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Romaria para Itália e Portugal
DOM ZENO HASTENTEUFEL

Um fato importante está se aproximando é a
nossa Romaria do Terço dos Homens, que vai acontecer
de 22 a 31 de outubro deste ano. É um grupo de romeiros,
escolhidos entre os homens do terço de nossa diocese,
que fazem juntos uma Romaria, com o bispo diocesano,
passando por Roma, Assis e Cássia. Mas, o principal objetivo é chegar em Portugal, para visitar Fátima,
Nós queremos nesta viagem apresentar-nos ao Papa,
falar para ele sobre este trabalho que está se organizando em nossa diocese, ao lado da Missão Continental, como o grande acontecimento religioso e pastoral que está
dando os melhores resultados. Já temos na verdade mais
de 45 grupos, que todas as semanas se reúnem para rezar
o terço. Cada homem está procurando levar mais um e
com isto estes grupos estão aumentando e um homem
que tem tempo para rezar o terço, na igreja, no meio da
semana, é claro que todo o domingo ele fará questão de
participar da missa e levar a sua família.
Depois queremos que estes homens venham a conhecer Fátima, o lugar abençoado em que a própria Mãe de
Deus veio ao mundo, falar com as crianças sobre a importância do terço em família e para convidar a todos para rezar o terço, em nossa língua, com o acréscimo da pequena oração “Ó meu Jesus...”.
Trata-se de uma romaria rápida, bem em conta, mas
com objetivos muito claros. Queremos que estes homens
conheçam o mundo que reza e que está em união com
o Papa Francisco que deseja sempre mais uma Igreja em
saída, em busca do próximo e de suas famílias.
No mês de agosto, estaremos ordenando os nossos quatro novos diáconos, que no final deste ano serão os nossos novos sacerdotes, que vem para somar e aumentar a
nossa capacidade de evangelização e de atendimento de
todo o nosso povo católico da diocese.
Queremos durante todo o mês de agosto levar bem a

sério a nossa Campanha Vocacional, que estamos fazendo debaixo do lema “Cada Comunidade uma nova Vocação”. É o assunto que mais nos interessa, especialmente
neste ano do Sínodo da Juventude, em que vai se debater
a nível mundial o assunto: “Juventude, a fé e o discernimento vocacional”.

Santidade!
A Primeira Vocação
O mês de agosto nos leva meditar a cada Domingo sobre um chamado específico na Igreja.
O Batismo é a chave de toda vocação, é a porta
de entrada para o Reino dos céus: “Quem crer e
for batizado será salvo” (Mc 16, 16). A partir do
Batismo nasce toda verdadeira vocação na Igreja. Ele nos dá uma marca que ninguém pode tirar. Essa marca está no Sacrário de nossa alma
e diz: “filho de Deus, destinado para o Céu”. É a
vocação comum de todo Cristão, a santidade!
Jesus convida para a mesa no seu Reino, e
quer ser conhecido e experimentado por muitos, por isso, sua ternura abraça toda criatura. E o Batismo nos reveste de Cristo, somos
com Ele co-herdeiros da vida divina que o Pai
restaurou em Jesus, o Santo por excelência. A
porta do Reino é estreita, mas todos são convidados para a festa, que é o banquete do Cordeiro. Com sua ressurreição, Jesus foi o primeiro a entrar por ela e convida-nos a romper
todos os obstáculos para também entrarmos,
pois depois de Cristo a santidade é possível
para todos.
Nascemos no seio da mãe Igreja e para ela somos vocacionados todos a uma vocação de serviço
e é neste sentido que a nossa fé ganha vida. Vida
de Cristo que se revela aos outros no testemunho,
em tudo, pois minha vocação é ser outro Cristo.
Estamos refletindo durante este ano a vocação

leiga na Igreja, pois a matriz de toda atuação na
revelação de Jesus é dar a vida, ou seja, o leigo dá
à vida na medida da santidade ordinária de sua
vida, dizia o Papa São João Paulo II: “A santidade é a medida alta da vida cristã ordinária”. Num
mundo tão longe dos ideais cristãos, onde tudo é
relativo, passageiro e comercial, a santidade não
é relativa, nem passageira e muito menos comercial. É difícil, a porta é estreita, mas é possível ser
santo em qualquer vocação!
A santidade não é coisa só para os místicos ou
homens e mulheres super heróis do passado, ela
é uma característica de todo cristão.
“Esta é a vontade de Deus: a vossa santificação” (1Ts 3, 4). Louvemos o Senhor, porque neste celeiro de muitas vocações na Igreja Diocesana
nos é provado que é possível a santidade do dia
a dia de nossa vida, pois ela é a medida alta para
todos nós que queremos seguir Jesus de maneira fiel, no serviço, na minha família, na comunidade e formando uma nova sociedade, a civilização do amor.
Esta realidade não é relativa. Juntos todos nós,
sacerdotes, religiosos, casados, solteiros, consagrados e leigos temos condições de alcançar a estatura de Cristo.
PE. INÁCIO JOSÉ SCHUSTER
VIGÁRIO GERAL
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Todos nós estamos bem conscientes de que o tema da
vocação se resolve diante de Deus. É Ele que chama a cada pessoa humana, que recebeu uma alma humana nova
e original, criada por Deus, para uma determinada finalidade. Pessoas sem fé, em geral, nem se perguntam sobre a vocação; eles têm uma única preocupação para os
jovens que é a profissão e a formação profissional. Quem
não tem fé não pensa em discernimento vocacional.
Por isso, o sínodo começa a debater o tema da fé e um
jovem, que uma vez descobriu a fé e experimentou um
encontro com Jesus Cristo, ele começa a fazer o discernimento vocacional. Ele sabe que precisa discernir bem,
pois só assim vai encontrar sua verdadeira vocação, dentro
da qual poderá ser feliz de verdade. Nunca é demais recordar que estar fora de sua vocação é o mesmo que calçar o
sapato de modo trocado, no pé errado. E a consequência
é sofrimento contínuo, descontentamento permanente,
revolta contra Deus e contra todo o mundo.
Nossas comunidades estão orientadas para que celebrem bem as diferentes vocações, ao longo do mês de
agosto, na seguinte ordem: no primeiro domingo, a vocação do padre; no segundo domingo a vocação do pai,
com a semana da família; no terceiro domingo a vocação
religiosa, de irmãs, irmãos e padres de congregação e no
quarto domingo, a vocação do leigo engajado, especialmente o catequista e todos os missionários que assumiram esta causa.
Além disso, queremos levar bem a sério a oração das
dez Ave-Marias, pelo discernimento vocacional de nossos jovens e para que as crianças, desde cedo, recebam a
devida orientação na buscar de uma vocação. Papa Francisco deixou bem claro que é preciso rezar ao Senhor da
messe, para que envie operários para a sua messe. Está
claro que Ele quer a oração de toda a comunidade cristã
para que não faltem trabalhadores na vinha do Senhor!
BISPO DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO

2o Curso Diocesano de
Capacitação
Pastoral da Sobriedade
A Coordenação Diocesana da Pastoral da Sobriedade está organizando
o 2º Curso de Capacitação de Agentes que se realizará nos dias 25 e 26
de agosto de 2018, na Paróquia Santa Teresinha de Campo Bom.
A Pastoral da Sobriedade, tendo
a missão de evangelizar, está trabalhando para que conheçamos a atuação social e evangelizadora dessa
Pastoral e, conhecendo-a, possamos
amá-la e acolhê-la em nossas Comunidades de Fé.
O casal formador virá de Curitiba
e nos transmitirá o conhecimento,
a vivência e o testemunho de superação das dependências do álcool e
demais drogas. Vão nos ensinar a dinâmica e o funcionamento dos Grupos de Auto Ajuda (GAA) da Pastoral
da Sobriedade, sua espiritualidade e
metodologia.
Os GAA da Pastoral da Sobriedade da Igreja Católica compreende a
vivência dos 12 Passos que constam
em cada um dos 5 ciclos do Programa de Vida Nova, embasados na Pa-

lavra de Deus e na pedagogia de Jesus Cristo Libertador.
O Grupo de Auto Ajuda é a porta
aberta da Igreja Católica para acolher
e recuperar pessoas necessitadas, como Jesus Cristo fez, possibilitando
que a Pastoral da Sobriedade o faça,
hoje, por força do Espírito Santo, expressando o amor gratuito, compassivo e misericordioso de Deus-Pai.
Dom Zeno, Bispo Diocesano, estará presente no sábado, às 10h, horário em que falará aos participantes do
curso. Também, estará presente no
curso o Bispo Referencial da Pastoral da Sobriedade do Regional, Dom
Ricardo Hoepers, que falará, às 14h,
aos Assessores Eclesiásticos dos GAA
e demais Padres e, às 15h30, falará
aos Agentes participantes do curso
de Capacitação.
Sobriedade e Paz, só por hoje, graças a Deus!
RINALDO ALBERTON
COORDENADOR DIOCESANO DA
PASTORAL DA SOBRIEDADE
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Redescobrir
a vocação

P

ara muitos jovens de
hoje, a vocação é algo
que diz respeito apenas aos que pretendem
se tornar sacerdotes.
A aspiração por realizar no
trabalho e na vida os próprios
ideais e expectativas é contraposta pelo materialismo cru,
pela sensação de que a única
relação possível com a realidade é da velocidade supersônica
com que se consomem relações,
amizades, produtos, diversões.
Por outro lado, está cada vez
mais distante a idéia de que, ao
se decidir o futuro de cada um,
opera um desígnio do Criador.
O homem surdo para sua vocação não sabe mais para onde ir.
A vocação é um chamado,
uma palavra que vem ao nosso encontro, pedindo por uma
adesão. Ao comunicar-se, a vocação nos convida a construir
nossa identidade. Na resposta
ao sentido que a interpela nós
nos construímos em nosso próprio sentido. Quando encontramos um sentido que não produzimos, estamos diante de um
chamado, um apelo, uma vocação. A vocação é a manifestação
do incondicionado.
O fenômeno mais preocupante de nossos dias é o da crescente dificuldade de identificar nas
coisas e em nossas vidas uma
palavra dirigida a nós, um apelo.
O matrimônio e a família são
vistos sempre como opções ou
convenções, não como uma realidade contida numa proposta
de sentido importante para nossa humanidade, uma beleza que
nos atrai e apaixona. Em nossa
própria natureza íntima é possível encontrar um discurso sobre
como devemos ser, a indicação
de um caminho a ser percorrido.
Muitos hoje não veem na
identidade sexual uma vocação, mas uma escolha.
Toda nossa dimensão física
recebe grande atenção na sociedade do bem-estar, mas como
algo que deve ser moldado, planejado, desconstruído e reconstruído, exibido, mas não como
uma vocação a ser valorizada.
O pudor nasce da percepção

SEM VOCAÇÃO O
HOMEM NÃO SABE
PARA ONDE IR, POIS
SER IMPELIDO DETRÁS
AO INVÉS DE SER
ATRAÍDO PELO QUE
ESTÁ À FRENTE NÃO O
SATISFAZ. A FÉ CRISTÃ
TEM ESSA PROPOSTA
DE SER UMA “AMIGA
DO HOMEM”, DE
CORRESPONDER AOS
SEUS ANSEIOS.
de que o corpo é palavra, mas
nossos corpos já não têm quase
mais nada a dizer; a primeira e
a última palavra a seu respeito presumimos encontrar nos
cremes e nos comprimidos, nas
academias e no bisturi, no silicone e nos chips.
Vivemos em uma sociedade
onde a autoexaltação do ego é
cada vez mais exagerada. Parece que, para alcançar a felicidade, é necessário haver um poder
total sobre a realidade e sobre as
coisas, é necessário dispor das
pessoas e de seus corpos, é necessário aderir a um pleno e total hedonismo.
A crise na vocação inibe três
atitudes fundamentais para a
convivência: o acolhimento, a
gratidão e a gratuidade.
Em primeiro lugar, está o acolhimento. A crise demográfica
que atinge hoje muitos países e
os debilita moralmente e economicamente é devida a esta
dificuldade cada vez mais disseminada em acolher. As leis
sobre o “suicídio assistido” denunciam uma falta de acolhimento da própria vida.
Acolher o outro se torna impossível se não formos capazes

de acolher a nós mesmos e de
viver, também nós, a experiência de sermos acolhidos.
Em segundo lugar está a gratidão. Se outras pessoas e experiências não nos tocam, jamais
nos descobriremos em débito
e não poderemos viver a gratidão. Nossa família, nossa cultura, nossa condição de homem
ou mulher... tudo pode ser objeto de gratidão, se formos capazes de encontrar uma herança
de palavras, um sentido desvelado que de algum modo nos
orienta.
Se não nos sentimos gratos
para com aqueles que nos transmitiram determinados valores,
não nos sentiremos na obrigação de transmiti-los às próximas gerações. A falta de gratidão rompe com a continuidade
entre as gerações e é responsável pela atual “emergência educacional”.
Em terceiro está a gratuidade.
A vocação nos é dada com um
dom. Perder o sentido da vocação significa perder o senso de
doação. Se meu passado, minha
natureza e os outros nada me
dizem, isto implica que quem
estabelece seu significado sou
eu, ou nós, se considerarmos as
estruturas sociais e culturais.
Gratuito é simplesmente tudo aquilo que é recebido como
graça. A vocação comporta tudo isso, uma vez que não é uma
palavra pronunciada por nós,
mas uma palavra pronunciada
através de nós. Portanto, uma
palavra doada.
Sem vocação o homem não
sabe para onde ir, pois ser impelido detrás ao invés de ser atraído pelo que está à frente não
o satisfaz. A fé cristã tem essa
proposta de ser uma “amiga do
homem”, de corresponder aos
seus anseios. É por esse motivo que ela não é algo acrescentado ao homem, mas algo que
remete à sua própria constituição. A fé cristã é uma vocação,
presente desde o início na forma de um anseio.
Pe. Inácio José Schuster
Vigário Geral
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Encontro
para
educadores
Com o tema: “O Valor dos
professores”, a Pastoral da
Educação da Diocese de Novo Hamburgo, realiza no dia
7 de julho, o 3º Encontro para
educadores. Neste ano, a Escola Imaculada Conceição de
Maria – Sapiranga – Rua João
Corrêa, 776 – Centro - sediará o evento, das 8h às 11h.
O convidado para palestrar
sobre o tema será o escritor
e professor, Gabriel Perissé, membro da Comissão de
Educação e Cultura do Regional Sul 3 da Conferencia
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Setor da Cultura.
O encontro é destinado
aos professores, catequistas, agentes de pastorais e
lideranças. De acordo com o

coordenador da Pastoral da
Educação da Diocese de Novo Hamburgo, Diácono Roberto Castilhos Nunes, os
objetivos do encontro são:
“incentivar os professores
que são tão desvalorizados
em nossa sociedade, trabalhar o psicológico, reanimar
os docentes, criar uma nova consciência de respeito
e valorização dos mestres”,
destaca.
As inscrições do encontro
podem ser feitas até o dia 30
de junho, pelo e-mail: diaconorobertonunes@gmail.
com.
Texto: Padre Fábio Luís
Galle /PASCOM DA DIOCESE DE NH

III

Encontro para Educadores (as)
Tema: O VALOR DOS PROFESSORES - gABRIEL PERISSÉ
Data: 07/07/18
Horário: 8h às 11h
Local: Escola Imaculado Coração de Maria
Av. João Correa, 776 - Centro - Sapiranga
Os encontros para educadores(as) da Diocese de Novo Hamburgo são momentos de reexão
sobre os Temas Emergentes em Educação, elaborados pela Comissão de Educação e Cultura do
Regional Sul 3 da CNBB. O volume 2018 “é um farol que pretende guiar aqueles que navegam
na noite do agitado mar da educação atual. Toda escuridão do mundo, contudo, não pode
apagar a luz da uma única vela”.

PROGRAMAÇÃO
8h: Recepção
8h30min: Oração e integração
9h: O VALOR DOS PROFESSORES - Gabriel Perissé - Porto Alegre.
11h: Encerramento - Café
Inscrições: Até dia 30 de junho de 2018 pelo e-mail diaconorobertonunes@gmail.com
Valor da inscrição: R$ 10,00 (pagamento no dia do encontro)
PROMOÇÃO: Pastoral da Educação da Diocese de Novo Hamburgo
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PASTORAL VOCACIONAL

As Novidades da
Pastoral Vocacional
Novo Logotipo

Facebook
www.facebook.com/vocacionalnh

Instagram

@vocacionalnh

A

Pastoral Vocacional da Diocese de Novo Hamburgo, seguindo
o que é pedido
pela Campanha de Evangelização “Cada Comunidade
uma Nova Vocação”, dentre
os muitos trabalhos que já
vêm sendo realizados, traz
para a diocese de Novo Hamburgo muitas novidades. Entre as principais, destaca-se
uma nova identidade visual e
uma nova plataforma de comunicação.
Essa plataforma de comunicação engloba as principais
redes: Facebook, Instagram,
Website, canal no YouTube

Aplicativo

https://applink.com.br/vocacional

e um Aplicativo (App), por
meio dos quais se podem encontrar tudo sobre vocação e
o trabalho da Pastoral Vocacional na Diocese. No Facebook, encontram-se publicações frequentes, atualizando
as datas dos recolhimentos
de Namorados, Masculinos e
Femininos, e os demais eventos vocacionais promovidos.
Na plataforma do App, há
um funcionamento rápido e
simples: todo aquele que desejar utilizar, poderá começar acessando o link na internet: https://applink.com.
br/vocacional, fixando em sua
tela inicial do celular e criando um atalho. Para começar

a interagir, o usuário poderá
buscar critérios específicos,
ter acesso às datas de Recolhimentos, Seminários, Congregações e demais eventos
da nossa Diocese.
Será mais uma grande
oportunidade de evangelização que estamos trazendo para a Diocese de Novo
Hamburgo. Esse é um cenário promissor, e, através dessas ferramentas tecnológicas,
poderemos levar uma mensagem de fé e discernimento
vocacional para muitas pessoas, principalmente para essa nova geração antenada em
tecnologia.
Para o canal do YouTube,

YouTube

PASTORAL VOCACIONAL
Diocese de Novo Hamburgo
além de encontrar vídeos relacionados à questão vocacional, estão sendo preparados
vídeos com testemunhos das
diversas vocações. Já no Instagram, pode-se encontrar de
forma rápida e divertida as
publicações, bem como ficar
por dentro de tudo que está
acontecendo na Pastoral Vocacional.
Por fim, e não menos importante, temos a alegria
de apresentar a nova “marca” da Pastoral Vocacional.
Uma identidade visual nova e
moderna que estará marcando presença em todas as redes e publicações. Esse novo
logotipo fará que facilmente

possa-se reconhecer quando
se trata de algo que seja referente à vocação.
Fique atendo através de toda a nossa Plataforma de Comunicação, curta, inscreva-se, siga-nos, baixe o App e
não perca às muitas novidades que estão para vir, e, acima de tudo, reze sempre pelas
vocações; primeiro, pela tua,
e, depois, pela dos outros.
Texto: Padre Gabriel
Santos da Silva, Promotor
Vocacional na Diocese do
Novo Hamburgo.
Imagem: Assessoria de
comunicação da Pastoral
Vocacional Diocesana.

Assis Brasil, Canela,
Dois Irmãos, Farrapos, Guaíba,
Montenegro, Novo Hamburgo,
Sapiranga, São Leopoldo, Taquara

SINOSCAR.COM.BR
/SINOSCARRS

UMA EMPRESA DO
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DOIS IRMÃOS

A

sar e conhecer os seminaristas, e
também a estrutura da nossa casa. Será uma ótima ocasião para os seminaristas se envolveram
com toda a comunidade.
- Os recursos arrecadados com a
festa serão destinados para a manutenção do prédio, a continuidade da vida acadêmica e formativa
dos jovens. Com a graça de Deus
e com a ajuda de muitos católicos
colaboradores conseguimos manter esta estrutura. Os seminaristas têm seus estudos, momentos
de espiritualidade, formação, trabalho e lazer. Tudo voltado a esta
compreensão de que sendo bons
cristãos seremos santos a exemplo de Cristo, comenta o reitor.
- O chamado à santidade é,

de fato, nossa vocação, não para
sermos iguais aos santos que conhecemos, pois cada um de nós
é diferente e vive realidades e experiências diferentes. Mas o chamado de “sermos santos como o
Pai do céu é Santo” é dirigido a
todos, cada um em sua realidade
particular, na sua vida quotidiana, ressalta o sacerdote.
Ele também reforça o convite
para festa, “convidamos todas as
famílias para participarem da Seminarfest. Sua presença é muito
importante para nós, venha participar conosco, ter um domingo
diferente e especial”.
Texto: Padre Fábio Luís
Galle /PASCOM

DOIS IRMÃOS

Interseminários:
Encontro dos seminaristas
da Diocese de NH
O Seminário Menor Maria Auxiliadora – Dois Irmãos - sediará
o Interseminários. O evento ocorre nos dias 16 a 19 de julho, serão
dois dias de formação e convívio
com todos os seminaristas da Diocese de Novo Hamburgo. Estarão
persentes os alunos dos quatro seminários: Betânia – Propedêutico
de Novo Hamburgo, Maria Mater
Ecclesie de Itapecerica da Serra –
SP, São Luiz Gonzaga de Viamão e

Maria Auxiliadora de Dois Irmãos.
De acordo com o Reitor do Seminário Menor Maria Auxiliadora,
padre Leandro Froehlich, “um dos
pilares do caminho sacerdotal é a
formação, por isso o Interseminários também é um momento de parar e se deter no estudo de um tema específico”. O padre comenta
que este ano foi convidado o Professor Joel Gracioso, que abordará o tema: “Antropologia e Graça”.

- Convidamos a todos a continuarem rezando pelas vocações e
seminaristas da diocese. Suas orações são muito importantes, nos
dão força para continuarmos no
caminho. E como nos diz o Papa
Francisco, “caminhar no caminho
de Deus é caminhar rumo à santidade”, relata o sacerdote.
Texto: Fábio Luís
Galle/PASCOM

MISSÃO

EVANGELIZAR, A PARTIR DE
JESUS CRISTO LIBERTADOR, NA
FORÇA DO ESPÍRITO SANTO,
APRESENTANDO O AMOR GRATUITO
E MISERICORDIOSO DO PAI.

PADRES E DIÁCONOS ANIVERSARIANTES

JULHO/AGOSTO

Seminarfest: Festa
do Seminário
Maria Auxiliadora

próxima edição da
Festa do Seminário
Menor Maria Auxiliadora – Seminarfest ocorre no dia 19
de agosto, em Dois Irmãos. A Missa Solene será Celebrada na Igreja Matriz – São Miguel, às 10h,
pelo Bispo Diocesano Dom Zeno
Hastenteufel. Logo após, às 11h30,
haverá o almoço de confraternização no Ginásio do Seminário.
Durante a tarde continua os festejos populares, sorteios de brindes e ação entre amigos.
Segundo o Reitor do Seminário, o padre Leandro Froehlich,
é com alegria que iremos receber
as pessoas de toda a diocese, que
terão a oportunidade de conver-
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ANIVERSÁRIOS DE ORDENAÇÃO
01/07 - Côn. Círio João Schommer
02/07 - Pe. José João Bach
06/07 - Pe. José Gunther Buttenbender
06/07 - Diác. Roberto Castilhos Nunes
06/07 - Diác. Rui Cesar Lemos
07/07 - Mons. Pedro Stoffel
08/07 - Dom Zeno Hastenteufel
08/07 - Pe. Darcísio Alberto Paetzold
12/07 - Mons. Lydio Schneider
18/07 - Pe. Rodrigo Brigolini Nielsen
14/07 - Diác. Carlos Roberto Marques Pinto
24/07 - Diác. Francisco Muller
24/07 - Diác. Leonides Francisco dos Passos
24/07 - Diác. Luis Glademir Thiele
24/07 - Diác. Luiz G. Vieira Delavechia
24/07 - Diác. Sergio Luiz Schiell
29/07 - Milton Ribeiro
30/07 - Diác. Balduíno de Paula
30/07 - Diác. Claudinei José Moretti
30/07 - Diác. Cléo Garibaldi
30/07 - Diác. José Kolling
30/07 - Diác. Silvio Leopoldino Sinfrônio
31/07 - Diác. Alceu Fernando Staudt
31/07 - Diác. Elói Jorge Hartmann
31/07 - Diác. Enio Theisen
31/07 - Diác. Lauri Muller
31/07 - Diác. Paulo Cardoso de Souza
10/08 - Mons. Oscar João Colling
17/08 - Diác. José Ermindio da Silva Aguiar
19/08 - Diác. Roque Paloti y Castro
19/08 - Diác. Pedro Monteiro
25/08 - Pe. Arno José Backes

ANIVERSÁRIOS NATALÍCIOS

01/07 - Pe. Luiz Pedro Wagner
01/07 - Pe. Lucimar Braga Macedo
01/07 - Pe. Marcelo Moschini Daudt
04/07 - Pe. Belmiro Campregher
05/07 - Pe. Élio Carlos Rossi
06/07 - Pe. Varnei Luiz Hinterholz
07/07 - Pe. Ronaldo Bernardes
09/07 - Pe. José Hilário Immig
09/07 - Pe. Juscelino Martinez Brazeiro Júnior
10/07 - Côn. Werno Blume
10/07 - Diác. Luís Glademir Thiele
19/07 - Pe. Remi André Klein
20/07 - Diác. Balduíno de Paula
21/07 - Pe. Paulo F. Weschenfelder
23/07 - Pe. César Augusto Worst
25/07 - Pe. Vilson Trevisol
26/07 - Pe. Sérgio Simon
01/08 - Pe. Paulo Rogério Vieira
08/08 - Pe. Igor Heidrich da Silveira
08/08 - Pe. Valnei Armesto
08/08 - Diác. Cléo Garibaldi
08/08 - Diác. Sergio Luiz Schiell
09/08 - Diác. Roque Paloti y Castro
11/08 - Diác. Sírio Paulo Schreider
12/08 - Pe. Felipe Klafke Konzen
18/08 - Pe. Paulo Muller
26/08 - Diác. Gilberto de Castillo
27/08 - Pe. Carlos Romário Arnold
28/08 - Diác. Heitor Menezes Job
29/08 - Diác. Fernando José Bondan

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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SÃO LEOPOLDO

A

Um século e meio
de fé e devoção

12ª Edição da Romaria do Padre
Reus, será realizada no dia 08 de
julho. O lema da
Romaria é “150 anos Congregando corações/transformando
vidas”. A concentração das pessoas acontece às 9h, na frente
da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, na Praça Tiradentes, Centro de São Leopoldo. A saída ocorre às 9h30,
os devotos irão percorrer as
principais ruas do centro: 1º
de Março, Frederico Wolfenbuttel e Theodomiro Porto da
Fonseca até a chegada ao Santuário do Sagrado Coração de
Jesus, junto ao túmulo do Padre Reus. A Missa Solene ocorre às 10h45, será celebrada pelo Bispo Diocesano Dom Zeno
Hastenteufel.
De acordo com o Reitor do
Santuário Sagrado Coração
de Jesus, padre Guido Lawisch, a comissão organizadora
da romaria é formada por diversas lideranças dos setores
da comunidade: da imprensa,
do executivo, do legislativo, do
comércio, das escolas, da segurança, da saúde, dos prestadores de serviço do santuário e
em geral. A coordenadora desta comissão é a representante
do Serviço Social do Comércio
(SESC), Andréa Guedes.
O objetivo da 12ª Romaria é
“tornar mais visível à presença
do Padre João Batista Reus, divulgar o seu processo de beatificação”, explica o religioso. A
expectativa da comissão é que
a romaria atraia cerca de 30 mil
participantes. Haverá também
as camisetas da romaria no valor de R$ 15 reais, que estão à
venda no Santuário ou no dia
do evento. A romaria ocorre
com qualquer tempo
Texto: Padre Fábio Luís
Galle – Pascom da
Diocese de NH

FOTOS ARQUIVO DO SANTUARIO DO PE. REUS
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PAROBÉ

Celebração do dia dos padres

O

s padres da Diocese de Novo
Hamburgo estarão na cidade de
Parobé no dia 2
de agosto, para comemorar o
dia do Padre. A missa festiva será celebrada pelo Bispo Diocesano Dom Zeno Hastenteufel,
às 9h30, na Igreja Matriz São
João Batista. Depois da celebração, haverá uma confraternização com todos os sacerdotes.
- O dia do padre é celebrado
oficialmente em 4 de agosto,
data da festa de São João Maria Vianney, comemorada des-

de 1929, quando o Papa Pio XI,
o proclamou padroeiro dos padres e das demais pessoas que
servem aos ensinamentos de
Deus, destaca o Coordenador
da Pastoral Presbiteral, padre
Jacó André Wuaden.
- O padre João Maria Vianney nasceu em 1786, na França, foi considerado um dos mais
notáveis conselheiros do mundo católico em sua época. Ele
era um homem bom, caridoso, justo e extremado penitente. Amado e respeitado, uniu e
converteu muitas pessoas na cidade de Ars. Sua fama de conse-

lheiro correu por todo o mundo
cristão. O sacerdote tornou-se
um dos mais famosos confessores da história da Igreja. Ficou
conhecido como Cura D’ Ars,
morreu em 1858, foi canonizado pelo Papa Pio XII, no ano de
1925, informa o padre Wuaden.
De acordo com o religioso,
será um dia especial e festivo, “é
um dia de festa, felicitem o padre de sua comunidade. Agradeçam e louvem Deus pela vida
dele e de sua missão na comunidade”.
- Ser padre é atingir a alegria
da vida religiosa. Viver com en-

tusiasmo os ensinamentos de
Cristo, propagar o amor fraterno, promover a partilha na comunidade, ser mensageiro da
Boa Nova, fazer a opção pelos
mais desfavorecidos e alimentar
a fé na presença viva de Jesus na
Eucaristia, conta o sacerdote.
Segundo o coordenador da
Pastoral Presbiteral, o presbítero precisa de nós, tanto quanto nós precisamos dele. Ele
necessita do nosso apoio, colaboração, compreensão, amor,
amizade e nossas orações. E
acrescenta ainda, “precisa que
rezemos, pedindo a Deus que

o santifique, ampare e console nos instantes de fraqueza”,
reitera.
- Deve ser um dia repleto de
agradecimentos e louvor pelo padre que temos, de dar um
abraço fraterno e dizer o nosso muito obrigado a ele. Ter um
sacerdote em nossa comunidade é uma benção de Deus. E
este dia deve ser celebrado com
muito amor e alegria por todos
nós, diz o presbítero.
Texto: Padre Fábio Luis
Galle – Pascom da Diocese
de NH

Semana Nacional da Família

A

Semana Nacional
da Família será celebrada em todo
o Brasil nos dias
12 a 18 de agosto.
O evento tem como tema: “O
Evangelho da família, alegria
para o mundo”, é promovido
pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar (CNPF) e Comissão Episcopal Pastoral para a
Vida e a Família (CEPVF) da
Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
A iniciativa é realizada todos
os anos e faz parte do calendário de todas as paróquias do País. As comunidades da Diocese
de Novo Hamburgo estão convidadas a se organizarem para
este momento especial. Cada
paróquia pode usar a sua criatividade para celebrar a semana da família.

ORAÇÃO OFICIAL DA FAMÍLIA PARA O
ENCONTRO MUNDIAL DAS FAMÍLIAS 2018
Deus, nosso Pai,
Somos irmãos e irmãs em Jesus, teu Filho,
Uma família, no Espírito do teu amor.
Abençoa-nos com a alegria do amor.
Faz-nos pacientes e compassivos
Amáveis e generosos,
Acolhendo os que mais precisam.
Ajuda-nos a viver o teu perdão e a tua paz.
Protege todas as famílias com o cuidado do teu amor
Especialmente aqueles por quem rezamos agora:
[Fazemos uma pausa para lembrar, pelo nome, membros da família e outras pessoas]
Aumenta a nossa fé,
Fortalece a nossa esperança,
Protege-nos com o teu amor,
Faz-nos sempre agradecidos pelo dom da vida que partilhamos.
Isto te pedimos, por Cristo nosso Senhor
Amén
Maria, mãe e guia, rogai por nós.
São José, pai e protetor, rogai por nós.
Santos Joaquim e Ana, rogai por nós.
Santos Luís e Zélia Martin, rogai por nós.

Texto: Padre Fábio Luis
Galle - Pascom da
Diocese de NH

www.worldmeeting2018.ie

facebook.com/wmof2018

twitter.com/WMOF2018

World Meeting of Families 2018, Holy Cross Diocesan Centre, Clonliffe Rd., Dublin 3, Ireland. Tel: +353 1 567 6800. E: info@worldmeeting2018.ie

Semana Nacional da Família de 12 a 18 de agosto de 2018
“Sinta-se chamado a cuidar com amor da
vida das famílias, porque elas não são um
problema, mas sobretudo uma oportunidade.
“Papa Francisco- Amoris Laetitia,n°7.
Segundo Pe. Jorge Filho, Assessor Nacional
da Comissão Episcopal Pastoral para a vida e a
Família da CNBB, cada cristão batizado precisa
esforçar-se para ser no mundo um evangelizador e transmissor das mensagens contidas
no Evangelho.
A Igreja também vive em família e cabe a
ela fazer do Evangelho uma alegria para todos
os lares. Anunciar o Evangelho da família é fazer chegar ao coração de cada irmão a alegria

de Deus. O amor deve ser o combustível para
este anúncio e que a Família de Nazaré esteja
sempre presente em nossa caminhada.
A experiência da leitura da Palavra de
Deus nos fortalece e nos torna mais atuantes na evangelização, em prol das famílias e
do mundo. Para auxiliar na reflexão do tema
estão sendo distribuídos para todas as Paróquias da Diocese de Novo Hamburgo folders,
cartazes e o Livro Hora da Família, com os
temas: A vivência da família à luz da Palavra
de Deus; Família e desafios atuais; A vocação
da família à santidade; A vivência do amor no
matrimônio e na família; A fecundidade do

amor na família; Anunciar hoje o evangelho
na família. São temas familiares, roteiros de
orações e cantos para motivar a celebração,
incentivar a participação das comunidades na
Semana Nacional da Família.
A Comissão Diocesana da Pastoral Familiar
está motivando todas as Paróquias a programar atividades de acordo com sua realidade,
ocorrendo momentos de reflexão, palestras,
caminhada, gincana, visando levar a alegria
do Evangelho a todos os lares.
Maria Terezinha e Schneck- Pastoral
Familiar da Diocese de NH
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Novos diáconos pa
de Novo Hamburgo
CLÉBER JOSÉ
RODRIGUES
Nasceu em São Leopoldo, no dia 23 de
outubro de 1989, filho de Odir Rodrigues
(In memoriam) e Enelina Rodrigues. Tem
duas irmãs, a família reside na Paróquia
Nossa Senhora Medianeira – Bairro
Vicentina – São Leopoldo.

SURGIMENTO DA VOCAÇÃO

Aos dez anos, ingressei na catequese e no mesmo ano no Objetivo
Novo de Apostolado (ONDA) paroquial. Foi dentro do movimento que
tive toda a minha caminhada eclesial pré-seminário, permanecendo
nele dos 10 aos 20 anos. Mais tarde, fui tendo oportunidades de
participar das atividades extra-paroquiais, colaborando em paróquias
vizinhas e no movimento diocesano. Aos 17 anos, conheci um padre
que acompanhava o movimento e, vendo o seu testemunho de
alegria e dedicação em sua paróquia, o sacerdócio voltou a ser uma
realidade possível, fiquei encantado com sua dimensão espiritual e
pastoral. Tomei coragem, pedi ajuda deste padre para discernir minha
vocação. Com muita oração e direção espiritual, em 2010, ingressei no
Seminário Betânia

IMPORTÂNCIA DA
FAMÍLIA NA VOCAÇÃO

Minha família foi quem colocou Deus na minha vida. Vendo o
testemunho de minha mãe, que nunca deixou de rezar e desde
sempre me consagrou a Deus. E a conversão radical de meu pai às
coisas de Deus, cresci com uma fé de berço que se reflete até hoje na
minha vida.

SIGNIFICADO DA
ORDENAÇÃO DIACONAL

Significa o olhar misericordioso de Deus que um dia fixou seus olhos
em mim e desde então, nunca desviou este amoroso olhar. É com
profundo sentimento de gratidão pela misericordiosa eleição de Deus
que viverei esta ordenação e consagração já, desde agora, definitiva.

MENSAGEM AOS LEITORES

Jamais deixem de rezar pelos seminaristas e sacerdotes. Quanto
mais avançava nas etapas formativas, eu tive a oportunidade
de testemunhar o que podem ser as dificuldades vividas neste
processo. Como em todas as vocações humanas, o sacerdócio é
loucura aos olhos dos homens e uma decisão que exige um grande
ato de amor de cada chamado. É por amor a vocês que cada um de
nós se entrega a Deus. Rezem por todos nós, na certeza de nossas
orações por vocês.

EZEQUIEL
PERSCH
Nasceu em São Carlos – Santa
Catarina, no dia 13 de abril de
1992, filho de Elio Persch e Jacinta
Aparecida Mai Persch. Tem um
irmão, a família reside na Paróquia
São Pedro Apóstolo – Ivoti.

SURGIMENTO DA VOCAÇÃO

Por volta dos cinco anos de idade, já me via chamado por Deus de
uma forma muito especial. Embora sendo pequeno, havia momentos
em que me dedicava à oração. Diante de uma imagem do Sagrado
Coração de Jesus e de Nossa Senhora, rezava o que era próprio de
criança. Através daquelas orações e das participações nas missas do
final de semana, Deus foi incutindo nesta pequena alma o desejo de
servi-lo mais de perto. No ano de 2001, nossa família mudou-se para
Ivoti. Em 2006, comecei a participar dos encontros vocacionais no
Seminário Maria Auxiliadora, em Dois Irmãos. No ano seguinte, aos 14
anos de idade, ingressei no seminário, onde permaneci até terminar o
ensino médio.

IMPORTÂNCIA DA
FAMÍLIA NA VOCAÇÃO

A família é o berço onde eu encontrei o conforto e o auxilio necessário,
frente ao desânimo e as dificuldades em que surgiram na caminhada.
Como é bom ouvir a sua voz e sentir seu carinho, mesmo em meio às
grandes distâncias que nos separavam. Nada melhor que uma família
que sabe da importância de ter um filho, que daqui a alguns meses,
não será mais seu, mas da Igreja. E que, por isso reza, o acompanha e o
doa sem reservas.

SIGNIFICADO DA
ORDENAÇÃO DIACONAL

É um grande ministério, onde eu me torno desde já, servo de Cristo
e da sua Igreja. Por meio deste Sacramento, vou me configurando ao
Senhor no trato às ovelhas, no cuidado e pastoreio daqueles os quais
Ele me confiar.

MENSAGEM AOS LEITORES

Este ano teremos a graça de quatro ordenações sacerdotais,
frutos de vossas orações e do amor que tendes por Nosso
Senhor. O apelo de Jesus continua: “A messe é grande, mas os
trabalhadores são poucos” (Mt 9,37). Por isso, continuai a pedir
ao Senhor da messe que continue a soar no coração de muitos
jovens, o apreço pelo seu rebanho, que o sigam e amem a sua
Igreja sem reservas.
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ara a Diocese
o E
m agosto, celebramos o mês das vocações, Deus nos chama para amar e servir o próximo. Neste primeiro domingo do mês, dia 05, é dedicado às vocações sacerdotais. A
Diocese de Novo Hamburgo contará com mais quatro
novos diáconos. Eles receberão a ordenação diaconal

HENRIQUE
LYSYK MINUZO
Nasceu em Novo Hamburgo, no
dia 13 de março de 1993, filho de
Antônio Ivo Minuzo e Tereza Lysyk.
Tem um irmão e uma irmã, a família
reside na Paróquia Sagrado Coração
de Jesus – Novo Hamburgo.

SURGIMENTO DA VOCAÇÃO

Surgiu dentro da minha família e da comunidade. Lembro que
deste pequeno queria ser padre. No começo, ser padre parecia
ser uma profissão, por isso queria ser várias coisas, mas o desejo
mesmo era ajudar as pessoas. Foi na pastoral dos coroinhas que
comecei a entender melhor o significado do sacerdócio. Queria
entrar logo para o seminário, quando chegou a oportunidade, não
hesitei. Deus falou em muitas coisas pequenas e fala ainda hoje,
pedindo o meu sim.

IMPORTÂNCIA DA
FAMÍLIA NA VOCAÇÃO

Quando eu era pequeno, minha mãe me levava para a igreja,
ensinou a rezar, falou de Jesus e de Nossa Senhora. Foi em casa
que tive a primeira catequese e a formação humana. Ali foram
colocadas as bases que me fazem ser quem sou.

SIGNIFICADO DA
ORDENAÇÃO DIACONAL

O Diaconato vem desde a Igreja primitiva e está originalmente
direcionado ao serviço aos necessitados e à vida segundo
o Espirito Santo. Os sete primeiros escolhidos eram tidos
como “homens de boa reputação, cheios do Espirito Santo
e de Sabedoria” (At 6,3). Saber disto me motiva a ser alguém
melhor, através do ministério, exercitando-me nas virtudes,
comprometendo-me cada vez mais com a oração e vivendo o
celibato “por amor do Reino dos Céus” (Mt 19,12).

MENSAGEM AOS LEITORES

Nossa diocese tem muitas vocações e muitos sacerdotes, porque
tem um povo que ama, ajuda e reza por seus seminaristas e
padres. Continuem se empenhando! Vocês fazem tanto por nós,
que eu desejo poder me doar em favor de todos. Também peço de
todo o coração, que rezem e lutem para que possamos ter famílias
santas. Sim, rezem para que haja muitos matrimônios santos! E
não deixem nunca de ensinar seus filhos sobre a vida religiosa,
para que, se for da vontade de Deus, possam com mais facilidade
ingressar nesse meio.

transitória, isto é, o primeiro grau do Sacramento da Ordem, antes
de se tornarem padres. O rito de ordenação acontecerá durante a
missa das 15h, na Catedral São Luiz Gonzaga – Novo Hamburgo.
O jornal diocesano entrevistou os jovens: Cléber José Rodrigues,
Ezequiel Persch, Henrique Lysyk Minuzo e Rafael Felipe Führ.

RAFAEL
FELIPE FÜHR
Nasceu em São Leopoldo, no dia 1
de novembro de 1992, filho de Ido
Iedo Führ e Helena Port Führ. Tem
quatro irmãos, a família reside na
Paróquia Nossa Senhora Aparecida
– Scharlau – São Leopoldo.

SURGIMENTO DA VOCAÇÃO

Ela foi despertada aos poucos ao longo da minha infância e adolescência.
Desde meus 6 anos, desejava ser sacerdote. No inicio era um simples
desejo, depois passou a ser uma inquietação interior que necessitava ser
discernida e respondida, isso aconteceu na minha adolescência. Foi através
da família, do grupo de coroinhas, e do sacerdote que Deus despertou
a minha vocação. Enxerguei os primeiros sinais do chamado de Deus na
minha infância, graças ao testemunho de meus pais. O encanto pelas
coisas de Deus e da Igreja surgiram através do exemplo de minha família.
Aos nove anos de idade entrei no grupo de coroinhas da minha paróquia,
onde fiquei até os 17 anos. Foi quando entrei para o Seminário Menor
Maria Auxiliadora – Dois Irmãos. Através do ministério de um sacerdote,
o padre César Worst, que era vigário paroquial na Scharlau, que Deus
despertou o meu chamado, ajudando no discernimento vocacional e na
decisão de entrar para o seminário.

IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA VOCAÇÃO

Minha família foi essencial e continua sendo na minha vocação.
Primeiro, porque foi o lugar propicio que Deus encontrou para me fazer
compreender o inicio do seu chamado. Foi no meio da vida familiar que
eu tive minhas primeiras experiências de Deus. Segundo, porque minha
família, ao longo dos anos de formação, sempre esteve ao meu lado,
sustentando minha vocação com suas orações.

SIGNIFICADO DA ORDENAÇÃO DIACONAL

O sacerdote é um homem crucificado com Cristo, que decidiu entregar-se
a Deus por amor ao Reino dos céus. A etapa da formação no seminário e
momento de aprender e já viver assim. A ordenação vai sacramentar essa
decisão, vai torná-la perpétua. O diaconato, primeiro grau do sacramento
da ordem, que eu e meus companheiros receberemos no dia 5 de agosto,
ainda não nos fará sacerdotes, mas já nos configurará a Cristo de um modo
especial para servirmos a igreja em seu nome.

MENSAGEM AOS LEITORES

A você jovem, que estás discernindo a sua vocação, que ainda resiste em
dizer o seu sim a Deus, te digo: Não tenhas medo, seja generoso com Deus!
A vocação é um mistério, não podemos entender como é possível que Deus
queira se apoiar na nossa frágil fidelidade. Deus te conhece, te ama e te
chama a viver a radicalidade de uma entrega por amor ao Reino dos céus.
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VOCARE – Nossa Vocação

O

Projeto Vocacional Diocesano, que já é
marco no trabalho com a
juventude, chega a sua quarta edição em 2018. O evento
ocorrerá no dia 25 de agosto,
na Catedral São Luiz Gonzaga, em Novo Hamburgo.
O dom da vida é único e irrepetível. Encontrar-se numa vocação, que dê sentido
à vida, transforma a história
pessoal e, muitas vezes, dos
que estão a volta. Foi isso que
fez Madre Teresa de Calcutá
deixar a Albânia e escolher os
mais pobres entre os pobres
na Índia. Ou ainda, a autenticidade da mensagem de São
Francisco, que há 800 anos
ganha eco no mundo inteiro, cada dia mais atual.
Essas são algumas, entre
tantas personalidades, que
fizeram uma experiência pessoal de vocação - de chamado
a um estado de vida. Pode ser
homem ou mulher, jovem,
adulto ou idoso, sacerdote,
religioso ou leigo; cada um
recebe dons e capacidades
para colocar-se a serviço de
Deus e dos seus irmãos.
Por isso, a Diocese de Novo
Hamburgo muito se esforça,
através da Pastoral Vocacional, a promover experiências de encontro da sua comunidade com as diversas
formas de vida vocacional.
Entre estas iniciativas está o
evento “VOCARE - Nossa Vocação”, que em 2018 vai para
sua quarta edição, e já reuniu
mais de 9 mil pessoas nas três
edições anteriores.
O Vocare, que neste ano vai
acontecer no dia 25 de agosto, na Catedral Basílica São
Luiz – Novo Hamburgo, é um
evento itinerante da Diocese
de Novo Hamburgo, que tem
por objetivo apresentar, especialmente aos jovens, as diversas realidades de vocação.
Busca fazer seu público entender que é possível, e muito necessário, inclusive, realizar-se sendo um autentico
profissional liberal, operário,
político, esposo, esposa, pai,
mãe, bem como os chamados a vida consagrada - sacerdotes, religiosos e religiosas.
Neste ano do Laicato o Vocare quer trabalhar a vocação
familiar, por isso seus intercessores são os Beatos Martin
e Maria Azelia Guérin, pais de
Santa Terezinha do Menino
Jesus. Seguindo esta linha e
entendendo que toda vocação é um chamado ao amor,
e que o amor abrange todas as

vocações, o evento tem como
tema a frase de Santa Terezinha: “Descobri que o amor
englobava todas as vocações.
O Amor é tudo”. E, na certeza
que pais santos geram famílias santas, a frase lema deste ano é: “Pais santos geram
filhos santos”.
O evento tem ampla programação que abrange feira vocacional, brincadeiras,
show, teatro, espaço Kids, de
alimentação e integração. Todos estes espaços congregam
diversos representantes de
pastorais, comunidades de
vida e de aliança, congregações religiosas, para apresentar seus carismas e possibilitar aos participantes uma
vivência vocacional.
O projeto VOCARE - Nossa Vocação, com o objetivo
de fomentar uma interface
entre os jovens e as diversas
possibilidades de chamado a
uma vocação, principalmente através da feira vocacional,
já está em sua quarta edição.
A primeira ocorreu em 2014,
em Nova Hartz, a segunda
em Estância velha, no ano de
2015 e a terceira ocorreu em
2016, na FENAC/Novo Hamburgo.
Neste ano, e em sua quarta
edição, a sede do evento será
a Catedral São Luiz Gonzaga e o Ginásio do Colégio Pio
XII. Com um ambiente melhor e mais acolhedor, espera e estima-se, um público 4
mil pessoas. O encerramento, e parte cultural do evento,
contará com atrações como
a peça teatral “Jó”, do Grupo
de Artes São João Paulo II,
e o show nacional de Diego
Fernandes.
Para Diretor Espiritual do
Vocare, Padre Márcio Lavratti, “fazer o que se ama
é a certeza de um encontro
com Deus na sua vocação de
vida. Encontrar uma proposta que faça a vida verdadeiramente valer a pena é, também, vontade de Deus, nos
traz alegria, paz de espírito,
fé e esperança para superar
qualquer dificuldade”.
A Pastoral Vocacional espera colaborar nesse encontro integrando, especialmente os jovens, às congregações,
comunidades de vida, movimentos e pastorais, acolhendo-os nesse espaço dedicado e pensado especialmente
com este fim.
Texto : Padre Márcio
Antônio Lavratti –
Diretor Espiritual do
VOCARE

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
13h - Abertura dos portões
e início das atividades:
Feira Vocacional
Confissões
Seminário de Vida no Espírito
Adoração
Vocare Kids (espaço onde
os pais podem deixar seus
filhos)
Oração e aconselhamento
Oficinas
Escape Game
17h - Santa Missa presidida
pelo Bispo Diocesano

Dom Zeno (após a Missa,
procissão até o Ginásio de
Esportes do Colégio Pio XII)
19h - Espaço Cultural
Peça Teatral: “Jó” (Grupo de
Artes São João Paulo II)
Show Nacional: Diego
Fernandes
23 - Término das atividades
RESUMINDO:
O que: Vocare- Nossa
Vocação 2018;
Onde: Catedral Diocesana

São Luiz Gonzaga;
Quando: 25 de agosto de
2018;
Horário: 13 às 23 horas;
Atividades: Feira Vocacional,
Confissões, Seminário de
Vida no Espirito, Adoração,
Vocare Kids, Oração e
aconselhamento, Oficinas,
Escape Game, Peça Teatral
“JÓ”, Show com Diego
Fernandes;
Estacionamento: Colégio
Pio XII.
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SHALOM OPERADORA & GRUPO DE ROMEIROS JUNTOS PELA FÉ!

Uma Parceria a
serviço da Diocese

A

Shalom Operadora fez aliança com o
Grupo de Romeiros
Juntos Pela Fé, para
realizar as peregrinações na Europa e Terra Santa/
Israel. A Shalom Operadora foi
fundada em 1999, com milhares
de viagens realizadas pelo mundo, até hoje, conta com mais de
100 colaboradores no Brasil e cerca de 500 no exterior. Sua missão
é atender com qualidade e carinho os cristãos que optam pelo
seus serviços.
Segundo o seu diretor, Raul
J. Mendes, a Shalom Operadora tem o cuidado de preservar o
bom atendimento, e entendemos que nossa missão vai muito além da Empresa comercial,
encaramos nosso trabalho como uma missão espiritual. Oferecemos uma oportunidade às
pessoas menos favorecidas a realizarem a sua Peregrinação Internacional. Mudando aquela
mentalidade de que: “somente
os mais favorecidos podem realizar o sonho de uma viagem
internacional”.

Procuramos trabalhar com os
valores das romarias e peregrinações mais reduzidos, pensando especialmente naqueles que
têm menos condições financeiras, mas muita fé. Tanto que nas
peregrinações á Israel, conseguimos reduzir consideravelmente os valores de nossos pacotes.
Não terceirizamos nossas operações em Israel, temos a nossa
Operadora naquela região. Contamos com ônibus próprios, também para os transfers e passeios.
A outra medida adotada por nós
é fazer os parcelamentos diretos com a Empresa, sem crivo
de bancos ou financeiras, e sem
consulta SPC ou Serasa.
A nossa primeira parceria será a Romaria oficial da Diocese
com Bispo Dom Zeno como diretor espiritual, para Itália e Portugal, a ser realizada de 22/10/2018
a 01/11/2018 , terá a logística toda
feita pela Shalom Operadora, e
a coordenação do Grupo de Romeiros Juntos Pela Fé.
A Parceria com a Shalom Operadora, veio dinamizar ainda
mais o trabalho do Grupo de Ro-

meiros Juntos Pela Fé, que vem
desempenhando um ótimo trabalho em nosso estado.
Todo Sacerdote ou líder que
deseja realizar uma romaria ou
peregrinação, entre em contato
conosco que iremos ter o prazer
em atendê-lo, mostrando as vantagens de realizar sua romaria
com o Grupo de Romeiros Juntos Pela Fé & Shalom Operadora.
Nós atendemos todo o território da diocese de Novo Hamburgo. É uma parceria que vai beneficiar todo o Povo de Deus.
* E nas próximas edições a
Shalom Operadora juntamente
com o Grupo de Romeiros Juntos Pela Fé, trará curiosidades e
informações sobre geografia bíblica e sítios arqueológicos bíblicos que podem ser visitados na
Terra Santa.
Texto : Marcio Flores – Diretor
Grupo de Romeiros Juntos
Pela Fé.
Telefones p/ contato:
(51) 995.137.623 com Marcio
(51) 992.354.078 com Daiana

Programações das romarias e peregrinações 2018/2019
do grupo de Romeiros juntos pela fé!

Você pode, quem disse que não?

"Nossa missão é evangelizar através de nossas romarias e peregrinações."
Contato (51) 995.137.623 Marcio / (51) 992.354.078 Daiana
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Este espaço é destinado aos leitores que querem interagir com o
Jornal Diocesano. Os textos devem ser escritos com o máximo de 500
caracteres e enviados para o e-mail: diocesano@mitranh.org.br ou
fabiogalle@gmail.com

DIOCESE DE NOVO HAMBURGO
PASTORAL DA SOBRIEDADE

FICHA DE INSCRIÇÃO – CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES - CNBB
Data: 25 e 26 de Agosto de 2018
(Sábado: manhã/tarde e domingo: manhã)
Local: Paróquia Santa Teresinha – Av. João XXIII, n. 71 Campo Bom - RS Centro. CEP: 93.700-000
NOME:

Data Nasc:

IDENTIDADE Nº:
EMAIL:
FONE RESIDENCIAL:

CELULAR:

ENDEREÇO:
BAIRRO:

Nº

Ap.

CEP:

CIDADE:
PARÓQUIA:

Comunidade:

VICARIATO:

DIOCESE:

Importante preencher todos os dados.

Não há taxa de inscrição

Se quiserem comprar livros, assinalar quantidade:
1)- Programa de Vida Nova

R$ 30,00

Sim (

)

Não (

)

2)- Livro Azul

R$ 20,00

Sim (

)

Não (

)

Nome do Pároco:
Nome e contato do Padre/Diácono/liderança que encaminhou:
Preencher todos os espaços, mandando os dados via email: rinaldoalberton@gmail.com
WhatsApp: 51 99998-6503. Preencher todos os espaços, mandando os dados via email:

rinaldoalberton@gmail.com ou pelo WhatsApp: 51 99998-6503.

ou pelo

A Pastoral da Sobriedade é uma pastoral social e missionária, exercida junto aos diversos grupos e
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A Pastoral da Sobriedade é um organismo da CNBB e está inserida na 5ª urgência das Diretrizes Nacionais
Ação
também, apoiar a Pastoral da Sobriedade com ações para prevenir o uso e a dependência das drogas, inclusive as
Evangelizadora, sob o título: “Igreja a serviço da vida plena para todos”, que diz: “é preciso também, apoiar a Pastoral da
lícitas, e para recuperar as vítimas” (DGAE, doc.102, item 113, in fine).
Sobriedade com ações para prevenir o uso e a dependência das drogas, inclusive as lícitas, e para recuperar as vítimas” (DGAE,
As Diretrizes Pastorais Diocesanas de Novo Hamburgo, também, contemplam a Pastoral da Sobriedade,
item 113,
in fine). da Pastoral da Sobriedade, no espírito do
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(CF - 2018, item 289, in fine, p. 94).
Um dos caminhos apontados de superação da violência é: “Fortalecer a Pastoral da Sobriedade nas Dioceses”
(CF
- 2018, item 289,
in fine, p. 94).
Coordenação
Diocesana
da Pastoral da Sobriedade
Coordenação Diocesana da Pastoral da Sobriedade
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Capela é remodelada na
Paróquia do Amaral Ribeiro

A

Capela São José Operário, pertencente à Paróquia São João Batista do
Bairro Amaral Ribeiro –
Sapiranga, realizou no
dia 21 de abril, uma missa especial
em honra ao seu padroeiro, pela reforma realizada na Igreja e o aniversário sacerdotal do pároco da Paróquia, o padre Jacó André Wuaden.
A Celebração foi presidida pelo
Bispo Diocesano Dom Zeno Hastenteufel, que disse no inicio de sua homilia: “que belo presente Jesus Cristo
nos deu: a Igreja. Que belo presente o padre Jacó está deixando para
vocês com a reforma desta capela”.
Na oportunidade, o bispo destacou a importância do novo Altar, da
Mesa da Palavra e do Sacrário. Deus
nos alimenta primeiro pela Palavra e
depois pela Eucaristia. “É no Sacrário
que guardamos a riqueza da Igreja:
Jesus Cristo, ressuscitado, presente
no Pão Eucarístico”.
Conforme o Ministro Extraordinário da distribuição da Eucaristia, Valdemar da Silva, a capela recebeu uma
pintura belíssima feita pelo artista
Ruben Dario Diaz Casco. “Ele usou a
forma iconográfica para representar
três momentos significativos da fé
cristã: o Nascimento, Crucificação
e a Ressurreição de Cristo”, relata.
- A obra além de bela deixa uma
catequese sobre os fundamentos
da Fé. Os fiéis lotaram a capela para participaram da celebração, com
muita alegria e entusiasmo prestigiaram cada momento da missa, explica Silva.
Texto: Padre Fábio Luis Galle –
Pascom da Diocese de NH

SÉRGIO FUHR

e

FAMÍLIA
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A

Noite Musical Ecumênica

conteceu no Auditório do Centro Mariápolis Arnold – São
Leopoldo, no dia 16
de maio, a 18ª Noite
Musical Ecumênica. O evento foi
organizado pelo Movimento dos
Focolares com o apoio do Serviço
Ecumênico Leopoldense (SELEO).
De acordo com a responsável pelo Centro Mariápolis Arnold e Coordenadora do SELEO, Marinês
do Socorro Cardoso da Silva, “a
noite musical é fruto de todo um
diálogo da vida, que se injeta na
base da sociedade, através de cada
membro dos focolares que procura construir pontes na família, no
trabalho e nos lugares de lazer”.
- Nesse percurso não é difícil
encontrar pessoas que não parti-

lham a mesma fé, mas quando se
vai além das diferenças, deixando de lado assuntos que nos dividem e olhando o que nos une,
então começa algo novo: o diálogo e a experiência do respeito recíproco, destaca.
Para Marinês, “a noite musical
se insere num contexto mais amplo que é a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos celebrada
em todo o mundo”. Ela ainda destaca que estiveram presentes na
noite musical cerca de 300 pessoas. Apresentaram-se grupos musicais católicos, Corais das Igrejas
Adventista, Luterana e Batista.
Texto: Padre Fábio Luis Galle –
Pascom da
Diocese de NH

VI Simpósio
Catequético
Com o tema “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na Igreja
em saída, a serviço do Reino”
a Paróquia São Miguel do Dois
Irmãos, realizará mais uma edição do Simpósio Catequético. O
evento será nos dias 30 de julho
à 2 de agosto, das 19h30 às 21h30,
na Igreja Matriz. De acordo com
o Pároco da Paróquia São Miguel, Padre Dirceu Ritter, “o objetivo deste simpósio é oferecer
uma formação especial a todos
os leigos e leigas da diocese de
Novo Hamburgo, neste ano em
que celebramos o Ano Nacional
do Laicato”.
A programação será a seguinte: Primeira noite, dia 30 de
julho, segunda-feira, será abordado o Tema: “O Ano do Lai-

cato e seu significado para os
cristãos, como testemunhas de
Jesus Cristo, na sociedade atual”.
Com o palestrante Dom Osvino
José Both, Arcebispo Emérito do
Ordinariado Militar de Brasília.
Na segunda noite, dia 31
de julho, terça-feira, o tema será:  Natureza e Missão dos leigos e leigas como sujeito eclesial, no Documento da CNBB,
Nº 105. Com a orientadora, Ir.
Cleusa Maria Andreatta – Irmã
Religiosa da Divina Providência
Instituto Humanitas – Unisinos.
Já na terceira noite, dia 1 de
agosto, quarta-feira, o Pe. César
Leandro Padilha – Secretário da
CNBB regional Sul 3, falará sobre o tema: “ A identidade, Vocação, Espiritualidade e Missão

dos leigos e leigas numa “Igreja
em Saída”.
O padre e cantor, Osmar
Coppi e o Compositor e cantor,
Paullo Costa, no dia 2 de agosto,

quinta-feira, encerram o Simpósio com a palestra “ Como ser sal
e luz do mundo, em nossa Querência Amada?”.
As inscrições são gratuitas

e devem ser feitas na Secretaria
paroquial até o dia 28 de julho.
Texto: Padre Fábio Luís
Galle/PASCOM

JUVENTUDE
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Os jovens e o
discernimento
vocacional
Agosto é, por tradição, o mês em que toda a
Igreja renova o compromisso de rezar e zelar pelos jovens, homens e mulheres, chamados a viver
santidade através da sua vocação particular.
Em nossa diocese, iniciativas múltiplas oferecem as jovens um profundo caminho de acompanhamento e discernimento, através de reco-

lhimentos espirituais, encontros formativos que
abrangem a diversidade de carismas e chamados.
Nesta edição, o Jornal Diocesano ouviu de alguns vocacionados a sua experiência neste caminho de auto conhecimento e de conhecimento
da vontade de Deus. Confira:

Ana Maria Cará
e Gabriel Cartelli

Abel Land
Backes

Márcia
Meinhart

CATEDRAL SÃO LUIS GONZAGA
NOVO HAMBURGO

PARÓQUIA SÃO MIGUEL
DOIS IRMÃOS

PARÓQUIA SÃO PEDRO
GRAMADO

Começamos a participar dos
recolhimentos em 2015, quando
tínhamos pouco mais de um ano
de namoro. No momento estamos
noivos e caminhando para o
sacramento do matrimônio.

Eu não conhecia a palavra vocação até
ouvir falar dela e sobre discernimentos
vocacionais no Seminário Betânia.
Quando comecei a me importar mais
com os recolhimentos, percebi que as
dúvidas que eu tinha, estavam ficando
cada vez mais claras. Desde então,
venho confiando-as à uma vida de
oração, silêncio, informação e reflexão
que são proporcionados nos encontros
mensais.

Falando de vocação, qualquer experiência
e bem vinda e bem sucedida. E cada
iniciativa ou oportunidade para
discernimento, são e sempre serão uma
experiência indispensável para qualquer
menina que talvez queira descobrir o seu
chamado, independente se for à vida
religiosa ou não.

O Recolhimento de Namorados,
com a graça de Deus, permitiu um
grande amadurecimento no nosso
namoro. Ouvir os testemunhos
de outros casais nos auxiliou na
compreensão do que é viver o
matrimônio no dia a dia, também
como se preparar para ele durante
este período de discernimento
que vivemos.
Viver um namoro santo é essencial
e deve ser algo buscado por todos
os casais que estão nesta fase.
Tudo isso é necessário para ter a
graça de um matrimônio santo,
construído sobre a rocha, com
famílias que buscam trilhar o
caminho para o Céu.
Somos gratos à todos os
que compõem o grupo do
recolhimento por dedicarem suas
vidas à formação de famílias mais
santas, pois muitos frutos já são
visíveis, inclusive em nossas vidas.

Acredito que estes encontros
contribuíram e vão continuar
contribuindo muito para eu entender
o que Deus tem a me dizer, além de
me fazer conhecer o Seu chamado que
é de extrema importância para minha
vida.
Por isso, frequentar os Recolhimentos
Vocacionais desde cedo é bastante
importante, tanto para discernir o
chamado ao sacerdócio, quanto para
adquirir uma bagagem ao longo da sua
vida. Não se trata apenas de “descobrir
uma vocação”, mas é uma questão
de procurar estar realizado com seu
estado sacerdotal ou matrimonial.
Com certeza conhecemos e já nos
deparamos com pessoas infelizes no
seu caminho, consequência de não
terem discernido direito.

Os Recolhimentos Espirituais, em nossa
diocese, nos ajudam a aprofundar o
conhecimento sobre cada congregação e
sobre como é a vida religiosa. A cada mês,
um determinado carisma é apresentado
e esta oportunidade torna-se muito
importante para todas as meninas, e temos
um chamado à responder em determinada
vocação específica
Acho importante e indico à todas as jovens,
em período formação e amadurecimento
na fé, que participem para ouvir e
descobrir a sua vocação em meio a tantas
coisas nesse mundo em que vivemos. A
alegria em se saber vocacionada é tão
grandiosa quanto a de aceitá-la.
É necessário que o homem (mulher) que
quer chegar a Deus vá por etapas, degrau
por degrau. (Santo Antônio Maria Zaccaria).
Não devemos nos apressar para decidir o
meio, mas devemos ter em mente o que
Deus quer de nós em respeito à vocação.

Texto e Fotos de Anderson Seifert/Pascom da Diocese de NH
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DIA

HORA

02/08 - QUI

-

Encontro dos Padres - Parobé

03/08 - SEX

-

Durante a tarde e noite – Palestras CLJ 3 – Passo Fundo

04/08 - SÁB

15h

Sacramento da Confirmação – Crisma – Lomba Grande

04/08 - SÁB

18h

Sacramento da Confirmação – Crisma – Lomba Grande

05/08 - DOM

9h

Sacramento da Confirmação – Crisma – Joaneta – Picada Café

05/08 - DOM

14h30

Abertura do mês vocacional – Ordenação diaconal - NH

08/08 - QUA

8h30

Reunião do Senha – Igreja Anglicana

Missa para o CLJ – Diocesano - Ivoti

08/08 - QUA

14h30

Reunião Comidi

15h

04/07 - QUA

19h30

Missa na Nossa Senhora do Carmo - Sapiranga

10/08 - SEX

18h

Missa no Seminário de Viamão

05/07 - QUI

7h

Missa na Comunidade das Irmãs Angélica - NH

11/08 - SÁB

10h

Sacramento da Confirmação – Crisma – Igrejinha

05/07 – QUI

-

Durante a tarde e noite encontro na Betânia com os novos Diáconos

11/08 - SÁB

15h

Sacramento da Confirmação – Crisma – Igrejinha

06/07 - SEX

20h

Palestra – Tema: Plano de Deus – São Luiz - Sapiranga

11/08 - SÁB

18h

Sacramento da Confirmação – Crisma – Igrejinha

07/07 - SÁB

16h

Sacramento da Confirmação – Crisma – Campo Bom

12/08 - DOM

10h

Missa no Cemitério Cristo Rei

07/07 - SÁB

19h

Sacramento da Confirmação – Crisma – Campo Bom

15/08 - QUA

-

Reunião do Interdiocesano - Montenegro

08/07 - DOM

-

12ª Romaria do Pe. Reus – São Leopoldo

15/08 - QUA

19h

Missa e Palestra sobre a Família - Joaneta

08/07 - DOM

19h

Missa dos 46 anos de ministério sacerdotal – Catedral - NH

16/08 - QUI

-

Missa do Tríduo de São Roque - Scharlau

12/07 - QUI

8h30

Reunião do Conselho de Presbítero

17/08 - SEX

19h30

13/07 - SEX

19h

Missa em Montenegro – Dom Paulo

18/08 - SÁB

-

14/07 - SÁB

17h

Sacramento da Confirmação – Crisma – Catedral - NH

18/08 - SÁB

16h

Sacramento da Confirmação – Crisma – São Luiz - Sapiranga

15/07 - DOM

8h

Missa na São Luiz

18/08 - SÁB

19h

Sacramento da Confirmação – Crisma – São Luiz - Sapiranga

16/07 - SEG

19h30

Missa Festiva no Carmelo

19/08 - DOM

10h

Missa Festiva – Festa do Seminário de Dois Irmãos

17/07 - TER

-

Encontro - Interseminários – Casa Pio

20/08 - SEG

17h

Viagem para São Paulo

18/07 - QUA

18h

Missa no Seminário de Dois Irmãos - Interseminários

24/08 - SEX

9h

Retorno de São Paulo

20/07 - SEX

20h

Palestra no ECC – Santa Catarina

25/08 - SÁB

14h45

21/07 - SÁB

16h

Missa no Santuário das Mães - NH

25/08 - SÁB

17h

21/07 - SÁB

18h

Missa no Fião – 60 anos do Centro Medianeira

25/08 - SÁB

19h30

Sacramento da Confirmação – Crisma – na Medianeira - SL

22/07 - DOM

15h

Ordenação de Dom Silvio - Charqueadas

26/08 - DOM

14h30

Missa na Catedral – Catequista – PIO XII

28/07 - SÁB

8h30

Reunião - Comipas – Santuário das Mães - NH

28/08 - TER

8h30

Reunião do Conselho de Formadores

29/07 - DOM

9h30

30/08 - QUI

8h30

Reunião do Colégio de Consultores

Curso de combate ao aborto – Vila Duque - SL

Missa no Santuário do Sagrado Coração de Jesus - SL
Missa para o Vocare – Catedral - NH

Responda e descubra a frase principal:

1 – Papa;

a;
nsagem do padre na missa;
e de Jesus;
ação do 2º domingo de agosto;
ação do 1º domingo de agosto;
nal da Diocese;
ação do 4º domingo de agosto;
po de Novo Hamburgo;
ação do 3º domingo de agosto;
contros do caderno Missionário nº 10;
minário Propedêutico de Novo Hamburgo;
Evangelho estudado no caderno missionário nº 10;
Evangelho estudado no caderno missionário nº 10;

Vocação é um: _____________________
2 – Mensagem do padre na missa;

2

3 – Mãe de Jesus;

4 – Dias 12 a 18 de agosto, Semana Nacional da...;

3

5 – Vocação do 1º domingo de agosto;

4

6 – Jornal da Diocese;

5

7 – Vocação do 4º domingo de agosto;

6

8 – Bispo de Novo Hamburgo;

9 – Vocação do 3º domingo de agosto;

8

10 – Encontros do caderno Missionário nº 10;

11 – Seminário Propedêutico de Novo Hamburgo;

10

12 – 1º Evangelho estudado no caderno missionário nº 10;
13 – 2º Evangelho estudado no caderno missionário nº 10;

11

9

8

6
5

11

3

10

2

9

2

13

Reinauguração da Capela na Picada São Paulo

4

12

Cruzadinha

Missa do Acolitato – Campo Bom

13 – 2º Evangelho estudado no caderno missionário nº 10;

7

Vocação é um: _____________________

01/07 - DOM

Responda e descubra a frase principal:

HORA

Cruzadinha

DIA

1

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO

Respostas: Francisco; Homília; Maria; Família; Sacerdotal; Diocesano; Leigos; Dom Zeno;
Religiosos; Dezena; Betânia; Mateus; Marcos.

JULHO 2018

AGOSTO 2018

JORNAL DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO

