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Quaresma e Campanha
da Fraternidade
DOM ZENO HASTENTEUFEL
É um tempo de penitência e de conversão.
É a hora em que todos os católicos do mundo inteiro estão trabalhando na sua própria
conversão, para poder viver a Páscoa, que é
sempre oportunidade de uma mudança de
vida, morte para o mal e o pecado e ressurreição para uma vida nova.
A Igreja do Brasil realiza nesta época a
Campanha da Fraternidade. E, neste ano,
a reflexão sobre “Fraternidade e superação
da violência” e lema “Em Cristo somos todos irmãos” (Mt 23,8).
Sem dúvida, um dos grandes dramas que
se vive no Brasil é a falta de segurança e a
persistente violência em todos os âmbitos
de nossa vida cotidiana. Ninguém mais consegue ficar em segurança e livre de ser assaltado, ferido, machucado e assassinado.
A insegurança também invadiu as igrejas
e os padres. Desta vez, a vítima foi um sacerdote, pároco de paróquia que pertence
à arquidiocese de Porto Alegre. No dia 27
de janeiro, ele entrava em um bairro de Esteio, para buscar roupas que mandara cos-

turar. A menos de 200 metros da casa do
alfaiate, teve fechada a frente do automóvel. Sem saber o que se passava, parou e viu
dois jovens armados, apontando para ele,
com a ordem: – Saia do carro, não leve nada, somos de paz, mas precisamos do carro!
Em dez segundos, o padre estava sem carro, sem telefone, sem documentos, na calçada e vendo o automóvel da sua paróquia,
arrancando em disparada.
Ainda bem que logo depois veio um carro da Polícia, que se colocou à disposição,
inclusive para informar que as delegacias
de Esteio e Sapucaia estavam fechadas e
que deveria fazer a ocorrência em Canoas.
Ofereceram-lhe carona e levaram o padre
até a Delegacia de Canoas. Lá chegando,
o padre assaltado foi o sexto da fila. Havia
outros cinco esperando para contar histórias semelhantes. Todos tinham sido assaltados à mão armada. Feita a ocorrência, foi
até a estação de trem e conseguiu se deslocar até perto de sua paróquia, onde deveria
celebrar a missa das 18h.
Será que este é o mundo que queremos?
A Igreja do Brasil está assustada. Os índices

estão cada dia mais elevados. Em outros
tempos, as mortes no trânsito por feriadão eram de dez a 15 e os assassinatos de
3 a 4. Hoje, as mortes no trânsito diminuíram um pouco, mas os assassinatos
duplicaram ou triplicaram.
Grande parte da violência ainda acontece dentro de nossas casas. É a violência
doméstica que cresce de modo galopante. São centenas de mulheres molestadas,
feridas e assassinadas a cada ano que passa.
E isto acontece em um país de maioria cristã, com uma população católica que passa
dos 60% de brasileiros. Por que acontece?
Será que temos algo a fazer? Será que não
seríamos capazes de nos converter e construir um Brasil diferente?
Por onde deveríamos começar? As paróquias, catequistas, as frentes missionárias
e as pastorais de nossas comunidades podem colaborar para diminuir esta violência que mata e destrói a ética e a moralidade do povo.
A Campanha da Fraternidade também visa à arrecadação de fundos, que serão destinados ao Fundo Nacional e ao Fundo Dioce-

Caderno Missionário 10 – Nossa
missão: anunciar o Reino de Deus
PE. EDSON BATISTA DE MELLO
Depois de nosso estudo do Antigo Testamento no Caderno 9, este ano vamos iniciar
refletindo o Novo Testamento com os Evangelhos de Mateus e Marcos (Caderno 10).
Teremos a oportunidade de entender porque o Evangelho de Mateus é chamado de
“Evangelho do Reino”, proclamado através
de palavras e inaugurado pelas ações de Jesus, e que este Reino é a Boa Nova (Evangelho) prometido por Deus e esperado pelo povo de Israel.
Também fica claro que Jesus sempre
anuncia um Reino de justiça, de amor e de
paz. Entretanto, no Evangelho de Mateus,
Ele também chega a afirmar claramente a
necessidade de haver uma continuidade
concreta, uma comunidade de pessoas, que
Ele chega a chamar de Igreja.
No Caderno Missionário, observamos
que “Igreja” em português significa “povo
de Deus”, mas o termo grego vem de duas
palavrinhas: “EK” + “KLESIA”, grupo de es-

colhidos, grupo de chamados por Deus para
uma missão. Isso quer dizer que de um todo maior, de uma população toda, tiramos
um grupo, os convocados, os escolhidos. É
a Igreja, o povo de Deus. Mais do que um
prédio, um templo, a Igreja é a comunidade viva que leva adiante o projeto de Deus.
Assim, Jesus, aos poucos, vai preparando seus missionários. Os apóstolos, alicerces da Igreja fundada por Jesus Cristo, têm
a tarefa de continuar a missão de anunciar
o Reino de Deus e sua justiça.
Hoje é nossa missão este anúncio. É a missão de todo batizado que sente no coração
e na vida o apelo de Deus para sermos protagonistas da missão.
Vamos aproveitar e saborear este estudo bíblico, para compreendermos melhor
o chamado que Deus nos faz e o teor deste
anúncio, fortalecendo, assim, nosso espírito missionário.

/SINOSCARRS
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COORDENADOR DIOCESANO DE
PASTORAL

A IGREJA NO BRASIL ESTÁ
ASSUSTADA. OS ÍNDICES DE
VIOLÊNCIA ESTÃO CADA DIA
MAIS ELEVADOS”
sano de Solidariedade. Com estes recursos,
a Igreja continuará socorrendo as situações
mais urgentes, apoiando iniciativas de paz,
de fraternidade e educação. Em nível de diocese, costumamos socorrer os projetos que
são apresentados para o desenvolvimento
humano, especialmente de crianças e adolescentes.
Todas as paróquias entregarão um envelope no início da quaresma para recolher os
pequenos gestos penitenciais das famílias
durante esse período. Serão devolvidos no
domingo de ramos, quando começa a Semana Santa e a celebração da Páscoa do Senhor!

BISPO DA DIOCESE DE
NOVO HAMBURGO

Pastoral da Sobriedade e a
Campanha da Fraternidade
RINALDO ALBERTON
A Campanha da Fraternidade (CF), por
si só, é um chamamento à vivência fraterna. É um apelo contínuo e permanente a
todas as pessoas viverem como irmãos no
respeito mútuo, na solidariedade cristã e no
amor fraterno.
A CF de 2018 tem como tema “Fraternidade e Superação da Violência” e lema “vós
sois todos irmãos” (Mt 23,8). Essa Palavra
ilumina o caminho de nossa vida por força
do Espírito Santo, que atua na Igreja e em
cada um de nós.
O objetivo é “Construir a fraternidade,
promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus,
como caminho de superação da violência”
(Texto-Base, item 15, p. 14).
Dentre as muitas formas de violência, encontramos a violência doméstica, a violência
no trânsito, tendo como causa o consumo e
comércio de álcool, e demais drogas químicas.
No Brasil, a cada ano, cerca de oito mil

PERTO
LONGE.

SEMPRE
PARA VOCÊ IR MAIS

pessoas morrem em decorrência do uso de
drogas lícitas e ilícitas [...]. “O álcool aparece na primeira colocação entre as causas,
sendo responsável por 85% dessas mortes”
(Texto-Base, item 109, p. 37).
Um dos caminhos de superação da violência, apontado pela CF, é: “fortalecer a Pastoral da Sobriedade nas dioceses” (Texto-Base, item 289, p. 94). Esse fortalecimento na
Diocese de Novo Hamburgo acontece através da criação de novos Grupos de Autoajuda (GAA) da Pastoral da Sobriedade nas
paróquias, pela capacitação e formação de
novos agentes.
No dia 25 e 26 de agosto será realizado na
Paróquia Santa Teresinha de Campo Bom o
2º Curso de Capacitação de Agentes da Pastoral da Sobriedade, que atuarão na prevenção da dependência e na recuperação de
pessoas dependentes, colaborando na superação da violência.

COORDENADOR DIOCESANO DA
PASTORAL DA SOBRIEDADE

PORTO ALEGRE

CANELA
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CAMPANHA DE EVANGELIZAÇÃO

Cada Comunidade uma nova Vocação será
lançada na diocese na quinta-feira santa

O

ano de 2018 será um ano muito especial, pois,
além das muitas
atividades que
já estão sendo organizadas na
Diocese de Novo Hamburgo,
em Roma será realizada a XV
Assembleia Geral Ordinária do
Sínodo dos Bispos, onde o tema é de extrema importância
para todos nós: “os jovens, a fé
e o discernimento vocacional”.
Esta reflexão dará seguimento
e continuidade aos últimos sínodos, onde se tratou de anunciar a Alegria do Evangelho como uma missão que o Senhor
confiou à sua Igreja. Este foi o
Sínodo sobre a nova evangelização, no qual foi publicada a
Exortação Apostólica Evangelii
Gaudium com uma abordagem
sobre o modo de cumprir esta
missão no mundo de hoje. Por
outro lado, os dois últimos Sínodos sobre a família e a Exortação
Apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia foram dedicados ao
acompanhamento das famílias
ao encontro desta alegria.
Em continuidade com este
caminho, a Igreja decidiu interrogar-se sobre o modo de
acompanhar os jovens a reconhecer e acolher a chamada ao
amor e à vida em plenitude, ou
seja, à vocação a qual cada um
é chamado. Ao mesmo tempo,
também pedir aos próprios jovens que ajudem a identificar
as modalidades mais eficazes
para anunciar a Boa Notícia em
nossos dias.
Diante desse cenário, os regionais do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul vão
dar início a uma nova Campanha de Evangelização, voltada de forma especial para os
jovens. O objetivo é conhecer
e planejar ações vocacionais
a partir do projeto intitulado:
“Em cada comunidade uma nova vocação”, tendo como uma
das principais finalidades criar
uma Cultura Vocacional nas
nossas comunidades.
Em nossa diocese, a Campanha de Evangelização terá
sua abertura oficial no dia 29

de março, Quinta-feira Santa,
na Missa do Crisma, às 9h30
na Catedral Basílica São Luiz
Gonzaga. A celebração eucarística será presidida pelo bispo
Dom Zeno Hastenteufel e concelebrada por todos os padres.
Ainda contará com a presença
de diáconos e religiosos.
Queremos com essa Campanha de Evangelização que todos jovens possam experimentar essa “Alegria Completa” (cf.
Jo 15,11). É esse nosso desafio
diante de um mundo que oferece falsas alegrias passageiras.
Nós desejamos anunciar a úni-

ca e verdadeira alegria, aquela
que brota do encontro pessoal
com o Senhor.
Certamente, é um grande desafio, mas temos de agradecer
a Deus por ter inspirado essa
campanha, pois a partir dela
teremos novas bases e direcionamentos para o nosso trabalho de evangelização.
Mais informações podem ser
obtidas com o Centro Diocesano de Vocações (CEDIVOC).
Pe. Gabriel Santos da Silva
/ Promotor Vocacional da
Diocese de Novo Hamburgo

A ABERTURA OFICIAL
ACONTECERÁ NO
DIA 29 DE MARÇO
DURANTE A MISSA DO
CRISMA ÀS 9H30, NA
CATEDRAL BASÍLICA
SÃO LUIZ GONZAGA DE
NOVO HAMBURGO
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ANIMADORES
VOCACIONAIS

Retiro da
Diocese de
NH no dia
22 de abril
No dia 22 de abril, acontece o Retiro dos animadores vocacionais da Diocese
de Novo Hamburgo. Será realizado na Paróquia São Miguel de Dois Irmãos, das 8h
às 16h. O encontro terá início com a Santa Missa, presidida pelo bispo Dom Zeno
Hastenteufel. Também, neste dia, em sintonia com toda
a Igreja será celebrado o Dia
Mundial de Oração pelas Vocações. É no quarto domingo
de Páscoa, conhecido como
o “Domingo do Bom Pastor.
O tema e reflexão do retiro
será “Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”, tema da XV Assembleia Geral
Ordinária do Sínodo dos Bispos que acontecerá no mês
de outubro.
Conforme o promotor vocacional, padre Gabriel Santos da Silva, o evento será dedicado aos jovens: a relação
entre jovens, fé e vocação. –
Será uma ocasião para aprofundar como, no centro da
nossa vida, está a chamada
à alegria que Deus nos dirige, constituindo isso mesmo,
projeto de Deus para os homens e mulheres de todos os
tempos – explica o sacerdote.
O Centro Diocesano de Vocações (CEDIVOC) convida
todos os coordenadores de
grupo de coroinhas, membros das pastorais vocacionais e Movimento Serra para participarem desse retiro.
Mais informações podem
ser obtidas com o CEDIVOC,
através do e-mail cedivoc@
mitranh.org.br .
Texto: Pe. Fábio Luís Galle
/ Pascom da Diocese de NH
Edição de textos
e fotos: Dorcelina
Gomes / Assessoria de
Comunicação (ASCOM) da
Diocese de NH
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ROMARIA DAS MÃES

IMACULADA CONCEIÇÃO

Visita da imagem peregrina
inicia no dia 28 de fevereiro

20a edição diocesana
no dia 6 de maio

A

20ª Romaria Diocesana das Mães ocorre no dia 6 de maio e
é realizada pela Ordem dos Legionários
de Maria Imaculada (OLMI) do santuário mariano. Este ano traz como
lema “Com Maria, Mãe Evangelizadora, queremos ser sal da terra e luz
do mundo”. Assim como em 2017, a
caminhada sairá às 9h da Catedral
Basílica São Luiz Gonzaga de Novo Hamburgo. Durante quase duas
horas, os romeiros farão um trajeto
de cinco quilômetros até o santuário. Às 11h, o bispo Dom Zeno Hastenteufel presidirá a missa campal.
A ideia dos organizadores é superar os cinco mil participantes, que
foi o público do ano passado.
Conforme o padre Eduardo Padim Saraiva, ninguém melhor que
Maria para entusiasmar e motivar
os fiéis a serem fermento na massa.
– Isso significa ser instrumentos de
transformação na família, na sociedade e no mundo – salienta o reitor.
A imagem da Mãe Evangelizadora está percorrendo desde o final de
fevereiro as paróquias da diocese
como preparação à romaria. – Com
Maria, queremos, de modo especial,
fazer uma experiência de fé e devoção, rezar por nossas famílias, leigos
e o mundo – acredita Pe. Eduardo.

Festa da fé e alegria:
romeiros demonstram
devoção à Maria Imaculada
pelas ruas de Novo Hamburgo

Texto: Pe. Fábio Luís Galle /
Pascom e Dorcelina Gomes /
Ascom da Diocese de NH
Edição e fotos: Dorcelina Gomes
/ Ascom da Diocese de NH

SÉRGIO FUHR

Tendo como lema “Com Maria Mãe
Evangelizadora ser sal da terra e luz
do mundo, a peregrinação da imagem
de Nossa Senhora da Imaculada Conceição pelas 49 paróquias da Diocese
de Novo Hamburgo teve início no dia
28 de fevereiro. Como em 2017, a Paróquia Santa Joana Francisca de Chantal
de Joaneta (Picada Café) foi a primeira
a receber a visita.
O objetivo da visitação é possibilitar a devoção à Nossa Senhora e um
contato com a comunidade paroquial.
Conforme o reitor do Santuário das
Mães, padre Eduardo Padim Saraiva,
está prevista celebração de acolhida,

sendo que demais iniciativas ficam a
critério dos párocos das comunidades
católicas.
As bandeiras com a cor respectiva de
cada área pastoral acompanharão a visita da réplica às paróquias: Dois Irmãos
– azul, Novo Hamburgo – verde, São
Leopoldo – cinza, Sapiranga – laranja,
Serra – vermelha e Taquara – amarela.
A 20ª Romaria Diocesana das Mães
será realizada no dia 6 de maio. Assim
como no ano passado, a edição deste ano sairá às 9h da Catedral Basílica
São Luiz Gonzaga de Novo Hamburgo
rumo ao Santuário das Mães, também
na cidade.

ROTEIRO
DIA/MÊS
28/02
03/03
04/03
06/03
07/03
08/03
09/03
10/03
11/03
11/03
14/03
15/03
17/03
18/03
18/03
19/03
21/03
22/03
23/03
24/03
25/03
27/03
28/03
29/03
01/04
04/04
06/04
07/04
08/04
08/04
09/04
11/04
12/04
13/04
14/04
15/04
15/04
17/04
18/04
19/04
20/04
21/04
22/04
25/04
28/04
29/04
02/05
03/05
04/05
05/05
05/05

HORÁRIO
19h
18h
18h
18h30
18h30
18h30
19h30
19h
8h
19h30
19h
19h
18h
8h
19h
19h
19h
19h30
19h30
18h
19h
19h
19h30
19h
8h
19h
18h
18h
8h
19h
20h
19h30
19h30
16h
18h
9h
19h
19h
19h
19h30
19h
18h
18h
19h30
19h30
9h30
19h
18h
8h
16h30
18h

PARÓQUIA / CAPELA
SANTA JOANA FRANCISCA DE CHANTAL
SÃO LOURENÇO MÁRTIR
SÃO JOSÉ OPERÁRIO
SÃO PEDRO
NOSSA SENHORA DE LOURDES
NOSSA SENHORA DE LOURDES
SAGRADA FAMÍLIA
IMACULADA CONCEIÇÃO
SANTA TERESINHA
SENHOR BOM JESUS
NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO
NOSSA SENHORA DE LOURDES
SÃO JOÃO BATISTA
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
SANTA CRISTINA
SÃO LUIZ GONZAGA
SÃO JOÃO BATISTA
SANTA TERESINHA
CRISTO REI
SAGRADA FAMÍLIA
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
SÃO PEDRO APÓSTOLO
TRÊS MÁRTIRES RIO-GRANDENSES
NOSSA SENHORA AUXILIADORA
IMACULADA CONCEIÇÃO
SAGRADA FAMÍLIA
SÃO MIGUEL
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
SÃO JOSÉ
SÃO JOSÉ OPERÁRIO
NOSSA SENHORA DA PIEDADE
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
SANTO ANTÔNIO
CATEDRAL BASÍLICA SÃO LUIZ GONZAGA
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
SÃO JOSÉ DE ANCHIETA
SANTA CATARINA
SÃO JOSÉ OPERÁRIO
SÃO JOSÉ
SÃO JORGE
NOSSA SENHORA MEDIANEIRA
SÃO JOÃO BATISTA
NOSSO SENHOR DOS PASSOS (CARMELO)
NOSSA SENHORA APARECIDA
SANTUÁRIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

BAIRRO / LOCAL
JOANETA / PICADA CAFÉ
LINHA IMPERIAL
NOVA PETRÓPOLIS
GRAMADO
CANELA
VÁRZEA GRANDE / GRAMADO
TRÊS COROAS
IGREJINHA
TAQUARA
TAQUARA
ROLANTE
RIOZINHO
BOA ESPERANÇA / ROLANTE
NOVA HARTZ
PAROBÉ
ARARICÁ
CENTRO / SAPIRANGA
SANTA CRISTINA DO PINHAL
SÃO LUIZ / SAPIRANGA
AMARAL RIBEIRO / SAPIRANGA
CENTRO / CAMPO BOM
CAMPO BOM
LINDOLFO COLLOR
ESTÂNCIA VELHA
IVOTI
PRESIDENTE LUCENA
SANTA MARIA DO HERVAL
MORRO REUTER
RINCÃO / NOVO HAMBURGO
DOIS IRMÃOS
GUARANI / NOVO HAMBURGO
PRIMAVERA / NOVO HAMBURGO
CANUDOS / NOVO HAMBURGO
HAMBURGO VELHO / NH
WIESENTHAL / NH
LIBERDADE / NOVO HAMBURGO
NOVO HAMBURGO
RONDÔNIA / NOVO HAMBURGO
SANTO AFONSO / NH
FEITORIA / SÃO LEOPOLDO
VILA DUQUE / SÃO LEOPOLDO
SÃO JOSÉ / SÃO LEOPOLDO
FIÃO / SÃO LEOPOLDO
LOMBA GRANDE / NH
CAMPINA / SÃO LEOPOLDO
VICENTINA / SÃO LEOPOLDO
ARROIO DA MANTEIGA / SL
SÃO LEOPOLDO
SCHARLAU / SÃO LEOPOLDO
SÃO LEOPOLDO
SÃO LEOPOLDO

Texto: Dorcelina Gomes / Ascom da Diocese de NH
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UNIDOS POR MARIA

5o Encontro Diocesano do Terço
dos Homens no dia 29 de abril

I

PROGRAMAÇÃO

nspirados pelo tema “Maria, modelo de
humildade” e lema “Maria disse: minha
alma glorifica o Senhor” (Lc 1,46), os grupos de Terço dos Homens da Diocese de
Novo Hamburgo terão no dia 29 de abril
o 5º Encontro Diocesano. Diferente de edições
anteriores, este ano o evento será realizado no
Centro de Eventos Imalas – Avenida São Borja, 1860, bairro São Borja – em São Leopoldo. A
abertura oficial acontecerá às 8h30 pelo bispo
Dom Zeno Hastenteufel. Às 16h, também celebrará a missa de encerramento na Paróquia
Santa Catarina.
A ideia é oferecer uma melhor estrutura aos
participantes. São esperados mais de mil homens, inclusive visitantes de âmbito regional
como da diocese de Lages (Santa Catarina) e de
cidades vizinhas – Canoas, Caseiros, Esteio, Maquiné, Osório, Porto Alegre e Vacaria.
Difundir a devoção mariana e tornar o movimento ainda mais visível dentro e fora do território diocesano são os objetivos. Tendo em vista que o terço dos homens vem crescendo nos
últimos anos, há estudos por parte da coordenação para um encontro regional, já que a Diocese de Novo Hamburgo é a única que promove esses encontros.
O diretor espiritual diocesano, Pe. César Augusto Worst, e Pe. André Wobeto são os convidados para as reflexões do tema e lema. A programação também prevê procissão, adoração do
Santíssimo Sacramento e celebração eucarística.
8h: Acolhida e café da manhã
8h30: Abertura do evento – Bispo Dom Zeno
Hastenteufel
8h50: Procissão de entrada de Nossa Senhora
e canto do Hino do Terço dos Homens
9h: Início do terço rezado – coordenação do
diácono Roberto Castilhos Nunes
9h45: Palestra e pregação – Paulo Mecabô
10h45: Intervalo
11h: Palestra e pregação – Pe. Alex Graminho
Boardman
11h30: Almoço
12h30: Fotos – agradecimentos – leitura dos
nomes dos grupos
12h45: Palestra e pregação – Pe. César
Augusto Worst
13h45: Palestra e pregação – Pe. André
Wobeto
14h30: Encerramento das palestras
14h45: Procissão – Imalas até a Paróquia
Santa Catarina
15h30: Adoração do Santíssmo Sacramento –
Paróquia Santa Catarina
16h: Celebração da Santa Missa

DORCELINA GOMES / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM) DA DIOCESE DE NH

3) A legenda eu faço quando me enviares a página.
Denihillupti omnim anis eati cus, occaborit optatec ullupta
a veria denim et vent odit lab inum fugiaturi assinci
magnimin cus et prorero tem fuga. Hendestrum erchilit
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Resgatando
famílias
DOM FERNANDO ARÊAS RIFAN
No dia 17 de fevereiro, na Basílica-Santuário Nacional de Aparecida, reuniram-se, como todos os
anos, milhares de “Homens do Terço”. Foram contabilizados de 70 a 80 mil homens. É emocionante
presenciar a chegada das romarias de todo o Brasil, trazendo homens de todas as classes sociais,
unidos por essa oração abençoada, o Rosário de
Nossa Senhora. Esta foi a 10ª Romaria Nacional
do Terço dos Homens, com o tema “Terço dos
Homens, em comunhão com as vocações, resgatando famílias”. A missão do Terço dos Homens é
resgatar para o seio da Igreja homens de todas as
idades e com eles suas famílias, pois a presença
masculina na Igreja é imprescindível para a formação da família e de uma sociedade cristã.
Iniciado no Santuário da Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt, no Nordeste, e propagado
pelo Brasil inteiro, o Terço dos Homens é já uma
realidade em todos os estados do Brasil, calculando-se um milhão de homens que fazem parte
desse movimento. Parabéns! Eles merecem nosso
incentivo. Como diz a bela letra do Hino do Terço
dos Homens, composto pelo Pe. Antônio Maria,
“Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe Admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, na dor se
consome, ajuda esse mundo com o Terço dos Homens- No Teu Santuário, que é fonte e berço, nasceu a Missão dos Homens do Terço, Santuário da
nova Evangelização, Escola de nossa santificação”.
“O terço é o Evangelho das pessoas simples. É
uma recordação e meditação do Evangelho na
escola de Maria”
O Papa São João XXXIII dizia que o terço é o
Evangelho das pessoas simples. De fato, é uma
recordação e meditação do Evangelho na escola
de Maria, como diz a letra do mesmo hino de que
falamos: “É Tua escola o Terço, ele é luz, ninguém
como Tu sabe mais de Jesus; o Santo Evangelho
ensina de novo, Teu Terço é a Bíblia que Deus deu
ao povo”.
O Papa São João Paulo II ensinou-nos que o Rosário “concentra a profundidade de toda a mensagem evangélica da qual é quase um compêndio...
Com ele, o povo cristão frequenta a escola de
Maria, para deixar-se introduzir na contemplação
da beleza do rosto de Cristo e na experiência da
profundidade do seu amor” (Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, 1).
Mesmo sendo uma oração de louvor a Maria
Santíssima, o centro do Rosário está em Jesus
Cristo, cujo nome é o centro de gravidade da Ave-Maria, a dobradiça entre a sua primeira parte e a
segunda. “É precisamente pela acentuação dada
ao nome de Jesus e ao seu mistério que se caracteriza a recitação expressiva e frutuosa do Rosário”
nos ensina São João Paulo II.
O Rosário é uma oração muito recomendada
por todos os últimos papas, incluindo o Papa Francisco. “Queira Deus – é um ardente desejo nosso –
que esta prática de piedade retome em toda parte
o seu antigo lugar de honra!” (Leão XIII).
“O Rosário é a mais bela e a mais preciosa de
todas as orações à Medianeira de todas as graças:
é a prece que mais toca o coração da Mãe de Deus”
(São Pio X). “Maria nos acompanha, luta conosco,
apoia os cristãos no combate contra as forças do
mal. A oração com Maria, em particular o Rosário
– mas ouçam bem: o Rosário” (Francisco).

BISPO DA ADMINISTRAÇÃO APOSTÓLICA
PESSOAL JOÃO MARIA VIANNEY /
CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ
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Novo desafio e missão na Diocese

ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO
DE SANTA CATARINA
CNPJ: 91.681361/0001-04
Endereço: Rua General Osório, 631,
Bairro Hamburgo Velho – Novo Hamburgo (RS)
CEP: 93.510-160

ACSC - HOSPITAL REGINA
CNPJ: 91.681.361/0003-68
Endereço: Rua Maurício Cardoso, 711,
Bairro Hamburgo Velho – Novo Hamburgo (RS)
CEP: 93.510-250 Fone: (51) 3553-8800
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SEMANA SANTA

Semana para celebrar
a nossa Salvação!

M

ais uma vez
nos apro ximamos
da Semana
Santa. Iremos celebrar os dias sublimes em que foi manifestado
a nós, de forma inigualável, a
grandeza do amor de Deus e
a nossa salvação.
Precisamos compreender
bem o conceito de celebração.
Celebrar significa a ação de
reunir-se em um mesmo lugar em relação a um evento que
diz respeito ao sentido comum.
É a natureza social do ser humano que faz com que grupos
de pessoas se reúnam para celebrar eventos importantes de
sua história de vida. Assim, vemos pessoas reunindo-se para
celebrar aniversários: de vida,
de casamento, de ordenação;
para celebrar uma formatura ou uma conquista. Nestes
casos, o sentimento que toma
conta de todos aqueles que participam da celebração é a alegria que vem expressada em
gestos, palavras e até mesmo
em certos rituais como bater
palmas, dançar.
Ainda há eventos que causaram tristeza, que deixaram
saudades, e que também são
celebrados por grupos de pessoas: aniversário de morte de
alguém, despedidas, aposentadorias. Nestas situações, o
sentimento que é experimentado pelos que tomam parte à
celebração podem ser de tristeza, lamento, de saudades ou
de nostalgia. Estes sentimentos também são expressados
através de alguns rituais como: um minuto de silêncio,
uma mensagem de esperança,
uma homenagem, uma músi-

ca nostálgica.
Na Semana Santa todos os
cristãos celebram o evento histórico da morte e ressurreição
de Jesus Cristo. Na Quinta-feira
Santa, a alegria que experimentamos ao celebrar a instituição
da Eucaristia e do Sacerdócio,
repetindo os gestos de Jesus do
Lava-pés e do partir o pão, logo se transforma em tristeza
e apreensão ao recordarmos,
na mesma celebração, a traição
de Judas e agonia de Jesus no
Horto das Oliveiras. Esta tristeza se intensifica e atinge seu
cume na Celebração da Paixão

Aparecida
Aparecidado
doNorte
Norte
Ródoviario
Ródoviario-30/03/2018
-30/03/2018- -10x
10xR$
R$125,00
125,00
Aéreo
Aéreo- -10/08/2018
10/08/2018- -10x
10x145,00
145,00
Hóspedagem
Hóspedagemcom
comcafé
caféda
damanhã
manhãee
Jantar
Jantar

do Senhor. Alguns gestos e rituais nos ajudam a expressar
nossa tristeza: a prostração do
sacerdote no início da celebração e o beijo da cruz, mas sobretudo o silêncio: calam-se os
instrumentos musicais, o badalar do sino da Igreja. Sobretudo,
nós cristãos devemos silenciar:
calar nossas vozes, telefones,
computadores. Silenciar durante todo este dia da Sexta-feira
Santa é a melhor maneira de
expressarmos nossa participação nos sofrimentos de Cristo.
A Missa de Lava-pés, a Paixão do Senhor e a Vigília Pas-

Caminhos
Caminhos
Marianos
Marianos
19/05/2018
19/05/2018

cal são três momentos de uma
mesma celebração que dura
três dias. Portanto, durante estes três dias devemos tomar
parte à celebração Pascal, através da oração fervorosa, do jejum e abstinência de carne, da
confissão sacramental, do silêncio e sobretudo através do
canto do Aleluia no Sábado à
noite, quando a tristeza que
experimentávamos pela morte do Senhor se transforma em
alegria da Ressurreição.
Peçamos a Deus a graça de
participarmos intensamente
da celebração da Páscoa, não

JMJ
JMJ2019
2019--Panamá
Panamá

Alojamento:R$
R$5.880,00
5.880,00
Ingresso
Ingresso: :Palácio
PalácioNacional
Nacionalde
deSintra
Sintra- - Alojamento:
Hotel:
Hotel:R$
R$7.880,00
7.880,00
Sagrada
SagradaFamília
FamíliaMuseo
MuseoLouvre
Louvre- Pagamentoem
em10x
10xsem
semjuros
juros
Palácio
PalácioVersalhes;
Versalhes;*Guia
*GuiaReligioso*
Religioso* Pagamento
valor
valorsujeito
sujeitoaaalteração.
alteração.
Hosp
Hospc/c/café
caféee99almoço
almoçoee66jantares;
jantares;

só frequentando os horários
das celebrações comunitárias,
mas adotando as atitudes exteriores acima descritas, a fim
de que interiormente estejamos em sintonia com os cristãos do mundo todo e com Jesus Cristo que dá a vida pela
nossa Salvação.
Texto: Pe. Miguel Arnold
/ Reitor do Seminário
Diocesano Betânia / NH
Fotos: Pe. Fábio Galle /
Pascom da Diocese de NH
Edição: Dorcelina Gomes /
Ascom da Diocese de NH

ENF
ENF20192019-Canção
CançãoNova
Nova
44Hospedagens
Hospedagensc/c/café
caféda
damanhã,
manhã,
Almoço
AlmoçoeeJantar;
Jantar;Ingresso;
Ingresso;Guia
Guia
Aéreo:
Aéreo:10
10x x255,00
255,00( (Triplo
Triploluxo)
luxo)
Rodoviário:
Rodoviário:10
10x x160,00
160,00(Triplo
(TriploStd)
Std)

Trip
TripRirserva:
Rirserva: Débora
DéboraGarcia
Garcia--51
513242-4313
3242-4313/ /51
5199391-6996
99391-6996E-mail:
E-mail:debora@tripriserva.tur.br
debora@tripriserva.tur.br
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IVOTI

Padre Vicente lança livro sobre pessoas com deficiência

N

o dia 15 de fevereiro,
data em que completou 50 anos de
vida, o padre Claudio Vicente Immig
lançou oficialmente o livro “A presença profética das pessoas com
deficiência no atual contexto cultural: questões antropológicas,
éticas e sociais”, fruto de sua pesquisa da tese de doutorado, concluída em 2010.
Segundo Pe. Vicente, o livro
nasceu como resposta a um grande desafio pessoal iniciado na sua
infância, quando a graça de Deus
e o fato de ter nascido em uma família com verdadeiros princípios
cristãos, fez com que o olhar sobre
o próximo tivesse como medida o
amor de Deus. Um amor verdadeiro e profundo que não se ma-

nifesta em preferências, classificando as capacidades dos filhos,
mas se revela na gratuidade original e se multiplica diante das necessidades e limitações, estando
ao lado daquele que é mais vulnerável, reconhecendo, assim, a
primazia intrínseca da dignidade humana. Esta escola de vida
foi marcada pela presença especial de um irmão com deficiências
múltiplas graves, que mesmo sem
enxergar, falar, entender, caminhar e raciocinar como os outros
nove irmãos, deu para toda a família a oportunidade especial de
aprender, através do convívio cotidiano. Muitas vezes, a graça de
Deus está onde os homens pensam que está a desgraça.
O autor ressalta que a presença das pessoas com deficiência no

atual contexto cultural abre perspectivas para uma significativa reflexão ético-moral em diferentes
campos das ciências: filosóficas,
teológicas, antropológicas, sociológicas e bioéticas na descoberta
de novas dimensões do homem e
da pessoa, como detentor a pleno
título de direitos garantidos pela
sua dignidade intrínseca.

Immig conclui que a tese não
responde a todas as questões,
mesmo porque sua finalidade não
é achar soluções para os problemas abertos. Muito mais do que
responder dúvidas, evidencia-se
o mistério contido no homem,
constituído no seu ser e existir
pela fragilidade e pelas limitações
que fazem parte de sua natureza e

evidencia nas pessoas com deficiência a presença profética, que recorda ao homem constantemente
que sua importância não está na
onipotência ilusória, mas na solidariedade oblativa.
O livro pode ser adquirido na
secretaria da paróquia no valor
de R$ 30,00 ou acessado na versão
digital, que está disponível no site
da editora Fi: www.editorafi.org.
O Pe. Claudio Vicente Immig
é pároco da Paróquia São Pedro
Apóstolo de Ivoti e professor de Teologia Moral, Bioética e Humanismo e Cultura Religiosa na PUCRS.
Texto: Pe. Claudio Vicente
Immig
Fotos: Luiz Sachser / Pascom
da Paróquia São Pedro
Apóstolo

PEQUENOS REIS MAGOS

Campanha arrecada mais de 18 mil reais
e catequistas, e ajudaram os
irmãos mais necessitados de
países como Haiti, Guatemala,
Guiné-Bissau e Moçambique.
A paróquia agradece a todos
os que participaram do projeto, em especial aos 16 catequistas e seus catequizandos,
à Pastoral da Criança e aos padres que apoiaram a iniciativa.
Além de Ivoti, participaram
da iniciativa as seguintes paróquias: Sagrado Coração de Jesus e Santo Antônio, dos bairros Santo Afonso e Liberdade
em Novo Hamburgo, e Imaculada Conceição de Morro
Reuter.

MORRO REUTER
FOTOS ARQUIVO / PARÓQUIA

No período do Advento, a
Paróquia São Pedro Apóstolo de Ivoti desenvolveu, pela
primeira vez, o projeto dos Pequenos Reis Magos, realizado
pela Pastoral da Criança e Setor de Animação Bíblico-Catequética da Diocese de Novo Hamburgo.
Na campanha, os catequizandos visitaram e abençoaram as casas vestidos de Reis
Magos. Mais do que arrecadar fundos, a iniciativa buscou
conscientizar as crianças sobre
a realidade de outros países,
despertando o espírito missionário e solidário.
As famílias visitadas vivenciaram e acolheram a mensagem levada pelas crianças

SANTO AFONSO

BAIRRO LIBERDADE

Texto: Adriana Sachser /
Pascom de Ivoti

FAZER A DIFERENÇA
“A Campanha dos Pequenos Reis Magos promovida pela Pastoral da
Criança e executada pelo Setor de Animação Bíblico-Catequética da
Diocese de Novo Hamburgo provou que nossas crianças podem fazer a
diferença na vida de muitas famílias visitadas, evangelizando e abençoando com amor, carinho e fé por onde passaram.
O projeto foi muito bom, pois o que vivemos neste advento pode
ser multiplicado em nossas comunidades com estas crianças semeando amor ao próximo e recebendo carinho e gratidão das pessoas que
ainda acreditam em um mundo melhor.
O resultado financeiro faz parte da campanha, que tem o objetivo
de ajudar países mais pobres, onde as crianças vivem numa extrema
pobreza. Foram arrecadados R$ 18.671,06.
Nosso agradecimento às paróquias que aceitaram participar desse
projeto piloto em nossa diocese, em especial à catequese, que desempenhou sua missão de evangelizar com dedicação. Deixo o desafio a
todos que quiserem fazer parte da próxima edição”.
Nilva Canuto Libardi, coordenadora diocesana da Pastoral da Criança
Edição de textos e fotos: Dorcelina Gomes / ASCOM da Diocese de NH

IVOTI

FOTOS CAREN DILLY / PASTORAL
DA CRIANÇA DE IVOTI
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CANELA

Santuário de Caravaggio prepara
sua 58a Romaria e Festa
Os organizadores da 58ª Romaria e Festa em
honra à Nossa Senhora de Caravaggio de Canela
estão trabalhando desde o último mês de setembro, para que o evento seja um sucesso. Haverá
momentos de emoção, oração e adoração a Maria de Caravaggio e também de diversão.
Os festejos terão início no dia 19 de maio com
a Romaria Jovem e Jornada Diocesana da Juventude. A continuação será no dia 20 com a Cavalgada da Fé. No dia 26, dia de Nossa Senhora de
Caravaggio, será a vez da grande Romaria a Pé. A
última atividade do evento será a Romaria Motorizada, no dia 27 de maio.
Os preparativos começam no mês de abril,
quando a comissão festeira leva a imagem peregrina de Maria do Caravaggio a todas às comunidades católicas de Canela. A novena em preparação à Romaria e Festa terá início no dia 13 de maio.
Toda a renda será revertida para a construção
da igreja do santuário. Em 2013, o Conselho Administrativo do Santuário de Caravaggio de Canela e a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes deram início a construção de uma imponente Igreja,
no alto do morro que fica ao lado do Monumen-

to da Prece. O projeto prevê área total de 1,6 mil
metros quadrados, com capacidade para 500 pessoas. A igreja é um dos passos para tornar o local
oficialmente um Santuário. Atualmente, já estão
sendo levantadas as paredes e, desde outubro de
2015, são celebradas missas na cripta.
A Romaria e Festa em honra à Nossa Senhora de Caravaggio de Canela é uma realização da
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e conta com
coordenação geral do pároco, padre Varnei Luiz
Hinterholz e do casal presidente do Conselho
Administrativo do Santuário Lauro e Ieda Drechsler. Os coordenadores da comissão festeira são
os casais Valdomiro e Margarida Jardim, Roberto e Mariléa Oliveira. Adelir e Angelica Postal,
Claudimiro e Edite da Rosa, Dirceu e Rosangela Oliveira, Ingomar e Maria do Carmo De Nardi, Miguel Pereira e Jucemira dos Santos, Wilson e Emília Spier compõem a comissão festeira.

Multidão
movida pela fé:
as romarias de
Nossa Senhora
de Caravaggio
levam milhares
de fiéis a Canela.
Em especial, a
romaria a pé,
que este ano
acontecerá
no dia 26 de
maio. Comissão
festeira junto ao
Monumento da
Prece

Texto: Luciana Zanatta / Estratégia
Comunicação
Fotos: Diego dos Santos / Estratégia
Comunicação

ESCOLA EUCARÍSTICA

Neste ano do laicato, São João Paulo
II nos diz que as obras de misericórdia
representam o conteúdo mais imediato do empenho temporal dos leigos. A
caridade para o próximo nas expressões
antigas e sempre novas das obras de misericórdia corporais e espirituais representam o conteúdo mais imediato, comum e habitual na animação cristã da
ordem temporal, que constituem o empenho específico dos fiéis leigos. Com
a caridade para com o próximo, os fiéis
leigos vivem e manifestam a sua participação na realeza de Jesus Cristo, isto é,
no poder do filho do homem, que “não
veio para ser servido, mas para servir”
(MC 10,45). Vivem e manifestam esta
realeza na forma mais simples, que é

possível a todos e sempre, ao mesmo
tempo, na forma mais digna, pois a caridade é o dom mais alto que o Espírito dá, em ordem à edificação da Igreja
(cf.1 COR 13,13) e ao bem da humanidade. (Exortação Apostólica Christifide-

lis laici, n. 41, 30 de dezembro de 1988).
A celebração da Festa da Divina Misericórdia será realizada no dia 8 de
abril no Santuário das Mães em Novo
Hamburgo. Terá início às 15h com a oração da misericórdia, seguida da Santa
missa às 16h.
INDULGÊNCIAS: “Neste domingo
da misericórdia, concede-se indulgência plenária aos fiéis que cumprirem as
seguintes condições: realizar a confissão sacramental, comungar no dia da
festa e rezar pelas intenções do Santo
Padre as orações do Pai-Nosso, AveMaria e Credo.”
Texto: Eloy Silva Moraes /
Mensageiros da Divina Misericórdia

PADRES E DIÁCONOS ANIVERSARIANTES

Celebração da Festa da
Divina Misericórdia

MARÇO/ABRIL

ANIVERSÁRIOS DE ORDENAÇÃO
08/03: Bispo Dom Zeno Hastenteufel
(Ordenação Episcopal)
20/03: Pe. Henrique de Oliveira Neis
21/03: Diác. Zeno Konzen
10/04: Pe. Paulo César Rosa da Conceição
13/04: Pe. Mateus Lopes dos Santos
16/04: Pe. Raimundo N. M. de Freitas
17/04: Pe. Rafael Barbieri
21/04: Pe. Jacó André Wuaden
26/04: Pe. Roque Klafke
25/04: Pe. Edson André da Cunha Thomassim
29/04: Pe. Ronaldo Bernardes
ANIVERSÁRIOS NATALÍCIOS
01/03: Pe. Alex Graminho Boardman
04/03: Mons. Inácio José Schuster
08/03: Pe. Pedro Oscar Calsing
08/03: Pe. Rodrigo Brigolini Nielsen
10/03: Mons. Lydio Schneider
12/03: Diác. Enio Theisen
13/03: Pe. Sergio Silva
18/03: Pe. Adilson José Selch
20/03: Pe. Otávio Foerster
26/03: Pe. José Monteiro Filho
04/04: Pe. Flávio Corrêa de Lima
04/04: Pe. Mateus Lopes dos Santos
09/04: Pe. Jacó André Kunrath
16/04: Pe. Edson André da Cunha Thomassim
17/04: Pe. Reiner Gresch
24/04: Pe. Eduardo Padim Saraiva
27/04: Pe. Éverson Lino Rodrigues
27/04: Diác. Carlos Roberto Marques Pinto
28/04: Maicon Reinaldo Medeiros Graeff
29/04: Pe. Miguel Arnold
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PARÓQUIA SÃO JORGE DE SL

Vintena e Festa em louvor ao padroeiro

A

REVITALIZAÇÃO
DE UMA
HISTÓRIA DE FÉ

Igreja está
em reforma

PROGRAMAÇÃO

comunidade católica do bairro Campina já iniciou os preparativos da Festa do Padroeiro, que será no dia 22 de
abril. Para este período espiritual foi organizada uma vintena, sendo
que os 11 primeiros dias acontecem nas casas de paroquianos que se encontram enfermos e/ou ajudaram ou fazem parte de
alguma das capelas da Paróquia São Jorge. Os outros nove dias são realizados na
Igreja Matriz, com as missas às 19h30. Cada noite traz sempre um padre convidado.
O dia da festa terá a seguinte programação especial: 9h – carreata saindo da
comunidade Nossa Senhora Auxiliadora
(Rua Amaro Cavalcante, 160, Vila Elza)
até a Igreja Matriz (Rua Herval, 93); 10h
– celebração de missa solene do padroeiro. Após, ocorrerá o translado da imagem
até o salão paroquial; 11h30 – almoço festivo. Os cartões podem ser adquiridos com
os festeiros ou na secretaria paroquial por
40,00 antecipado adulto e 50,00 na portaria (no dia). O ingresso infantil (7 a 12
anos) foi estipulado em 15,00. O cardápio
oferecerá churrasco, galinhada, saladas,
cucas e outros pratos da culinária caseira. A partir das 14h, terá início o baile com
animação de Rogério Magrão e banda.
Durante as festividades, haverá o sorteio da ação entre amigos. A comunidade
se comprometeu a arrecadar fundos para a reforma da igreja. Integração e alegria entre os paroquianos são os objetivos
desse espaço de fé, convivência fraterna
e lazer. A comissão de festeiros e voluntários estão empenhados no êxito desse
momento.

01/04 – Matriz São Jorge (Saída da
Imagem)
02/04 – Comunidade Nossa Senhora
Auxiliadora
Casa: Mara Friedrich
Endereço: Rua Carlos Augusto Berger,
66
03/04 – Comunidade Nossa Senhora
Auxiliadora
Casa: Patrícia Fátima Lopes Souza
Endereço: Avenida Atalíbio de Rezende,
2665
04/04 – Comunidade Nossa Senhora
Aparecida
Casa: Otília Jubele
Endereço: Rua Ronald de Carvalho,
325
05/04 – Comunidade Nossa Senhora
Aparecida
Casa: Jair Winter e Cris Brito
Endereço: Rua Amaro Cavalcanti
06/04 – Comunidade São Judas Tadeu
Casa: Miguel dos Santos e Cecília dos
Santos
Endereço: Rua Coronel Artur Batista
Oliveira, 169, bairro Brasília
09/04 – Comunidade São Judas Tadeu
Casa: Jorge Alberto do Nascimento e
Cirlei do Nascimento
Endereço: Rua Major Francisco de Lima
e Silva, 93, bairro Brasília

10/04 – Comunidade São José
Operário
Casa: Marlei Ferreira da Silva
Endereço: Rua. Raul Bopp, 120
11/04 – Comunidade São José Operário
Casa: Luciano da Silva
Endereço: Rua General Portinho, 270
12/04 – Comunidade Santo Antônio
Casa: Norberto Júlio de Bastos e Fátima
Oliveira de Bastos
Endereço: Rua Minuano, 225 – Bairro
Campina
13/04 (sexta-feira) – Pe. José Augusto
Schneider (Diocese de Montenegro)
Tema: Jesus Cristo, modelo de vida
cristã para leigos
Bênção: Pães
14/04 (sábado) – Pe. Francisco das
Chagas Alves (Diocese de Novo
Hamburgo)
Tema: A espiritualidade popular dos
leigos e leigas
Bênção: Imagens de devoção
15/04 (domingo) – Pe. Gabriel Santos
da Silva (Diocese de Novo Hamburgo)
Tema: A vocação leigo e leiga na vida
da Igreja na família
Benção: Família
16/04 (segunda-feira) – Pe. Antônio
Hochscheidt Becker (Diocese de
Montenegro)

PASCOM

Tema: O cristão leigo: sinal do Reino de
Deus no mundo
Bênção: Chás
17/04 (terça-feira) – Pe. Jacó André
Wuaden (Diocese de Novo Hamburgo)
Tema: Dizimo: vínculo entre leigos e
leigas à comunidade de fé
Bênção: Dizimistas
18/04 (quarta-feira) – Pe. Adilson
Schlindwein (Diocese de Montenegro)
Tema: Os ministérios leigos a serviço da
Igreja no mundo
Bênção: Catequistas e catequizandos
19/04 (quinta-feira) - Gabriel Zucki
Bagatini (Diocese de Montenegro)
Tema: O cristão leigo, sujeito na Igreja e
no mundo: esperanças e angústias
Bênção: Pastorais
20/04 (sexta-feira) – Pe. José Monteiro
Filho (Diocese de Novo Hamburgo)
Tema: Sujeito eclesial: discípulos
missionários e cidadãos do mundo
Bênção: Batizados e crismados
21/04 (sábado) – Pe. Eduardo Padim
Saraiva (Diocese de Novo Hamburgo)
Tema: A ação transformadora dos
leigos e leigas na Igreja e no mundo
Bênção: Carteiras de Trabalho
Texto: Dorcelina Gomes / ASCOM da
Diocese de NH

Webrádio e informativo: os novos canais de relacionamento
Com o intuito de evangelizar através das mídias sociais, a Pastoral da
Comunicação (Pascom) da Paróquia
São Jorge – Rua Herval, 93, bairro
Campina de São Leopoldo – lança
dois canais de relacionamento com a comunidade: a
WebRádio São Jorge e o Informativo, que também leva
o nome do padroeiro.
Tendo como lema de serviço, “É necessário que ele
cresça e que eu diminua” (João 3,30), a equipe é formada pelo padre Alexsandro Lemos da Silva, Elisiel
Cardoso e Valdir Simplício da Silva.
A WebRádio São Jorge surge com o propósito de
evangelizar através da música, palestras, terços e programas, utilizando-se de uma ferramenta moderna e
eficaz, que é a internet.
Para ouvir a rádio, basta acessar a página inicial do
site da Paróquia ou qualquer matéria disponível, atra-

vés do link: http://paroquiasaojorge.
minharadio.fm/ .
A web rádio e o informativo bimensal não visam ao lucro. São mantidos
por colaboradores que custeiam os
dois veículos de comunicação.
A missão da webrádio e do informativo são informar,
educar, comunicar, integrar e evangelizar, despertando
cada vez mais ouvintes (católicos ou não) para uma
relação íntima com Deus, mediante uma programação
de qualidade.
Para adquirir o informativo, basta se dirigir à secretaria paroquial ou está disponível com um dos patrocinadores.
Texto: Pascom paroquial
Fotos: PASCOM da Paróquia São Jorge / SL
Edição: Dorcelina Gomes / ASCOM da Diocese de NH

MISSÃO

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

Desde 2015, os membros do conselho administrativo da Paróquia São
Jorge vinham sugerindo ao pároco
uma reforma, pois a última aconteceu
em 2010, tendo sido restauradas pintura externa e interna e manutenção do
presbitério. Entretanto, seria necessário o conserto do telhado, pois chovia
em vários pontos, comprometendo
até mesmo o piso da nave da igreja.
Assim, no último semestre de 2017, a
comunidade católica localizada no
bairro Campina de São Leopoldo iniciou as obras com a substituição do telhado da nave, da cúpula e da sacristia
– que está em processo de finalização.
A reforma prevê quatro etapas: a primeira sendo a troca do telhado, orçado
em 49 mil reais; a segunda diz respeito
a refazer a parte elétrica, colocando
nova iluminação, e também ao forro
da igreja para melhorar a acústica e o
ambiente de oração. Nesta etapa serão
gastos a princípio 45 mil reais.
A impermeabilização e o revestimento lateral internos da igreja com
pedras são o terceiro passo. As inundações do Rio dos Sinos desde a construção em 1957 até a construção do
dique foram responsáveis por danos
ao longo dos anos. Terão um custo
inicial de 35 mil. O objetivo é evitar a
degradação da pintura e das paredes
causadas pela umidade.
Como última parte haverá a revitalização do piso da nave da igreja e correção de ondulações. Serão investidos
em torno de 30 mi.
Este projeto será executado em um
período de quatro anos, sendo que a
primeira etapa está sendo concluída.
A matriz está entusiasmada na continuidade da reforma da paróquia. Afinal, é a revitalização de uma história de
fé (1957-2018).
DOAÇÕES
Os paroquianos e demais interessados podem colaborar de duas maneiras: a primeira realizando a aquisição
da ação entre amigos na secretaria ou
então através do depósito no Banco
Sicredi, agência 0101, conta 95893-0
de São Leopoldo em favor da Mitra
da Diocese de Novo Hamburgo / Paróquia São Jorge.
Texto: Pe. Alexsandro Lemos da
Silva / Pároco

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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Jornada Diocesana da Juventude:

aproxima-se o

GRANDE DIA

ONDA

Movimento
realiza
missa de
abertura
do ano no
dia 11 de
março

A comissão organizadora
da Romaria Jovem de Canela e o Setor Juventude da
Diocese de Novo Hamburgo trabalharão em parceria
para a preparação de mais
uma Jornada Diocesana da
Juventude (JDJ), que será
realizada no dia 19 de maio,
dentro da programação da
Romaria Jovem de Canela. O
evento terá como lema “Não
temas Maria, porque encontraste graça junto de Deus”.
Com o objetivo de reunir e
celebrar a juventude da diocese, a JDJ firma-se, a cada
ano, como uma das mais importantes iniciativas da Igreja particular, que tem como
público-alvo os integrantes

dos diversos movimentos
e pastorais juvenis, bem
como dos catequizados e
membros das novas comunidades.
Neste ano, uma das principais atrações da JDJ será
o show da banda Dominus,
que retorna à diocese para
animar o evento.
Texto: Equipe de
Comunicação do Setor
Juventude (Linha D)
Foto: Diego dos Santos /
Estratégia Comunicação /
Canela
Edição: Dorcelina
Gomes / Assessoria de
Comunicação (ASCOM) da
Diocese de NH

O Movimento
Objetivos Novos do
Apostolado (ONDA)
realiza a sua “Missa
de Abertura do Ano”,
onde se reúnem
jovens e tios de toda
a Diocese de Novo
Hamburgo para
celebrar e dar início
a mais um ano de
atividades. O evento
será realizado no dia 11
de março. A Paróquia
Sagrado Coração de
Jesus acolherá os
participantes a partir
das 8h.
Estarão presentes
todos que
acompanham os
grupos paroquiais,
bem como a
coordenação
diocesana. As
atividades terão
início com a Santa
Missa. Após a
celebração, jovens e
tios coordenadores
paroquiais se
reúnem para um
momento de
formação.
Vítor Silveira Mendes
/ Comunicação do
Onda

Enviar sugestões de pauta e reportagens para Anderson Seifert, através do e-mail: juventude@mitranh.org.br
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APOSTOLADO DA ORAÇÃO

M

otivado pelo
lema “Vós sois
o sal da terra e
luz do mundo” (Mt 5, 1314), o Encontro anual do Apostolado da Oração será realizado
no dia 24 de março, das 9h às 16h
em Taquara. Os devotos do Sagrado Coração de Jesus serão acolhidos na Escola Santa Teresinha
pelo pároco da Paróquia Senhor
Bom Jesus, padre Sérgio Simon.
Às 9h30, o bispo diocesano, Dom
Zeno Hastenteufel, celebrará a
Santa Missa na igreja.
Na 18ª edição, a iniciativa tem
a finalidade de rezar, refletir, celebrar e juntos assumir as atividades anuais, lembrando os
compromissos paroquiais e diocesanos. Além disso, encontrar-se com alegria e entusiasmo no
início do ano, comprometendo-se com a evangelização.

Não há taxa de inscrição, somente as paróquias organizam
em suas comunidades, com a devida documentação para a locomoção dos participantes.
As bandeiras e as fitas são os
sinais dos integrantes do apostolado. Nesse sentido, o assessor eclesiástico diocesano, padre Airton Luiz Haack, pede que
tragam estes objetos para usarem
no dia e na procissão, que sairá
da Escola Santa Teresinha até a
paróquia.
Os encontros diocesanos

acontecem desde o ano de 2001.
O Apostolado da Oração existe
antes da Diocese de Novo Hamburgo ter sido criada em 1980,
pois era vinculado à arquidiocese de Porto Alegre. Em território hamburguense, são 38 anos
de história.
Texto e edição: Dorcelina
Gomes / ASCOM da
Diocese de NH
Fotos: Roseli Buehrmann
/ Grupo do Apostolado
da Oração de Ivoti

PROGRAMAÇÃO

18 Encontro anual acontece no
dia 24 de março em Taquara
o

9h: Chegada e acolhida na Escola
Santa Teresinha Pe. Sérgio Simon
Procissão com as bandeiras e
fitas até a igreja
9h30: Santa Missa na paróquia –
Bispo Dom Zeno Hastenteufel
10h30: Cafezinho no salão
paroquial
11h: 1ª Palestra na igreja – Tema –
Ano do Laicato e o Apostolado da
Oração – Pe. Airton Luiz Haack
12h30: Almoço – Salão (partilha) e
Restaurantes
13h30: Animação na igreja
14h: Hora mariana (Oração do terço)
14h30: 2ª Palestra – As 12
promessas e nosso testemunho nos
dias de hoje – Leigo da Paróquia
Senhor Bom Jesus
15h30: Adoração, meditação e
bênção do Santíssimo Sacramento
16h: Encerramento
* Para o almoço, os participantes
poderão trazer o lanche e fazer a
partilha dentro do salão paroquial.
Também para quem desejar,
existem vários restaurantes e
lancherias nas proximidades da
igreja, com preços especiais.

AGENDA DO BISPO

MARÇO E ABRIL / 2018
01/03: 19h – Missa de abertura para
os seminaristas – Seminário Diocesano
Betânia – NH
02/03: 18h – Missa de abertura para
os seminaristas – Seminário São Luiz
Gonzaga – Viamão
04/03: 8h – Missa para Leitorado –
Paróquia Santa Teresinha – Campo Bom
07/03: 19h – Missa de abertura do Ano
Pastoral – Paróquia São João Batista –
Bairro Arroio da Manteiga – SL
08/03: 8h30 – Reunião Geral do Clero
– Paróquia Nossa Senhora da Piedade –
Bairro Hamburgo Velho – NH
19h – Missa com a imagem da Mãe
Peregrina – Paróquia Nossa Senhora
de Lourdes – Bairro Várzea Grande –
Gramado
10/03: 8h30 às 12h – Aulas de História
da Igreja para o CLJ – Casa de Retiro São
Pio – Lomba Grande
19h – Missa da Mãe Peregrina – Paróquia
Imaculada Conceição – Igrejinha
11/03: 19h30 – Missa da Mãe Peregrina
– Paróquia Senhor Bom Jesus – Taquara
13/03: 10h30 – Missa na Pontifícia
Universidade Católica (PUC) – Porto
Alegre
14/03: 14h30 – Reunião do Conselho
Missionário Diocesano (COMIDI) –
Residência episcopal – NH
19h – Missa e palestra sobre iniciação à
vida cristã – Paróquia Sagrado Coração de
Jesus – Sapiranga.
15/03: 8h – Reunião do Serviço
Ecumênico de Novo Hamburgo (SENHA) –
Igreja da Ascensão – NH

19h – Missa da Novena – Capela São José
– Bairro Parque Itapema – SL
17/03: 19h – Missa de São José –
Bairro Vale Verde – Dois Irmãos
18/03: 9h – Formação para novos
Ministros extraordinários da Comunhão
Eucarística – Paróquia Nossa Senhora
Medianeira – Bairro Vicentina – SL
19/03: 19h – Missa da Mãe Peregrina –
Paróquia Nossa Senhora da Conceição –
Araricá
20/03: Reunião do Conselho de
Formadores – Residência episcopal – NH
21/03: 19h30 – Missa da Novena –
Capela São José – Bairro Quatro Colônias
– Campo Bom
22/03: 8h30 – Reunião do Conselho de
Presbíteros – Residência episcopal – NH
19h30 – Missa da Mãe Peregrina –
Paróquia Santa Cristina – Santa Cristina do
Pinhal – Parobé
23/03: 19h30 – Missa da Mãe
Peregrina – Paróquia São Luiz Gonzaga –
Sapiranga
24/03: 8h30 – Reunião do Movimento
Serra – Residência episcopal – NH
25/03: 10h – Missa de Domingo
de Ramos – Catedral Basílica São Luiz
Gonzaga – NH
19h – Missa da Mãe Peregrina – Paróquia
Santa Teresinha – Campo Bom
29/03: 9h30 – Missa dos Santos Óleos
e lançamento da Campanha Vocacional:
Em cada comunidade, uma vocacção –
Catedral – NH
20h – Missa do Lava-pés – Catedral – NH
30/03 (Sexta-feira Santa): 15h –

Celebração da Paixão de Cristo – Paróquia
Nossa Senhora de Lourdes – Canela
20h – Procissão dos Passos – Gramado
31/03: 20h – Celebração da Vigília
Pascal – Catedral – NH
01/04: Domingo de Páscoa
8h – Missa da Mãe Peregrina – Paróquia
São Pedro Apóstolo – Ivoti
11h – Missa de Páscoa – Santuário das
Mães – NH
04/04: Reunião da Província
Eclesiástica de Porto Alegre – Caxias do
Sul
19h – Missa da Mãe Peregrina – Capela
Três Mártires Rio-grandenses – Presidente
Lucena
06/04: 18h – Missa da Mãe Peregrina
– Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora –
Santa Maria do Herval
07/04: 11h – Palestra sobre Doutrina
Social – Paróquia São Pedro Apóstolo –
Ivoti
18h – Missa Franciscana – Paróquia Nossa
Senhora da Conceição – SL
08/04: 16h – Domingo da Divina
Misericórdia – Santuário das Mães – NH
19h – Missa – Catedral – NH
09/04: 20h – Missa da Mãe Peregrina
– Paróquia Nossa Senhora de Fátima –
Bairro Guarani – NH
10/04 a 20/04: 56ª Assembleia Geral
dos Bispos – Aparecida – São Paulo
21/04: 18h – Missa da Mãe Peregrina
– Paróquia Santa Catarina – Bairro São
José – SL
19h30 – Missa com bênção da Capela São
José Operário – Bairro Amaral Ribeiro –

Sapiranga
22/04: 8h – Missa de abertura do Retiro
dos Animadores Vocacionais – Paróquia
São Miguel – Dois Irmãos
24/04: 8h30 – Reunião do Conselho de
Formadores – Residência episcopal – NH
25/04: 19h30 – Missa da Mãe
Peregrina – Paróquia São José – Bairro
Lomba Grande – NH
28/04: 19h30 – Missa da Mãe
Peregrina – Paróquia São Jorge – Bairro
Campina – SL
29/04: 9h30 – Missa da Mãe Peregrina
– Paróquia Nossa Senhora Medianeira –
Bairro Vicentina – SL
16h – Missa de encerramento do 5º
Encontro Diocesano do Terço dos Homens
– Paróquia Santa Catarina – Bairro São
José – SL
03/05: 8h – Missa da Mãe Peregrina
– Convento Nosso Senhor dos Passos
(Carmelo) – SL
04/05: 8h – Missa da Mãe Peregrina
– Paróquia Nossa Senhora Aparecida –
Bairro Scharlau – SL
05/05: 15h e 18h – Crismas – Paróquia
Santa Cristina – Santa Cristina do Pinhal –
Parobé
06/05: 11h – Missa campal da 20ª
Romaria Diocesana das Mães – Santuário
das Mães – NH
07/05: 19h – Início do Retiro dos padres
da Diocese de Novo Hamburgo – Centro
de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI) –
SL
08 a 10/05: Retiro dos padres da
Diocese de NH – CECREI – SL

