinto / Secretário
paroquial
Edição de textos e fotos:
Dorcelina Gomes /
ASCOM da Diocese de NH
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COORDENAÇÃO PASTORAL
DOIS
IRMÃOS
CAMPANHA
DA
FRATERNIDADE
A partir desta edição, o Jornal Diocesano passa a publicar a coluna
TERÇO DOS HOMENS
Coordenação Pastoral, que será assinada pelo coordenador diocesano de

Trezena e Kerb em
Na missão, servir com alegria!
Fraternidade
e
Missa
diocesana
no
honra ao padroeiro na
Sãodo
Miguel
superação
da violência
2ºParóquia
sábado
mês
pastoral, monsenhor Airton Luiz Haack.

no Santuário

A Paróquia São Miguel realizará de 16 a 29 de ça do Senhor, pela nossa oração” e lema “MiseLema: “Vós
soisem
todos
irmãos”
(Mt. 23,8)
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* O cartão de almoço custa R$ 30,00
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Construção e a promoção

Assembleiade
diocesana
dada
Pastoral
da Criança
uma cultura
paz

Experiência feliz na Paróquia
Imaculada Conceição

ja como Povo de Deus, onde todos os batizados são chamados a serem discípulos
missionários.
Para isto, a missão exige sempre confiança. Quem se coloca no caminho da
missão de servir sem confiança, sem fé,
perdeu de antemão metade da batalha e
enterra seus talentos.
É importante lembrar que o Vaticano
II vem com duas palavras-chave: igualdade, quando fala do sacerdócio comum de
todos os fiéis, e também de diálogo e de
colegialidade. Por fim, de reciprocidade,
isto é, de cooperação, de parcerias e de
colaboração.
É neste espírito que com as novas Diretrizes Pastorais nas mãos, já sendo estudadas pelos Conselhos Diocesanos, chega a
vez das Paróquias o desafio de se estudar
nos CPPs – Conselhos de Pastoral Paroquial – cada uma das cinco urgências e se
reelaborar o Plano de Pastoral Paroquial.
O desafio é assumir a missão com um
diferencial: com alegria. Alegria de quem
está servindo o Senhor e sua comunidade
paroquial, na perspectiva da construção
do Reino de Deus.
O Papa Francisco lembra na Evangelii
Gaudium (EG) 273: “Eu sou uma missão
nesta terra, e para isto estou neste mundo.
É preciso considerarmo-nos como que marcados a fogo por esta missão de iluminar,
abençoar, vivificar, levantar, curar e libertar”.
Luciano Lessa / empresas Trovoada

Todos sabemos o que Jesus espera de
cada um de nós: disposição em servir. Estou disposto a servir? De que forma estou
servindo? A atitude de servir pressupõe
uma atitude de escuta. Só quem escuta
com fé o que Jesus tem a dizer, é capaz de
servir e servir com alegria.
No Evangelho, quando Jesus vai a Betânia visitar Marta e Maria, está aí um exemplo: Maria, que se coloca aos pés de Jesus
para escutá-lo. Depois da escuta, nasce o
desejo de servir com alegria, sem murmúrios. A alegria que nasce do encontro com
Jesus Cristo.
Os apóstolos que, tantas vezes, escutaram Jesus, assumem o mandato missionário, confiantes de que se fosse necessário ir
até mesmo ao martírio, estavam vivendo a
fidelidade do evangelho. Iam ao encontro,
acolhiam, fundavam novas comunidades,
cuidavam sempre com muito carinho e
alegria de todo rebanho, mesmo em meio
às perseguições e às incompreensões.
Tinham a convicção de que “quem quiser ser o maior no reino, seja aquele que
esteja disposto a servir” e que “sem mim
nada podeis fazer”, eram incansáveis. Não
se preocupavam logo com os resultados.
Eram semeadores e generosamente se colocavam a caminho.
Pois na caminhada da história de nossa
Igreja, chegamos ao Concílio Ecumênico
Vaticano II há 50 anos, que define a Igre-

Pastoral da Sobriedade - Parte 2

A Pastoral da Sobriedade da Diocese de
Novo Hamburgo está se reorganizando,
e tem um objetivo geral. Qual é esse objetivo? Prevenir a dependência química e
alcoólica e recuperar, por meio de ações
pastorais e comunitárias, pessoas dependentes de álcool e de outras drogas, a
partir da vivência dos 12 Passos da Pastoral
da Sobriedade, em uma ação conjunta de
Pastorais, Movimentos, Grupos de Autoajuda, Comunidades Terapêuticas e Casas
de Recuperação. A prevenção é urgente,
e a recuperação é necessária, por compaixão e solidariedade.
Outros objetivos também são imprescindíveis e devem estar ao alcance da
Pastoral, como: formar e capacitar pastoralistas da Pastoral da Sobriedade; implantar
grupos de autoajuda (GAA) nas Paróquias;
desenvolver formação permanente de
agentes capacitados e atuar politicamente
junto às forças vivas da comunidade pela
exigência da fé, à luz dos ensinamentos de
Cristo.
Para tanto, necessita-se de voluntários,
pessoas de boa vontade e firmes na fé,

Resgatar os
homens para Deus

identificados com a Igreja católica e dispostos a abraçar a causa de acolher os preferidos de Jesus, assumindo a missão de “expressar o amor gratuito do Pai que desperta em nós a solidariedade com o mundo e
com a humanidade, fazendo dos excluídos
os nossos preferidos”. (CNBB, Reg. Sul III).
A organização da Pastoral da Sobriedade
Diocesana e a criação dessa pastoral nas
paróquias é uma das indicações formuladas
nas novas Diretrizes Diocesanas de Pastoral. Para isso, é necessário a colaboração de
demais pastorais e movimentos para que
acolham, com humildade, essa nova proposta de evangelização, de modo a resgatar a dignidade humana e cristã de nossos
paroquianos.
As reuniões diocesanas da Pastoral da
Sobriedade acontecem no primeiro sábado de cada mês. As próximas serão nos
dias 08/10 e 03/12, respectivamente, nas
paróquias Santa Catarina, em São Leopoldo, e São João Batista, em Parobé. São
abertas e ocorrem das 9h às 11h.

Rinaldo Alberton

Setembro e outubro / 2016
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QUARESMA

Tempo de identificação!

F

alar do tempo da
Quaresma é sinônimo de viajar no
tempo e recordar
a infância onde,
na simplicidade dos ensinamentos maternos, vivia-se
profunda e intensamente este tempo especial de conversão. Certamente, muitos recordam – de modo especial
aqueles que nasceram e cresceram na simplicidade da zona rural – que neste período
devia-se silenciar mais externamente: podia-se até ouvir
música no aparelho de som,
mas em um volume baixo; a
televisão permanecia desligada a maior parte do tempo; as crianças, ao brincar,
não deviam fazer tanto barulho, tanta correria; o assovio e o canto eram mais contidos; não se devia ir a bailes
ou às festas, sem falar, claro,
no jejum e abstinência, próprios deste período.
Em suma, era um tempo de
pequenos sacrifícios com a
intenção de provocar uma reflexão interior, a conversão e
uma identificação maior com
Cristo.
No entanto, a palavra “sacrifício” parece estar em desuso nos dias atuais. Talvez
porque o homem associe sacrifício à dor, ao sofrimento e, como está acostumado,
quer na sua vida apenas facilidades, repele de sua vida
tudo o que lembre sacrifício. Mas o Evangelho ensina
que, para tornar-se “grande”,
é preciso passar pelo crivo
das dificuldades. Não se trata
de masoquismo, de “querer
sofrer” ou “sofrer por sofrer”,
mas interpretar os sofrimentos da vida como um processo natural, que pode encaminhar o homem para o
crescimento.

As imagens características
desse tempo são a imagem
de Nossa Senhora das Dores,
do Senhor dos Passos, sem
esquecer aquela que é símbolo deste e de todo o tempo
cristão: a Cruz. São um sinal
de identificação. Também o
ser humano experimenta dores que o colocam ao lado do
próprio Jesus Cristo, bem como de Nossa Senhora, de uma
maneira muita parecida.

“Na oração,
neste diálogo
amoroso, o
homem se
apresenta
como é, sem
máscaras,
diante de Deus,
no desejo
sincero de
eliminar de sua
vida os excessos
que ainda o
impedem de
se identificar
plenamente
com o Senhor”
Assim, o homem experimenta quem ele é – alguém
frágil, necessitado, propenso ao sofrimento, repleto de
potencialidades e possiblidades... – mas experimenta, ainda, a esperança de ser
um pouco mais semelhante
a Jesus. O homem, tão acostumado a encontrar causas,
perguntando pelos “porquês”
(Por que preciso jejuar? Por
que sofro?), é convidado a
mudar a perspectiva da per-

gunta, buscando não a causa,
mas a finalidade: para quê?
Neste sentido, a oração, o
jejum e a caridade, práticas
próprias desse tempo, ajudam o homem nessa identificação. Na oração, neste
diálogo amoroso, o homem
se apresenta como é, sem
máscaras, diante de Deus,
no desejo sincero de eliminar de sua vida os excessos
que ainda o impedem de se
identificar plenamente com
o Senhor. Quais são os excessos de tua vida? O que precisa ser eliminado para que
o Senhor “apareça” mais na
tua vida, no teu proceder, no
teu pensar, no teu falar? Para muitos, o excesso está na
alimentação, para outros no
falar, para outros, ainda, no
uso das redes sociais... Lembremos que a eliminação de
um excesso – a que chamaremos de vício – requer, sempre, uma contrapartida positiva: a conquista de uma
virtude, caso contrário não
se compreendeu o verdadeiro sentido do jejum.
E, claro, este processo de
eliminar excessos, sinônimo
de sacrifício, não está isento de sofrimento. Entretanto,
se o sofrimento nos identifica com Cristo, à medida que
sofremos com Ele e por Ele,
também seremos identificados com Cristo em sua vitória
sobre o sofrimento, de modo
especial sobre o sofrimento
da morte, sendo por Ele conduzidos à vida eterna.
Texto: Pe. Cezar Luís
Morbach
Foto: Luís Reis Fotografia
Edição de textos
e fotos: Dorcelina
Gomes / Assessoria de
Comunicação (ASCOM)
da Diocese de NH
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QUAL NOSSO PROPÓSITO?

A Missão Continental começou com muito fervor nos visitadores, com esquemas diferentes funcionando, mas este fervor foi esfriando pelas dificuldades apresentadas. No entanto,
há muito mais luzes que sombras na caminhada: visitação aos pais dos catequizandos e dos

Avaliou-se que não se deve priorizar uma das urgências em específico na ação evangelizadora, mas atender a todas. Neste sentido, para bem evangelizar pela missão permanente, os grupos no plenário destacaram: formar melhor os que estão dispostos para

1ª URGÊNCIA: IGREJA EM ESTADO PERMANENTE DE MISSÃO

O QUE ESTÁ SENDO FEITO?

o dia 9 de dezembro de 2017, ocorreu na Paróquia Nossa Senhora
da Piedade, do bairro Hamburgo
Velho (NH) a Assembleia Diocesana dos Conselhos de Pastoral
Paroquial (CPP). Após um breve momento de
acolhida e oração inicial, o bispo Dom Zeno Hastenteufel abriu os trabalhos, conscientizando todos de sermos Igreja, povo de Deus, comunidade
de fé. Também abordou sobre o objetivo geral
das Diretrizes Pastorais vigentes: “Evangelizar
o povo da Diocese de Novo Hamburgo, a partir
de Jesus Cristo e na força do Espírito Santo, como Igreja discípula, missionária, profética e misericordiosa, alimentada pela Palavra de Deus e
pela Eucaristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para que todos tenham vida, rumo ao Reino definitivo”.
Realizada a explanação de Dom Zeno, o Conselho Diocesano de Pastoral conduziu as atividades recordando as cinco urgências da ação
evangelizadora que constam nestas mesmas
diretrizes pastorais. As lideranças se reuniram
para as discussões nos grupos, com as seguintes
perguntas: 1) O que já foi ou está sendo feito a
partir das diretrizes diocesanas? 2) Qual nosso propósito de ação e o que devemos priorizar
para o próximo ano?
Por fim, na apresentação em plenário feita
pelos representantes de todos os grupos, houve, em síntese, as seguintes respostas:

N

Assembleia Diocesana avalia
caminhada pastoral em 2017

CONSELHOS DE PASTORAL PAROQUIAL (CPP)
8/9
DIoCESANO Janeiro/Fevereiro/2018

a prática da visitação missionária (saber atingir as portas, ouvir e dar atenção ao outro,
acolher e conquistar os corações para Cristo); visitar de fato as famílias dos catequizandos, as gestantes em vista do Batismo, as crianças batizadas em vista da perseverança na
fé, e os recém-casados em vista da inserção paroquial; fortalecer a pastoral da acolhida e
outras iniciativas missionárias.

Quanto à Iniciação, os dois pontos mais citados no plenário da Assembleia foram: 1) A
necessidade de visitar as famílias envolvidas no processo da Catequese, promovendo o
resgate de tantas famílias que estão afastadas; 2) A necessidade de as paróquias continuarem enviando seus catequistas para a formação na Escola Diocesana, promovendo a
unidade. Além disso, falou-se da integração entre a catequese e os grupos de jovens, em
acolher bem nas secretarias paroquiais e em continuar o processo de valorizar a Missa
como verdadeiro encontro de catequese (inclusive para os catequistas).

Chamou a atenção que a animação bíblica foi um dos pontos menos citados na Assembleia, mas com mais trabalho a desenvolver. É preciso, segundo os relatos, articular
melhor a formação bíblica em nível diocesano, o que soa paradoxal, dado que existem os
cadernos de formação bíblica. Talvez falte que estes livros, de fato, saiam dos armários e
cheguem ao povo.

Promover a unidade entre comunidades e grupos nas paróquias, visto que há muitos
que ainda estão na divisão e parecem não querer sair de seu gueto e se integrar ao trabalho conjunto. Aperfeiçoar ainda mais a Pastoral do Dízimo em todas as comunidades:
conscientização e transparência. Dar motivação, formação e oportunidade para o laicato,
com revitalização e melhorias estruturais e pastorais, atingindo, principalmente, os locais
menos assistidos.

A implantação e fortalecimento das pastorais sociais junto às comunidades e aos que
mais sofrem vem trazendo muitas luzes para as cruzes do povo: os diversos setores da
Cáritas, a Pastoral da Criança, a Pastoral Carcerária, a Pastoral da Sobriedade, a Pastoral
da Pessoa Idosa, a Pastoral da Saúde, os Anjos da Madrugada, a presença junto ao CRAS
e aos Conselhos Municipais, e a presença forte dos religiosos que promovem a assistência
social; a conscientização e formação de voluntários para as obras de misericórdia e a visitação; a visita e a assistência aos mais necessitados pelas demais pastorais, serviços, grupos
e movimentos trazem força nas necessidades mais emergenciais; e as diversas campanhas
que surgem, como a das tampinhas, por exemplo, e a conscientização gradual para o sentido das promoções paroquiais sem a venda de bebida alcoólica.

Texto: Pe. Jeferson Schaefer Furtado / Conselho Diocesano de Pastoral
Edição e foto: Dorcelina Gomes / ASCOM da Diocese de NH

Os grupos, enfim, destacaram a necessidade de desenvolver os diversos setores da Cáritas, em especial a visitação das famílias por ela assistidas. É preciso, também, continuar a
incentivar e a promover o trabalho das diversas pastorais sociais e investir na capacitação
de agentes, disponibilizando os meios para que, de fato, estes exerçam sua liderança. Enfim, a avaliação geral é de que se necessita corrigir os pontos falhos e continuar aprimorando o que vem dando tão certo.
A nova assembleia ficou marcada para o dia 01 de dezembro de 2018, no mesmo local.

5ª URGÊNCIA: IGREJA A SERVIÇO DA VIDA PLENA PARA TODOS

A implantação e o fortalecimento nas comunidades dos CPPs e da Pastoral do Dízimo
ocupam grande destaque na promoção da unidade e da pastoral de conjunto. Deve-se levar
a sério a implantação da Pastoral do Dízimo e chamar Pe. Jacó André Wuaden e equipe
para prestar assessoria. Outros pontos fortes: a promoção de novos locais e horários para
a celebração da Missa e demais reuniões pastorais; a novena e a “Missa das Famílias”,
que traz tantos frutos e bênçãos, e também a “Missa da Gratidão”, que conscientiza para a
partilha do dízimo; a presença forte do Terço dos Homens e também da Pastoral Vocacional
junto às famílias e a promoção contínua da descentralização e desverticalização pastorais.

4ª URGÊNCIA: IGREJA - COMUNIDADE DE COMUNIDADES

A Bíblia está no centro da vida e da pastoral da Igreja: crescem os cursos bíblicos e encontros de formação por “módulos”; no início das diversas reuniões pastorais, há sempre
reflexão bíblica, assim como nas bênçãos nas casas; na catequese, adotou-se o método
da leitura orante; há formação bíblica na preparação das celebrações para os grupos de
liturgia, também nos tríduos e novenas dos padroeiros e em especial no mês da Bíblia; os
diversos meios que levam o povo a saborear as leituras da liturgia diária; o trabalho com os
cadernos de novena bíblica elaborados pelo Conselho Missionário Diocesano (COMIDI).

3ª URGÊNCIA: IGREJA - LUGAR DE ANIMAÇÃO BÍBLICA DA VIDA E DA PASTORAL

Houve grandes avanços e conquistas no setor catequético com a implantação da Escola
Diocesana de formação para catequistas e na busca pela unidade nos critérios em toda a
diocese. Também foi apontado como positivo: a integração dos jovens dos diversos grupos
na catequese, o que incentiva os catequizandos à perseverança nestes grupos; a presença
da Pastoral Familiar na preparação ao Batismo e ao Matrimônio, com visitação aos lares; os
grandes resultados da participação na Missa como parte da catequese, com a adoção de
álbuns litúrgicos e outros meios que proporcionam ao catequizando trazer, também, seus
pais à Igreja, evangelizando toda família; a metodologia bíblico-catecumenal e a boa acolhida aos que chegam; o bom trabalho feito com os coroinhas e acólitos; retiros em idade
pré-catequese e os retiros em preparação aos sacramentos; e a presença da catequese de
adultos e também dos casamentos comunitários nas comunidades.

2ª URGÊNCIA: IGREJA - CASA DA INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

jovens dos grupos; lembranças dos sacramentos entregues nas casas, com convite à perseverança através de retiros; mapeamento por quadras para visitação; missão permanente
nas atividades ordinárias das diversas pastorais, grupos, serviços e movimentos; visitação
da imagem da mãe Aparecida no jubileu; missões capuchinhas e infância missionária; terço em famílias rezado de casa em casa; pessoas idosas, enfermas e necessitadas sendo
constantemente visitadas; famílias voltando à Igreja e participando da missão; encontros de
formação e motivação para a missão nas paróquias e áreas pastorais; promoção mensal
do “sábado missionário”; integração dos COMIPAs aos CPPs; trabalho com os cadernos de
novena bíblica.
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41 edição será no dia 13
a

O

s direitos e o empoderamento
das mulheres nos
diversos espaços
da sociedade ganham cada vez mais voz no debate e são pautas fundamentais
para compreender e desenvolver um mundo mais igualitário.
Entretanto, há poucas décadas
o tema ainda era um tabu pouco discutido.
Discutir a luta pelos direitos
das mulheres, pela equidade
de gênero e contra a violência é
uma das pautas da 41ª Romaria
da Terra do Rio Grande do Sul,
que tem como tema “Mulheres
Terra: resistência, cuidado e diversidade”. O evento, sediado
pela primeira vez no Litoral Norte, acontece na comunidade de
Rio de Dentro, no município de
Mampituba, em 13 de fevereiro.
Ainda nos dias 11 e 12, ocorre o
13º Acampamento da Juventude,
no mesmo local.
A Romaria da Terra ainda tem
como objetivo discutir questões
e reivindicações da população e
motivar as lideranças locais para a busca e o fortalecimento de
seus direitos e espaços. Mulheres e homens, lado a lado, por
meio do diálogo e da solidariedade, podem construir alternativas de vida e de sobrevivência
no meio rural e na cidade. Em
40 anos, também é a primeira
vez que o tema mulheres está
em destaque, trazendo as lutas
e as conquistas no estado.
Pela primeira vez, nos 40 anos
anos de Romaria da Terra do RS, o
tema principal norteador do encontro será as mulheres – sejam
elas do campo, sejam da cidade
–, todas estão representadas no
tema “Mulheres Terra: resistência, cuidado e diversidade”.
Não se quer com o tema reduzir a reflexão apenas à igualdade
de gênero, embora salutar, mas
especialmente, convocar mulheres e homens para juntos debater questões e reivindicações da

população e motivar as lideranças
locais para a busca e o fortalecimento de seus direitos e espaços.
Enfim, mulheres e homens, lado a lado, por meio do diálogo e
da solidariedade, podem construir
alternativas de vida e de sobrevivência no meio rural e na cidade.
A 41ª Romaria da Terra do estado é organizada em conjunto pela
Pastoral da Terra do Rio Grande do
Sul, Diocese de Osório e Regional
Sul 3 da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB).
A estimativa é que mais de dez
mil participantes das arquidioceses e dioceses do estado e do sul
de Santa Catarina compareçam no
evento. Então, traga sua caravana
e participe dessa iniciativa.
Mais informações podem ser obtidas com a assessoria de comunicação da Diocese de Osório pelo
e-mail pascom@diocesedeosorio.org ou no telefone/WhatsApp (051)-98410-1945.

Jurema Justo Mengue,
a mulher que não foge
da luta e inspira
A história que será conhecida aqui
revela a história de muitas outras
“Mulheres Terra”.
Jurema Justo Mengue sentiu na
pele, como muitas outras mulheres
de sua geração, como era viver em
uma época de opressão aos direitos
femininos. Hoje aos 62 anos, representa tantas outras mulheres que,
pouco a pouco, tornaram-se importantes lideranças na causa feminina
no litoral.
Da comunidade de Morro Azul,
em Três Cachoeiras, é participante
ativa do Movimento das Mulheres
Camponesas (MMC) desde os anos
1980, em busca de direitos sociais,
pela visibilidade da mulher do campo na sociedade e pelas questões de
meio ambiente.
Contudo, nem sempre foi assim.

Filha de agricultores e criada num
ambiente machista, Jurema estudou
só até a quinta série do Ensino Fundamental. Ela se recorda de que o pai
não a permitiu continuar os estudos,
na época em Torres, pois considerava
que “filha mulher não saía de casa”.
No casamento também não foi
muito diferente. Casada desde os
18 anos, Jurema foi convidada para o Clube de Mães da comunidade
e só pôde participar dos encontros
porque a tia do marido intercedeu. –
Agradeço ao Clube de Mães até hoje, por ser a minha primeira saída
de casa, onde pude conhecer o movimento e o início das lutas sociais.
Mas fui vendo que o clube era muito pouco e que a missão evangelizadora não era só dentro da igreja, era
lá fora também – completa.
Apesar da opressão de uma sociedade machista, que se refletia
na postura dos homens da família,
Jurema foi subvertendo a lógica da
mulher submissa. Aos poucos, im-

Janeiro/Fevereiro/2018 DIoCESANO

11

de fevereiro em Mampituba

Jurema e companheiras do Movimento das Mulheres Camponesas em preparação para a participação na 41ª Romaria da Terra do RS

Entre as causas de
Jurema e tantas
outras mulheres
no litoral está a
luta por melhores
condições de
trabalho no campo
e a defesa de uma
alimentação mais
saudável

Na sede do Movimento das
Mulheres Camponesas, no
município de Três Cachoeiras,
Jurema se recorda dos
encontros e das mobilizações
que participaram em diversas
cidades do Rio Grande do Sul

pôs a saída de casa para atuar no
movimento. – Hoje me sinto uma
mulher liberta, de dizer que estou
saindo e não sei que horas vou voltar. Nós aprendemos enfrentando
conflitos, mas conseguimos dar a
volta – , lembra-se com um sorriso no rosto.

Empoderamento e
conquistas em mais de
30 anos de movimento
Das conquistas em mais de 30
anos no movimento, Jurema participou de mobilizações pelo direito
à saúde e por melhores condições
de trabalho às mulheres. Ainda
fez parte dos grupos de base que

fomentaram cursos de formação
em diversos temas, incluindo sobre plantas medicinais. Além disso,
auxiliou na elaboração de diversos
projetos ligados às causas sociais e
ambientais e também na conquista
de uma sede própria para o MMC
no litoral, localizada em Três Cachoeiras, onde ocorrem cursos gratuitos e encontros.
Além de todas as lutas, inclusive a aceitação do marido de que
participasse do movimento, outra
conquista que Jurema tem satisfação foi de levar a filha mais nova
Rute, ainda criança, nas manifestações e encontros do grupo. Para
ela, foi um legado que a filha tivesse a oportunidade de aprender sobre ser mulher e se empoderar na

sociedade. – Na adolescência, as
atitudes dela eram tão fortes como
feminista que até me assustavam.
Às vezes, pedia para ela maneirar.
Mas ela dizia que tinha aprendido
comigo a ser assim, que me via como a borboleta tentando sair do
casulo – conta a mãe com orgulho.
Para Jurema, no entanto, não há
arrependimentos das batalhas e
conquistas que teve ao longo dos
anos ao lado das companheiras do
movimento. “Acho que foi uma faculdade da vida, mesmo com uma
formação só até a quinta série. Em
toda essa trajetória me sinto realizada”.
Por isso, para ela, discutir as dificuldades e as realidades das mulheres durante a 41ª Romaria da Terra

do Rio Grande do Sul é fundamental. – É um tema que veio para ajudar a fazer o debate e para que as
mulheres realmente possam se empoderar. Na nossa formação, acho
que isso assusta muito os homens.
Mas só podemos diminuir o machismo com o debate, vivendo e
conhecendo outras realidades –,
analisa.
Reportagem e fotos: Anelise
Durlo / A serviço da Diocese
de Osório
Colaborou: Melissa Maciel /
Assessora de Comunicação da
Diocese de Osório
Edição de textos e fotos:
Dorcelina Gomes / ASCOM da
Diocese de NH

Jurema
se sente
realizada
com sua
trajetória
em mais de
30 anos no
movimento,
que
considera
ter sido
uma
faculdade
da vida
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FÉ SOB RODAS

10 Motoromaria: devoção à Maria
Imaculada reúne 600 motociclistas

N

No dia 14 de janeiro, será realizada
a tradicional Festa da São Sebastião –
Bairro Padilha Velha. A Comunidade
pertence à Paróquia Santa Teresinha
de Taquara.
A programação será a seguinte: 10h
– Missa especial em honra ao padroeiro; 12h – Almoço, servido à mesa com
churrasco, galinhada, carne de porco,
salsichão, cuca e saladas; 14h – Início
dos Festejos populares, tendo a animação da Banda Planeta Som.
Os cartões para o almoço podem
ser adquiridos por 25 reais (adultos) e
crianças de 0 a 9 anos pagam 13 reais.

uma iniciativa da Diocese de
Novo Hamburgo, com a parceria do Centro de Formação
de Condutores (CFC) Valderez, a décima edição da Motoromaria ao Santuário das Mães, foi realizada
no dia 12 de novembro, reunindo aproximadamente 600 motociclistas.
Marcada pela devoção à Maria Mãe Imaculada, a procissão motorizada partiu da Avenida Unisinos, em São Leopoldo, e percorreu 22 quilômetros até o templo mariano,
onde o bispo diocesano, Dom Zeno Hastenteufel, presidiu a Santa Missa campal.
Em sua homilia, o prelado destacou o tema da liturgia dominical, indicando que é
necessário estar vigilante. “Não podemos
cochilar ou adormecer”, apontou. “Estamos a caminho do encontro definitivo com
o Senhor e devemos estar prontos para estar diante dele. Por isso, a devoção à Maria,
para aqueles que usam seu veículo para o
trabalho ou para o lazer, é fundamental”,
ressaltou.

Janeiro/Fevereiro

Texto e fotos: Anderson Seifert /
Pascom da Diocese de NH

PASTORAL DA SOBRIEDADE

Os grupos de autoajuda
Os grupos de autoajuda da Pastoral da Sobriedade da Igreja Católica,
abertos na Diocese de Novo Hamburgo, são cinco e seguem os 12 passos do
Programa de Vida Nova, que tem sua
fundamentação na Palavra de Deus e na
pedagogia de Jesus Cristo Libertador.
A vivência dos Doze Passos da Sobriedade Cristã conduz à conversão, afastando tudo aquilo que é prejudicial à
vida, como as drogas lícitas (álcool e
tabaco) e demais drogas ilícitas, com
suas maléficas consequências para a
pessoa, família e comunidade.
A Paróquia do Sagrado Coração de
Jesus, do bairro Santo Afonso, já tem o
seu Grupo de Autoajuda (GAA) da Pastoral da Sobriedade. Os agentes foram
apresentados à comunidade na Missa
da Família do dia 5 de novembro e es-

Festa de São
Sebastião
em Taquara

tão atendendo nas segundas-feiras, a
partir das 20h, no Centro de Pastoral.
O GAA da Paróquia São Pedro de
Gramado teve a apresentação de sua
equipe de agentes à comunidade no dia
26 de novembro, durante a missa das
10h. O atendimento às pessoas necessitadas é realizado às quartas-feiras, a
partir das 19h30, no Centro de Pastoral.
O GAA da Paróquia Nossa Senhora da
Conceição de Araricá teve a apresentação de seus agentes no dia 10 de dezembro, na missa solene da Festa da Padroeira. Esta paróquia já está sabendo fazer
festa sem bebida alcoólica há três anos.
O atendimento às pessoas necessitadas
é realizado às segundas-feiras, a partir
das 19h30, no Centro de Pastoral.
Duas paróquias estão com seus grupos de autoajuda funcionando há mais

Missão

de ano: a São João Batista de Parobé,
que suprimiu a bebida alcoólica nas
capelas São Sebastião e São Francisco
há quatro anos, e a Santa Catarina de
São Leopoldo, que celebrou a 8ª Festa da Padroeira sem consumo de bebida alcoólica.
Nessas paróquias, a V Urgência da
Evangelização “Igreja a serviço da vida plena para todos” está sendo implementada com a graça de Deus e bênção dos padroeiros.
Texto: Rinaldo Alberton /
Coordenador Diocesano da
Pastoral da Sobriedade
Edição de textos e fotos:
Dorcelina Gomes /
Assessoria de Comunicação
(ASCOM) da Diocese de NH

Evangelizar, a partir de
Jesus Cristo Libertador, na
força do Espírito Santo,
apresentando o amor gratuito
e misericordioso do Pai.

PADRES E DIÁCONOS ANIVERSARIANTES

a

Aniversários de Ordenação
03/01: Pe. Luiz Pedro Wagner
07/01: Pe. Almo Kohler
10/01: Pe. Luiz Milton Zilles
15/01: Pe. Victor Moisés Farias
18/01: Pe. Marco Antônio Leal
22/01: Pe. Miguel Arnold
23/01: Pe. Igor Heidrich da Silveira
25/01: Pe. Fabrício Afonso Bervian
25/01: Pe. Felipe Klafke Konzen

Aniversários Natalícios
03/01: Diác. Zeno Konzen
05/01: Diác. Elói Jorge Hartmann
09/01: Pe. Júlio Marcelino dos Santos
13/01: Pe. Lúcio Foerster
13/01: Pe. Fábio Luís Galle
14/01: Diác. Milton Ribeiro
20/01: Pe. Gabriel Santos da Silva
21/01: Pe. Alexsandro Lemos da Silva
23/01: Pe. Francisco das Chagas Alves
24/01: Pe. Jeferson Schaefer Furtado
26/01: Pe. Darcísio Alberto Paetzold
30/01: Pe. Paulo César Rosa da Conceição
01/02: Pe. Euripedes Ferreira do Nascimento
05/02: Pe. Márcio Antônio Lavratti
06/02: Pe. Elton Vinícius Mayer
12/02: Mons. Oscar João Colling
15/02: Pe. Cláudio Vicente Immig
23/02: Pe. Henrique de Oliveira Neis
24/02: Pe. Irineu José Theobald
24/02: Pe. Nilto Guedes dos Santos
24/02: Diác. José Cláudio da Costa Alves
24/02: Diác. Lauri Muller
25/02: Pe. José Ferreira da Silva
25/02: Diác. Claudinei José Moretti
28/02: Pe. Francisco Buttenbender
28/02: Pe. Neimar Kunkel Pies
28/02: Pe. Salomão Ferreira de Lima

Objetivos

Prevenir a dependência do álcool e de outras drogas,
vícios e pecados, através da conscientização das
lideranças e Pastoralistas da Igreja; Recuperar pessoas
necessitadas do Amor de Deus e da Igreja Católica, a partir
da vivência dos 12 Passos da Pastoral da Sobriedade.

pastoraldasobriedade@via-rs.net
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MORRO REUTER

Iniciam obras da Comunidade
Nossa Senhora da Piedade
“Quando Deus quer, não existe força humana que impeça sua vontade”. Estas palavras são do pároco da Paróquia Imaculada
Conceição, padre César Augusto Worst, que
celebra o início das obras da Comunidade
Nossa Senhora da Piedade em Morro Reuter.
Localizada no bairro mais populoso da cidade, a Vila Görgen, atualmente as missas
mensais são celebradas no campo de futebol local e com grande afluência de fiéis.
A Vila Görgen compõe-se, predominantemente, de famílias de migrantes e com
forte envolvimento religioso na paróquia.
Assim, os anseios de no futuro (não muito distante) possuírem o seu espaço sagrado
é compartilhado por todos os moradores.
Através de doações de terras bem como
em dinheiro, a Comissão da capela se prepara para a construção.
Este é mais um empreendimento pastoral, com o objetivo único e exclusivo de
aproximar as pessoas de Deus.
Texto e fotos: Pe. César Augusto Worst
/ Pároco da Paróquia Imaculada
Conceição
Edição: Dorcelina Gomes / ASCOM da
Diocese de NH

ESCOLA EUCARÍSTICA

2018: Ano do Laicato no Brasil
A Escola Eucarística da Diocese de Novo Hamburgo sente-se participante do
Ano do Laicato no Brasil, colocando-se
à disposição para promover encontros
junto às paróquias.
Na Adoração ao Santísimo Sacramento,
diante do Deus justo, da paz e do amor,
ajuda-nos a fortalecer em união fraterna
como membros do mesmo corpo.
Só haverá frutos em todo serviço como leigos engajados quando nos unimos ao redor de quem tudo pode, de
quem nos apresenta como fazer e como
devemos ser.
Temos necessidade de adorar – porque temos o selo de Deus dentro de nós
– quando não adoramos Deus, adoramos
as criaturas, os bens , aceitamos com facilidade o que nos apresentam.
Os leigos precisam estar à frente na
sociedade como cristãos, defendendo

as questões que envolvem a família e o
que vai ao encontro da palavra de Deus.
Adorar Deus e amar ao próximo são os
caminhos para um bom trabalho como
leigos engajados na Igreja.
O Ano do Laicato terá como objetivo
geral: “Como Igreja, Povo de Deus, celebrar a presença e a organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil; aprofundar
a sua identidade, vocação, espiritualidade e missão; e testemunhar Jesus Cristo
e seu Reino na sociedade”. (Dom Severino Clasen, presidente da comissão para o Laicato da CNBB)
O tema escolhido para animar a mística do Ano do Laicato é “Cristãos leigos e
leigas, sujeitos na ‘Igreja em saída’, a serviço do Reino” e o lema: “Sal da Terra e
Luz do Mundo” (Mt 5,13-14).
De acordo com o bispo de Caçador (SC)
e presidente da Comissão para o Laica-

to da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), Dom Severino Clasen, a Igreja deve ser um sinal para que
os leigos e leigas sejam protagonistas da
transformação da sociedade. – O que nós

queremos atingir é a transformação da
sociedade. Os cristãos leigos e leigas devem ser sal e luz no mundo, na sociedade. Purificar os mecanismos da sociedade que nós temos, que aí sim a graça do
batismo seja, de fato, o sacramento que
transforma, que ilumina. E que a graça
de Deus perpasse e penetre em todas as
camadas da sociedade – disse o bispo.
Dom Severino espera que o Ano do
Laicato sirva de motivação para que a
sociedade se engaje cada vez mais. – O
legado que a celebração quer deixar é o
envolvimento de toda a sociedade, para
que faça a auditoria da dívida pública.
Como fazer? Com o espírito cristão, com
a luz do Espírito Santo e com a consciência de Igreja para transformar o mundo – declarou.
Claudinete Souza Dorneles Guedes

juventude
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Expressões jovens na Diocese de Novo Hamburgo

Coordenações diocesanas 2018
A fim de renovar as lideranças e promover a unidade dos diversos carismas jovens, pastorais
e movimentos anunciam suas novas coordenações diocesanas para a gestão de 2018.
SETOR JUVENTUDE
Assessor eclesiástico:
Pe. Ezequiel Herold de Souza
Paróquia: São João Batista –
Parobé
E-mail: ezequiel.herold@gmail.
com
Assessora jovem:
Andréia Danielle Kunz
Paróquia: Santa Joana Francisca do Chantal –
Joaneta – Picada Café
E-mail: andreiakunz@gmail.com
Articulador:
Luiz Henrique Danieli
Paróquia: São João Batista – Parobé
E-mail: luis_henrique.19@hotmail.com
Secretaria da Articulação:
Franciele Baum
Paróquia: São João Batista – Sapiranga
E-mail: franciele.baum@gmail.com
Comunicadora:
Karen Monique Souza
Paróquia: Santa Teresinha – Campo Bom
E-mail: karenmonike@hotmail.com
Secretaria da Comunicação:
Juliana Reinheimer
Paróquia: Sagrado Coração de Jesus - Sapiranga
E-mail: ju_0701@hotmail.com
CURSO DE LIDERANÇA
JUVENIL (CLJ)
Assessores Eclesiásticos:
Pe. Valnei Armesto
Seminário Diocesano Betânia –
Novo Hamburgo
E-mail: armesto08@yahoo.com.br
Pe. Gabriel Santos da Silva
Seminário Menor Maria Auxiliadora – Dois Irmãos
E-mail: gabriel1264@hotmail.com
Pe. Miguel Arnold
Seminário Diocesano Betânia – Novo Hamburgo
E-mail: pe.miguelarnold@hotmail.com
Presidentes:
Gabriela Sauressig
Paróquia: São Pedro Apóstolo – Ivoti
E-mail: bibisauerssig@hotmail.com
Helena de Mello Soares
Capela São Paulo – Bairro Canudos – Novo
Hamburgo
E-mail: hhelena_soares@hotmail.com
Jeverton Henrique Silva
Paróquia: São José de Anchieta – Vila Duque – São
Leopoldo
E-mail: zehfogaca@hotmail.com
Mateus Marins
Paróquia: Cristo Rei – Campo Bom
E-mail: nicolas.bfeyh@hotmail.com
Tios: Fabio e Silvana Hanauer
Catedral Basílica São Luiz Gonzaga – Novo
Hamburgo
E-mail: fhnavero@terra.com.br
ENCONTRO DE
JOVENS COM
CRISTO (EJC)
Assessor Eclesiástico:
Pe. Airton Luiz Haack
Paróquia: Sagrado Coração de Jesus – Sapiranga
E-mail: peairton@mitranh.org.br
Coordenadora:
Nicole Thaís Assmann

Paróquia: São José – Bairro Primavera – NH
E-mail: nicole_thais@hotmail.com
Vice-coordenador:
Amós Antônio Gomes
Paróquia: Sagrado Coração de Jesus – Sapiranga
E-mail: amos.31@hotmail.com
Secretária:
Natália Martha Machado
Paróquia: Santa Teresinha – Campo Bom
E-mail: nataliamarthaaa@gmail.com
Casal Coordenador:
Elisiane Dietrich Bruno e Gian Carlo Bruno (tios)
Paróquia: Sagrado Coração de Jesus – Sapiranga
E-mail: lisidiebruno2009@hotmail.com
DISCÍPULOS
DE EMAÚS
Assessores
eclesiástico:
Pe. Leandro Luiz Scherer
Paróquia: São Pedro Apóstolo – Ivoti
E-mail: le.scherer@hotmail.com
Coordenador:
Rudimar Siqueira
Paróquia: Santa Teresinha – Campo Bom
E-mail: rudy.siqueira.siqueira@gmail.com
Secretária:
Ciriane Felles
Paróquia: Cristo Rei – Campo Bom
E-mail: felles.ciri@gmail.com
Patrimônio e Financeiro:
Rodrigo Frey
Paróquia: Santa Teresinha – Campo Bom
E-mail: Rodrigolfrey@gmail.com
Caroline Dillenburg
Paróquia São Pedro Apóstolo – Ivoti
E-mail: caroldillenburg@hotmail.com
Comunicação e eventos:
Karen Monique Souza
Paróquia: Santa Teresinha – Campo Bom
E-mail: karenmonike@hotmail.com /
comunicacaodiscipulos@gmail.com
OBJETIVOS NOVOS DO
APOSTOLADO (ONDA)
Assessor eclesiástico:
Pe. Lucimar Braga Macedo
Paróquia: São Luiz Gonzaga
– Sapiranga
E-mail: lucimar_b_m@
hotmail.com
Coordenadora:
Ana Beatriz Belmonte
Paróquia: São Luiz Gonzaga – Sapiranga
E-mail: anasheez1@gmail.com
Vice-coordenadora:
Betina de Oliveira
Paróquia: Nossa Senhora da Piedade – Bairro
Hamburgo Velho – Novo Hamburgo
E-mail: betinade.oliveira@yahoo.com.br
Casal Coordenador:
Luana Oliveira Wingert e Vitório Eugênio Settin
Wingert
Paróquia: Nossa Senhora da Piedade – Novo
Hamburgo
E-mail: vitoriowingert@hotmail.com e
luanawingert11@hotmail.com
Comunicação:
Jusé Vitor Silveira Mendes
Paróquia: Nossa Senhora Aparecida – Bairro São
José – Novo Hamburgo

E-mail: juse_mendes@hotmail.com
Secretariado e Formação:
Luana de Souza Pinto
Paróquia: Nossa Senhora das Graças – Bairro
Rondônia – Novo Hamburgo
E-mail: luana_sci@hotmail.com
PASTORAL DA JUVENTUDE
* Não houve retorno até o
fechamento da edição.
ENCONTRO DE JOVENS
UNIVERSITÁRIOS (EJU)
* Não houve retorno até o
fechamento da edição.
MINISTÉRIO JOVEM DA RCC
* Não houve retorno até o
fechamento da edição.

NOVAS
COMUNIDADES:
COMUNIDADE
ARS DEI
Assessor eclesiástico:
Pe. Lucimar Braga Macedo
Paróquia: São Luiz Gonzaga –
Sapiranga
E-mail: lucimar_b_m@
hotmail.com
Superior:
Humberto Iracet Brietzke
Sede da Comunidade: Novo Hamburgo
E-mail: comunidadearsdeinh@gmail.com
COMUNIDADE
DE LOUVOR E
ADORAÇÃO
EMANUEL
Assessor eclesiástico:
Pe. Marco Antônio Leal
Paróquia: Santa
Teresinha – Campo Bom
E-mail: marcosacerdos@
yahoo.com.br
Coordenador jovem:
Willian Mello
Sede da Comunidade –
Campo Bom
E-mail: willianbotiniclae@hotmail.com
COMUNIDADE
CATÓLICA KYRIOS
* Não houve retorno até o
fechamento da edição.
OBRA
SHALOM
* Não houve retorno até o
fechamento da edição.

Texto: Anderson Seifert / Pascom da Diocese
de NH | Edição de textos e fotos: Dorcelina
Gomes / Ascom e Pascom da Diocese de NH

JMJ PANAMÁ 2019
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Com experiência em romarias e
peregrinações pelo Brasil e no exterior, a
agência JP2 Peregrinações, de Parobé, será
a responsável pelo pacote oficial da Diocese
de Novo Hamburgo para os peregrinos que
desejam participar da Jornada Mundial
da Juventude (JMJ). Os inscritos poderão
optar entre dois roteiros: o primeiro, com
duração de oito dias, tem foco exclusivo na

programação da Jornada. O segundo, com
duração de dez dias, contempla city tour
pelos principais pontos turísticos do Panamá.
Os interessados em obter mais informações
poderão entrar em contato com a JP2,
através do e-mail joaoemilioslima@gmail.com,
ou dos números de telefone celular (051)
99878-5956 e (051) 98160-3510, com João
Emílio de Lima.

Romaria Jovem
e JDJ 2018
A juventude diocesana já pode esperar, com
alegria, pela Romaria Diocesana Jovem e VI Jornada
Diocesana da Juventude. No dia 19 de maio de
2018, Canela e o Parque Saiqui serão, mais uma
vez, protagonistas da maior festa dos jovens da
Diocese de Novo Hamburgo.
A Romaria Jovem e a JDJ acompanham as
festividades de Nossa Senhora de Caravaggio, no
Santuário localizado em Canela, e têm reunido mais
de seis mil jovens nas últimas edições.
O evento é pensado, organizado e vivido por
todas as expressões juvenis da diocese e tem o
objetivo de proporcionar um dia de oração, reflexão,
comunhão, partilha e alegria.
Textos: Anderson Seifert / Pascom da Diocese de NH
Edição de textos e fotos: Dorcelina Gomes / ASCOM da Diocese de NH

Enviar sugestões de pauta e reportagens para Anderson Seifert, através do e-mail: juventude@mitranh.org.br
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Nomeações e transferências
PÁROCOS
Pe. André Wobeto: Paróquia Santa Catarina – Bairro São José – SL
Pe. Cezar Luís Morbach: Paróquia São José – Bairro Primavera – NH
Pe. Elton Vinícius Mayer: Paróquia Santo Antônio – Bairro Liberdade – NH
Pe. Flávio Corrêa de Lima: Paróquia Santo Inácio – Bairro Rio dos Sinos
Pe. Geraldo Elias Gonçalves do Couto: Paróquia Sagrada Família – Bairro Rincão – NH
Pe. José Roberto Corrêa: Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Nova Hartz
Pe. Romeo Schorr: Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Bairro Guarani – NH
Pe. Vanderlei Barcelos de Borba: Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Bairro Wiesenthal – NH

A

fim de melhor
atender as necessidades pastorais e espirituais do povo
de Deus na Diocese de Novo Hamburgo, o bispo diocesano, Dom Zeno Hastenteufel, anuncia e faz saber as
nomeações e transferências
dos padres para 2018.

OUTRAS
NOMEAÇÕES
Pe. Diego dos Anjos
Soares – Diretor espiritual
do Seminário Menor
Maria Auxiliadora – Dois
Irmãos

VIGÁRIOS PAROQUIAIS
Pe. Éverton Lopes de Souza: Paróquia Santa Teresinha – Campo Bom
Pe. Francisco Buttenbender: Paróquia São Pedro – Gramado
Pe. Maicon Reinaldo Medeiros Graeff: Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição – Rolante
Pe. Márcio Antônio Lavratti: Paróquia São José Operário – Bairro Canudos – NH
Pe. Mateus Lopes dos Santos: Paróquia São João Batista – Parobé
Pe. Paulo Rogério Vieira: Paróquia São José de Anchieta – Vila Duque – SL

* Também auxiliará
na formação de
Catequistas e de Ministros
Extraordinários da
Sagrada Comunhão
Eucarística.

AUXILIARES
Pe. Alex Graminho Boardman: Paróquia Santa Catarina – SL
Pe. Diego dos Anjos Soares: Paróquia São João Batista – Bairro Amaral Ribeiro – Sapiranga
Pe. Élio Carlos Rossi: Paróquia São Pedro – Gramado
Pe. José Hilário Immig: Santuário das Mães – Bairro Roselãndia – NH
Pe. Inácio Schabarum: Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Canela
Pe. José Reinaldo Fritzen: Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Nova Hartz
Pe. Laerte de Souza Oliveira: Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Várzea Grande – Gramado
Pe. Rodrigo B. Nielsen: Paróquia São José – Bairro Primavera– NH

Pe. Eurípedes Ferreira do
Nascimento – Chanceler
da Mitra da Diocese de
Novo Hamburgo

Pe. Elton Vinícius Mayer
– Pastoral Universitária

Pe. Salomão Ferreira de
Lima – Ano Sabático

Agenda do Bispo

JANEIRO e FEVEREIRO / 2018
15/12: 20h – Ordenação de
Maicon Reinaldo Medeiros Graeff
– Paróquia São José Operário –
Bairro Canudos – NH
17/12: 9h30 – Crismas –
Paróquia São Lourenço Mártir –
Linha Imperial – Nova Petrópolis
19/12: 19h30 – Missa no
Cemitério Cristo Rei – São
Leopoldo
20/12: Missa e
confraternização dos
colaboradores da Mitra
24/12: 8h – Missa no
Convento Nosso Senhor dos
Passos (Carmelo) – SL
20h – Missa festiva da noite de
Natal – Catedral Basílica São Luiz
Gonzaga – NH
25/12: 19h30 – Missa na Vila
Seger – Santa Maria do Herval
27/12: 19h30 – Posse do Pe.

Vanderlei Barcelos de Borba –
Paróquia Nossa Senhora do
Rosário – Bairro Wiesenthal – NH
27 e 28/12: Encontro de
Formadores – Seminário
Diocesano Betânia – Bairro
Primavera – NH
28/12: 16h – Missa dos 80 anos
– Paróquia Nossa Senhora de
Lourdes – Canela
29/12 a 06/01: Férias do bispo
– Mariluz
06/01: 18h – Posse do Pe. Elton
Vinícius Mayer – Paróquia Santo
Antônio – Bairro Liberdade – NH
06/01: 20h – Posse do Pe.
André Wobeto – Paróquia Santa
Catarina – Bairro São José – SL
07/01: 8h – Posse do Côn. José
Roberto Corrêa – Paróquia Nossa
Senhora de Lourdes – Nova Hartz
07/01: 18h – Posse do Pe.

Cezar Luís Morabach – Paróquia
São José – Bairro Primavera – NH
09/01: Viagem para o Paraná
14/01: Festa da Família Strieder
– Quatro Pontes – Paraná
18/01: 10h – Missa do Jubileu
das Irmãs de Santa Catarina – NH
20/01 e 21/01: Livre para
posses de novos párocos
22/01 a 27/01: Curso para
bispos – Rio de Janeiro
28/01: 9h30 – Missa do Jubileu
das Franciscanas – SL
30/01: Aula sobre História da
Igreja – Seminário Diocesano
Betânia – Bairro Primavera – NH
03/02: 18h – Missa de abertura
da Novena – Paróquia Nossa
Senhora de Lourdes – Bairro
Várzea Grande – Gramado
06/02 a 20/02: Férias do bispo
– Mariluz

13/02: 41ª Romaria da Terra –
Três Cachoeiras – RS
14/02: Quarta-feira de Cinzas
– Lançamento da Campanha da
Fraternidade – Fraternidade e
superação da violência – Catedral
– NH
23/02 a 28/02: Viagem ao Mato
Grosso
01/03: 19h – Missa de abertura
do Seminário Diocesano Betânia
– NH
02/03: 18h – Missa de abertura
do Seminário Maior São Luiz
Gonzaga – Viamão
07/03: 19h – Missa de abertura
– Paróquia São João Batista –
Bairro Arroio da Manteiga – SL
08/03: 8h30 – Reunião Geral
do Clero – Salão da Paróquia
Nossa Senhora da Piedade –
Bairro Hamburgo Velho – NH

