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Dom Antonio Carlos Rossi Keller

PALAVRA DO BISPO

A vida oculta de Jesus
Ao rezar o Credo professamos com toda a claridade
os mistérios da Encarnação
(concepção e nascimento de
Cristo) e da Páscoa (paixão,
crucificação, morte, sepultura, descida aos infernos,
ressurreição e ascensão);
mas não se explícita a vida
oculta nem a vida pública. O
Evangelho, em troca, presta
atenção – mais brevemente
– aos mistérios da infância e
vida oculta, desenvolvendo
por extenso a vida pública,
na qual sobressai o que Jesus
fez e ensinou.
1. A vida de Jesus, um
ensinamento contínuo
Quem conhece bem a
vida de Nosso Senhor Jesus
Cristo sabe que toda ela foi
um ensinamento contínuo:
seu ocultamento, sua obediência, seu trabalho, seus milagres, sua oração, seu amor
pelos homens, sua predileção
pelos mais pequenos e pelos
pobres, a aceitação total do
sacrifício na cruz, para a
salvação do mundo, tudo o
que fez.
2. O nascimento em
Belém
Como tinham predito os
profetas, Jesus nasceu em
Belém de Judá depois de
séculos de preparação. Deus
enviava a seu Filho, nascido
homem das entranhas puríssimas da Santíssima Virgem,

para salvar a todos e mostrarnos o caminho que conduz ao
céu. Nasceu em estábulo humilde, de uma família pobre,
dando-se a conhecer a uns
humildes pastores que foram
os primeiros em adora-lo.
São lições de humildade, de
pobreza, de simplicidade...
que todos nós cristãos temos
de aprender e seguir.
3. O grande acontecimento do Natal
O evangelho conta o nascimento de Jesus Cristo,
o Filho de Deus feito homem, com esta simplicidade: “Aconteceu naqueles
dias que saiu um edito de
César Augusto para que se
recenseasse todo o mundo.
José subiu da Galiléia, da
cidade de Nazaré, à Judéia,
à cidade de Davi, que se
chama Belém, por ser ele da
casa e da família de Davi,
para recensear-se com Maria,
sua esposa, grávida. Estando
ali, cumpriram-se os dias do
parto, e deu à luz a seu filho
primogênito, e o envolveu
em panos e o depositou em
um presépio, por não ter
lugar para eles na hospedaria” (Lucas 2,1-7). Cada
ano, no dia 25 de dezembro,
celebramos o Natal e os
acontecimentos relacionados
com ele: a Sagrada Família,
a Solenidade de Santa Maria,
Mãe de Deus (1 de janeiro)

e a Epifânia do Senhor (domingo mais próximo a 6 de
janeiro).
4. Os mistérios da infância de Jesus
Os grandes acontecimentos ou mistérios da infância
de Jesus são:
a) A Circuncisão, ao
oitavo dia de seu nascimento, como se fazia com os
meninos judeus; era uma
cerimônia que prefigurava o
batismo.
b) A Epifânia, ou manifestação de Jesus como Messias de Israel, que celebra a
adoração dos Reis Magos.
c) A Apresentação de
Jesus no Templo. Em cumprimento da lei de Deus,
Maria e José apresentaram
Jesus no templo de Jerusalém, quarenta dias depois do
nascimento; a mãe – neste
caso a Virgem Maria – cumpria com a lei da purificação.
Maria não estava obrigada
a isto, por ser virgem e sem
mancha do pecado, mas quis
submeter-se em tudo à Lei de
Deus.
d) A fuga para o Egito
e a matança dos Inocentes.
Desde o princípio Jesus foi
perseguido, e os cristãos
de todos os tempos sofrem
também a perseguição e o
martírio.
5. A vida oculta de
Jesus. A maior parte de sua

vida, Jesus viveu como a
imensa maioria dos homens:
uma vida corrente sem aparente importância, vida de
trabalho, a vida religiosa
submetida à Lei de Deus,
vida de comunidade em
sua cidade com os parentes,
amigos e conhecidos. O
Evangelho diz que Jesus obedecia a seus pais e progredia
em sabedoria, idade e graça
perante Deus e perante os
homens. Só o acontecimento
da perda e encontro de Jesus
no Templo, à idade de doze
anos, que narra São Lucas,
quebra a aparente monotonia da vida oculta, cheia,
por outro lado de sentido e
ensinamentos.
6. O papel de São José
Sabemos que Jesus nasceu da Virgem Maria, concebido por obra e graça do
Espírito Santo. Deus era seu
Pai, mas quis que alguém
fizesse as vezes de pai, na
terra. A pessoa escolhida foi
José, um homem justo da
casa de Davi. José, esposo
virginal de Maria e pai legal
de Jesus, exerceu com Ela
e com o Filho de Deus os
ofícios de esposo e pai, nesta
terra. Com seu trabalho de
artesão na pequena cidade
de Nazaré proveu e cuidou
da vida de Jesus e da Virgem,
ensinando a seu Filho seu
ofício profissional.
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CRELUZ

Gestão da Creluz é referência para
acadêmicos das UFSM

Acadêmicos dos cursos
de Administração e Ciências
Econômicas na disciplina de
Cooperativismo visitaram a
Matriz da Creluz, o Horto
Florestal e também a Usina
Solar Boa Vista, na tarde de
terça 22 de novembro.
No Centro Administrativo Severino Tres em Pinhal,
os estudantes foram recepcionados pelo colaborador
do Grupo Creluz, Douglas
da Luz, que ministrou uma
palestra sobre a gestão da
Cooperativa, seu histórico
e indicadores atuais, programas sociais, atuação ambiental, geração limpa de
energia, distribuição eficiente e implantação de novas

tecnologias, além de projetos
para o futuro.
Logo após, o passeio teve
continuidade no Horto Florestal da Cooperativa, onde
foi apresentado o sistema
ecológico e sustentável para
a produção de mudas de
árvores nativas da flora regional e mudas de erva-mate.
Em seguida o grupo se
dirigiu até a Usina Solar
Boa Vista, construída em
Boa Vista das Missões, as
margens da BR 386 no entroncamento com a BR 158
e que será inaugurada em 09
de dezembro deste ano.
O professor da disciplina
de Cooperativismo e vcediretor do Campus da UFSM

em Palmeira das Missões,
Adriano Lago, destacou que
a visita surpreendeu positivamente. Lago diz que é gratificante ver aqui na região um
grande exemplo de gestão
eficiente e sustentabilidade,
em uma empresa de médio
porte.
Os acadêmicos também
se surpreenderam com o que
viram: é o caso da estudante
Maiara Thaís Tolfo; “Por
ser uma empresa do ramo
de energia não esperava ver
aqui tanto verde e todas essas
plantas, isso é muito bom”,
resumiu Maiara, ao visitar o
Horto Florestal.
Fonte: Edevaldo Stacke
- Ascom Creluz

Núcleo reflete sobre o
Ano da Misericórdia

No dia 12 de novembro,
os religiosos e religiosas do
núcleo de Frederico Westphalen estiveram reunidos
no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, o encontro
foi bom e contou com a
boa participação de todos e
teve como objetivo: refletir
sobre a “ Vida Religiosa
Consagrada em Processo de
transformação,” e o ano da
Misericórdia entre outros
assuntos.
O Bispo Dom Antonio
Carlos, marcou presença e
enfatizou a importância das
comunidades religiosas das
diversas congregações na
Diocese bem como a missão
que realizam de acordo com

o carisma de cada congregação.
O encontro foi marcado
pela alegria da convivência,
reflexão, confraternização
e oração. O enceramento
aconteceu as 15:oo horas no
Santuário da Divina Misericórdia na Morada do Senhor
com a Missa celebrada pelo
Padre Neimar Demarco.
Assim, com alegria desejamos a todos aqueles e
aquelas que caminharam conosco na missão, partilharam
experiências e ,juntos fortificamos nossa fé e esperanças
um Feliz Natal e um próximo
ano cheio da graças de Deus
em 2017. Pelo grupo, Irmã
Vilma Theresinha Lorenzi.
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Pequeninos de Jesus
Dia de Oração e
Ação pela Criança
Celebrado anualmente no dia 20 de novembro, o Dia
Mundial de Oração e Ação pela Criança é uma iniciativa
inter-religiosa que tem como objetivo promover o bem-estar
das crianças por meio da reflexão, da celebração da vida e da
definição de estratégias para superar os desafios e para a proteção de seus direitos.
Em Curitiba, as atividades deste ano aconteceram na tarde
do dia 19 de novembro, no Portal do Futuro Cajuru - Vila
Audi. A data foi marcada por oficinas, apresentações culturais,
educativas e recreativas para as crianças. E um momento ecumênico para que todos pudessem rezar juntos a Oração Pela
Criança e renovar o compromisso com a causa da infância. A
coordenadora nacional da Pastoral da Criança, Ir. Veneranda
Alencar, foi quem fez a leitura da Oração ao microfone, junto
com as famílias e crianças presentes.

Além da Pastoral da Criança, participam das atividades:
Fundação Cultural de Curitiba; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de
Esporte, Lazer e Juventude; Secretaria de Justiça do Estado;
Obra Social Santo Aníbal; Focolares; Legião da Boa Vontade;
Igreja Messiânica; Igreja Batista; Hare Krishna; Motoclube
Ceifeiros da Noite; Horto Municipal e Amigas da Mama.
Juntas, todas essas iniciativas fazem com o que dia seja repleto de oportunidades para as crianças e famílias brincarem
e aprenderem mais.
Destaque também para a participação da Banda de Música
da Polícia Militar do Paraná e diversas unidades especializadas
da PM, que promoveram passeios à cavalo, pinturas nos rostos
das crianças, entre outros momentos de aproximação com a
comunidade. Devido a uma parceria entre o governo japonês,
a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a PM do Paraná,
esteve presente também o senhor Yoshiyuki Nakatani, inspetor
da Polícia de Osaka, no Japão. Confira reportagem completa
no site da PM, com galeria de fotos.
“A gente vê o evento crescendo ao passar dos anos. Aumentam os parceiros, mas também mantemos aqueles que já
participaram. Dividindo as atividades e as responsabilidades,
conseguimos oferecer cada vez mais coisas para as crianças
e também mais informação”, comemora Vanessa de Fátima
Dumas, líder da Pastoral da Criança.
A data também será celebrada pela Pastoral da Criança neste
sábado em Dois Vizinhos (PR), das 14h às 18h, na AFS - BRF,
Rua Senador Atílio Fontana, 2323.
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CATEQUESE

Assembleia Diocesana
é realizada

“Nasceu da Virgem Maria”: Porque Maria
é verdadeiramente Mãe de Deus?
Meus amigos e
minhas amigas!
No dia 10 de novembro, aconteceu a Assembleia
Diocesana de Catequese
em Frederico Westphalen.
Estiveram reunidos párocos, vigários, coordenadores
paroquiais de catequese e 2
catequistas por paróquia.
Segundo a Irmã Lecticia
Alberello o objetivo do encontro foi dar início ao novo

plano diocesano 2017-2020.
Para isso os participantes
foram divididos em grupos
de trabalhos e apontaram as
urgências da catequese nas
paróquias. O monsenhor
José Dalla Costa fez um
estudo sobre a 2º urgência
das diretrizes gerais da ação
evangelizadora que fala especificamente da Catequese.

VISTA ALEGRE
30 anos da Legião de Maria

Para comemorar os 30
anos de fundação da Legião
de Maria da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Vista
Alegre, ocorreu no dia 10
de novembro de 2016, uma
tarde de orações.
Inicialmente as legionárias participaram de uma
palestra, junto a Igreja da Paróquia, com a presidente da
Legião de Maria da Diocese
a Srª Marlene Franciscatto,
bem como a secretaria e
tesoureira a Sr.ª Leonilda
Marcon e Margarida Grassi.
Na ocasião teve orações legionárias e para encerrar a
palestra foi cantado o hino
da Legião. Após ocorreu

uma confraternização entre
os presentes.
Foi realizado um agradecimento especial também,
ao Pároco Padre Leandro
Trevisan, nosso guia espiritual, e para encerrar as atividades da tarde de orações
houve uma bela homenagem
a legionária fundadora Terezinha Candaten, sendo que
esta distribuiu a todos uma
lembrança.
Representam o movimento hoje: Presidente: Ilce
Margarida Piaia Candaten;
Vice –Presidente: Terezinha
Bellenzier Trintinaia; Secretária: Onilda Zanardi Benatti; Tesoureira Celita Folle.

Debruçamo-nos no Creio
à luz e tendo auxílio do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, sobre Menino
Jesus na manjedoura. Deparamo-nos junto com Ele: Maria. Então nós conhecemos e
procuramos conhecer melhor
Nossa Senhora por causa do
Mistério de Cristo, já que Ela
estava intimamente ligada a
este Mistério. E a pergunta
do Compêndio do Catecismo
da Igreja Católica é:
“...NASCEU DA VIRGEM MARIA”: POR QUE
MARIA É VERDADEIRAMENTE A MÃE DE DEUS?
E o próprio Compêndio
responde: “Maria é verdadeiramente Mãe de Deus porque
é a Mãe de Jesus”. Com efeito, Aquele que foi concebido
por obra do Espírito Santo
e que se tornou verdadeiramente filho de Maria, é filho
eterno do Pai. Filho do Pai
eterno. Filho de Deus.
Maria não deu origem,
nem poderia dar origem a
Divindade de Cristo. Ela
deu origem à Cristo, que se
encarnado n’Ela tornou-se
verdadeiramente Deus. E
verdadeiramente Homem.
E não há mais separação de

Jesus. Até aqui é homem,
até ali é Deus. Não! Uma
Pessoa. Duas naturezas. Mas
uma só Pessoa.
Só para dar uma ideia de
todo este Mistério: uma mãe,
talvez até você seja mãe. A
mãe dá origem ao filho com
a colaboração do marido.
Gera o filho e este filho tem
uma alma eterna. A mãe não
é origem da alma eterna. A
alma eterna do seu filho, da
sua filha é de Deus. Você
colaborou para este corpo,
mas este corpo não nasceu
sozinho. Tem uma alma que
dá vida nele. Esta alma tem
origem em Deus.
Maria colaborou, pois,
com o seu Filho. Agora o
Filho que nasceu d’Ela, é o
filho que é Deus. Deus Ele
mesmo. Este Jesus que Ela
gerou no Natal, que Ela pegou nos braços, que Ela cariciou, que Ela amamentou,
que é seu Filho. É o Filho de
Deus. É o filho de Deus que
nasceu n’Ela. Por isso, dizer
que é a Mãe de Jesus.
Ora Jesus é Deus, daí o
Titulo Mãe de Deus. Repito
não deu origem a Divindade de Jesus. Mas deu vida
a Jesus, que nasceu n’Ela.
Por isso, o Titulo que a todos assusta não assustou os

habitantes de Éfeso, quando
foi proclamado o Dogma
da Encarnação. Que Jesus
é verdadeiramente Deus. E
verdadeiramente Homem.
Ora, portanto por consequência, Aquele Jesus que
nasceu d’Ela, se é verdadeiramente Deus, e verdadeiramente Homem torna Maria
Mãe de Deus.
Esta festa, mais do que
isso esta Solenidade celebramos no primeiro dia do
ano, primeiro de janeiro:
Solenidade da Maria mãe de
Deus. Título mais importante
d’Ela. Todos os outros têm a
sua origem ou devem alguma
coisa a este Título. A esta
Graça. A esta Escolha. Que
o Pai Eterno fez em Maria.
Ela é única que com o Pai
Eterno podem chamar Jesus
de meu Filho. De quem é este
seu Filho? É Deus. Maria
mãe de Deus.
Então que Ela interceda por nós. Interceda pela
Igreja. Interceda por todos
aqueles que não conhecem
o seu Filho. Que neste Natal,
diante do menino Jesus, no
presépio peçamos mais paz,
peçamos mais fraternidade,
peçamos mais entendimento.
Peçamos mais harmonia. Peçamos mais amor entre nós.
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PALMEIRA DAS MISSÕES

1ª Eucaristia de 67
adolescentes

No domingo 13 de novembro, sessenta e sete
adolescentes receberam o
Sacramento da Eucaristia
na Igreja Matriz Santo Antônio. Igualmente em outras
comunidades da Paróquia
estão sendo realizadas as Primeiras Eucaristias de vários
catequizandos que, depois
de três anos de Catequese,
recebem da Igreja a graça de
comungar do corpo e sangue
de Cristo no sacramento da
Eucaristia.
Presidida pelo padre Nildo Moura de Melo, referencial da catequese em nossa
paróquia, a missa contou
com a presença dos familiares dos catequizandos,
convidados, comunidade e
também a presença amorosa
das catequistas que conduzem o processo de formação
na fé das crianças e adolescentes. Na homilia, Padre
Nildo destacou, a partir das
leituras bíblicas, a esperança

que Deus nos dá, mesmo em
meio às catástrofes e destruições que muitos usam para
amedrontar o povo. Deus é
senhor de tudo o que há e
jamais permitirá que o mal
dite o fim da história. É o
amor Dele que conduz a
história. Só este amor é que
determinará o fim de tudo o
que existe.
Falando sobre a Eucaristia, disse o padre: “ela é
o próprio Cristo, escondido
num pedacinho de pão, num
pouquinho de vinho, que
vem fortalecer o seu povo
nas lutas da vida. Quem
recebe o corpo de Cristo se
torna santuário indestrutível,
pois tem em si o próprio céu,
o próprio Deus, tão grande e
poderoso, mas tão humilde e
pequeno para simplesmente
morar em nós, nos alimentar, nos fortalecer”. Alguém
pode dizer: Mas, padre, eu
olho e só vejo pão, só vejo
vinho. Como pode Cristo

estar ali?
O Padre responde: “Sim,
não o vemos, mas existem
tantas coisas que não vemos
e que existem e são essenciais. Por exemplo, não vemos a nossa razão, contudo
temos a razão. Não vemos a
nossa inteligência e a temos.
Não vemos, por exemplo, a
corrente elétrica, mas sabemos que existe, pois vemos
como funciona, vemos a luz.
Em síntese, precisamente as
coisas mais profundas, que
sustentam realmente a vida e
o mundo, não as vemos, mas
podemos ver e sentir os seus
efeitos. Não vemos a eletricidade, a corrente, mas vemos
a luz. Não vemos o Cristo,
mas Ele se faz presente pela
oração da Igreja, na pessoa
do padre, para alimentar, dar
sentido e fortalecer a vida do
seu povo”, concluiu.
Cleusa Medianeira da
Cruz Bueno/ PASCOM

A misericórdia e
a PPI
O ano 2016 está terminando. A Igreja viveu um tempo de
muitas graças e bênçãos, celebrando o Jubileu Extraordinário
da Misericórdia. O Papa Francisco deu-nos um exemplo de
carinho, atenção e respeito para com a pessoa idosa quando, na
abertura, a segunda pessoa a entrar foi o Papa Bento XVI, que
foi acolhido pelo Papa Francisco, demonstrando a gratidão e
respeito que o mesmo sente pelo seu antecessor.
Na Bíblia encontramos várias passagens que revelam que
para Deus o maior tesouro é a pessoa humana. Ninguém é
descartável. Deus gosta de confiar missão importante à pessoa
idosa. Foi o que aconteceu com Abraão, ”...o grande pai de muitos povos” (Eclo 44, 19) “...Deus lhe prometeu com juramento
abençoar o povo que dele nasceria, e multiplica-lo como pó da
terra...” (Eclo 44, 21). Isaac e Jacó “ também a Isaac foi feita
a mesma promessa, por causa de seu pai Abrão,” ( Eclo 44,
22) assim também aconteceu com Zacarias, Isabel, Simeão, a
profetiza Ana e tantos outros. A Bíblia ainda nos revela a linda
atitude de Rut que“ se recusa a abandonar sua sogra Noemi”
(Rt 2, 23). Madre Tereza de Calcutá, rejeitando a eutanásia.
Assegurou que não pode faltar amor para ninguém, pois a falta
de estímulo com relação a conservação da vida se deve a falta
de amor apoio e carinho. Bento XVI, visitando uma casa para
idosos usou palavras claras e proféticas que diziam assim: “
A qualidade de uma sociedade, de uma civilização, se julga
também pelo modo como os idosos são tratados e pelo lugar
reservado a eles no viver comum”. “ Onde não há honra para
os idosos não há futuro para os jovens. ”
O testemunho das escrituras mostra que a misericórdia não
está nas palavras, mas nas ações concretas, assim a mística da
Pastoral da Pessoa Idosa, inspirada na prática de Jesus, através
de visitas, forma uma rede de solidariedade, criando entre as
famílias ambiente de entre ajuda, onde a pessoa idosa se sinta
bem, protegida e protagonista do seu espaço de convivência.
Dedica-se a todos que envelhecem, embora a preferência
seja pelos mais fragilizados e vulneráveis, seja pela pobreza
abandono ou outras fragilidades e riscos sociais. A Pastoral
da Pessoa idosa de Três Passos visita, em média, 230 pessoas
idosas, mensalmente.
Agradecemos a Deus que nos dá forças e perseverança
nesta caminhada de levar a Boa Nova de Esperança a todas
pessoas idosas, colocando em prática as obras de misericórdia,
assim como Bento XVI, Papa Francisco, Madre Tereza de Calcutá, Rut que com seu testemunho nos encorajam nesta bonita
missão. Que o natal seja de muitas bênçãos e que o Ano Novo
encha de sabedoria todos líderes e apoiadores da Pastoral da
Pessoa Idosa.
Jacy Traesel – Pastoral da Pessoa Idosa
Paróquia Santa Inês - Três Passos

Seja um doador e apoiador da Pastoral da
Pessoa Idosa da nossa Diocese. Faça a sua
doação de qualquer valor na seguinte conta:
Banco do Brasil
Agência: 0680
Conta: 26926-3
Nos ajude a continuar este belo trabalho junto aos nossos idosos!
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Dicas para formar a
espiritualidade na família

A Juventude e a Força do Amor – Dom
Rafael Cifuentes
Nesta obra, Dom Rafael Llano Cifuentes reflete exatamente
a respeito disso e chega a uma conclusão surpreendente, para
em seguida citar e desenvolver temas como a esperança, a
sexualidade, o matrimônio etc. de maneira simples e coerente,
facilmente interpretada por todos. Após esta leitura, sua concepção sobre o "jovem" e o "velho" se transformará, e você
resgatará o que possivelmente tenha perdido no decorrer dos
anos.

Os últimos passos de um homem (1995)
Este filme de Tim Robbins mostra a vida real da irmã Helen
Prejean, no corredor da morte, acompanhando um condenado.
O amor paciente e o sacrifício da religiosa, apoiada pela sua
comunidade, ajudarão Patrick Sonnier (Sean Penn), um homicida condenado à morte, na descoberta do perdão e da redenção.

PAPA FRANCISCO

Intenções de oração para
dezembro
Foram divulgadas as intenções do Papa confiadas ao
Apostolado de Oração para o
mês de dezembro.
O tema central da mensagem de Francisco são as
crianças-soldados.
“Neste mundo, que desenvolveu as tecnologias
mais sofisticadas, são vendidas armas que terminam nas
mãos de crianças-soldados.
Devemos fazer o possível
para que seja respeitada a
dignidade das crianças; e
terminar com esta forma de
escravatura. Quem quer que
sejas, e se estás tão comovido
como eu, peço-te que te unas
a esta intenção: Para que seja
eliminada em todo o mundo
a praga dos meninos‐soldados”.

DESAFIOS PARA
ESTE MÊS

- Ajudar a criar a sensibilidade para este drama terrível dos meninos-soldados,
através das minhas relações.
- Informar-me sobre as
raízes cristãs da Europa e
dar-me conta de como estas
raízes estão a ser negadas e

destruídas.
- Promover o anúncio do
Evangelho junto daqueles
que não acreditam, fazendo
-os descobri-lo como fonte
de vida e alegria, em especial
neste tempo de Natal.
Fonte: Rádio Vaticano

A espiritualidade na vida familiar é uma grande ferramenta
para viver com maior plenitude e dar à vida um sentido transcendente. Apresentamos, a seguir, uma série de dicas muito
concretas e práticas que podem servir de apoio para os pais de
família, educadores, catequistas.
1. Revise suas próprias crenças. Pergunte-se quão convencido você está daquilo em que crê, do que professa e em que
grau você o pratica. Pergunte-se que tipo de vida espiritual você
quer para os seus filhos e como lhes dará isso. Lembre-se que
o exemplo e o que os seus filhos veem são os fatores que mais
educam. Você vai à Missa aos domingos? Reza com frequência?
Vive constantemente na presença de Deus?
2. Inclua a espiritualidade na vida dos seus filhos desde cedo.
As crianças muito pequenas não compreendem quem é Deus,
mas se você lhes falar dele, começarão a se familiarizar e a
conhecê-lo. Conte-lhes a história sagrada em forma de conto;
fale da vida dos santos; reze com os seus filhos.
3. Aproveite as atividades da vida cotidiana para ensiná-los
a viver uma espiritualidade natural e espontânea. Ensine-os a
agradecer por tudo o que têm: pais, amigos, avós, cachorro,
talentos… Ensine-os a dar aos que têm menos, a compartilhar,
a amar.
4. Dê aos eventos sagrados toda a importância que merecem: Batismo, Primeira Comunhão, Confirmação… Destaque
a grandeza que eles merecem, ensine que o mais importante
é receber a graça de Deus e que é por isso que preparam um
evento bonito, alegre, com todos os amigos e familiares. Mostre
que tais momentos precisam de preparação e alegria, porque
Jesus é o melhor que há. Você, como pai ou mãe, precisa estar
convencido(a) disso para poder transmitir essa alegria, esse
amor, essa importância.
5. Apoie-se em instituições, pessoas ou catequistas que
possam colaborar com você nesta formação espiritual. Recorra à sua paróquia, onde certamente haverá algum movimento
bem estabelecido que lhe dê todos os elementos para alcançar
isso com maior facilidade, conseguindo torná-lo interessante.
6. Faça que tudo isso seja divertido, atraente. Que realmente
gostem. Adapte a informação e a formação à idade dos seus
filhos. Que não vejam a espiritualidade como algo do passado,
coisa de velhinhos, que não tem relação nenhuma com sua vida.
Pelo contrário: que a vejam como a arma maravilhosa que dá
sentido às suas vidas.
7. Ensine-os uma forma simples de orar. Que conversem
com Deus como conversam com um amigo. Que vejam Jesus
como seu confidente, seu melhor amigo. Que reconheçam que
Jesus pode escutá-los, ajudá-los, levá-los a ser melhores.
8. Confira um caráter “espiritual” a todas as festividades
religiosas. Procure fazer um contrapeso com tanto materialismo e comercialização apresentados pela sociedade. O Natal é
importante porque é o nascimento de Jesus. A Páscoa é importante porque Jesus ressuscita… E assim em cada festividade:
preencha-as de conteúdo espiritual, sem tirar os presentes, a
diversão.
9. Com os jovens, aproveite suas inquietudes intelectuais,
sua capacidade crítica, seu comportamento rebelde, para que
estudem, aprofundem, pesquisem e finalmente se convençam
da grandeza de Cristo. É preciso desafiá-los para que percebam
que Jesus é quem dará sentido às suas vidas.
10. Tudo isso com um grande amor e respeito pelos nossos
filhos, porque eles são merecedores do grande amor de Deus.
Precisam conhecê-lo, senti-lo, amá-lo. Como pais católicos,
este é o nosso dever e nosso compromisso com Deus.
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PADRES SEGUNDO O CORAÇÃO DE CRISTO

Seminário Menor celebra
50 anos de história

DIOCESE

Encerrado o Ano
Santo da Misericórdia

Seminaristas deixaram um marco do Jubileu de Ouro: uma gruta construída e
dedicada à Nossa Senhora das Graças.

No dia 20 de novembro,
a Diocese de Frederico Westphalen celebrou os 50 anos
da existência do Seminário
Menor Nossa Senhora Medianeira. A cerimônia contou
com a presença do clero
diocesano, seminaristas e
fiéis que agradeceram pelas
vocações geradas pela casa.
Na reflexão do Evangelho

do dia, dom Antonio Carlos
Rossi Keller falou sobre a solenidade de Cristo Rei. “Hoje
temos presente a diferença
entre o reino dos homens e
o Reino de Deus. Nesta data
celebramos Cristo como Rei
e Senhor do Universo, sendo
que ele também quer ser
Senhor do nosso Universo.
Ele impôs através da Cruz o

seu reino de justiça, verdade
e paz” destacou.
Durante a homilia, dom
Keller também agradeceu a
todas as pessoas que contribuíram material e espiritualmente com o Seminário
durante todos estes anos e
ressaltou o compromisso
da Diocese em continuar a
formação bons sacerdotes.

dom Antonio Carlos junto
com os seminaristas entronizou a imagem na gruta e
deu a benção.

Maíra Francischete e
Silva
Assessoria de Comunicação/Diocese FW

Marco dos 50
anos
Como forma de deixar
marcado os 50 anos de história do Seminário Menor
Nossa Senhora Medianeira,
os seminaristas tiveram a
iniciativa de construir uma
gruta dedicada à Nossa Senhora.
O seminarista Luiz Fernando Zanatta explica que a
gruta foi pensada como um
presente para o Seminário e
para Nossa Senhora. “Colocamos na gruta a imagem de
Nossa Senhora das Graças,
em honra a todas as graças
recebidas nestes 50 anos”
explanou.
Ao final da Santa Missa,

Na noite do domingo, dia
13 de novembro, a Diocese
de Frederico Westphalen
realizou a cerimônia de encerramento do Ano Santo
da Misericórdia e fechamento da Porta Santa. A Santa
Missa aconteceu na Catedral
Santo Antônio, em Frederico
Westphalen e foi celebrada
por dom Antonio Carlos
Rossi Keller.
Durante a homilia, dom
Antonio Carlos explicou a
importância de não deixarmos a mensagem deste Ano
Santo morrer. “Estamos en-

cerramento este momento da
vida da Igreja e agradecemos
a Deus por ele nos mostrar o
seu amor misericordioso por
cada um de nós. Encerra-se
o ano da Misericórdia, mas
não se encerra o amor que
Deus tem por nós, que continuará a se manifestar até o
fim da nossa vida, através da
Igreja e do perdão” destacou
o bispo.
Ao final da celebração,
dom Antônio Carlos fechou
a Porta Santa da Catedral
Santo Antônio na presença
dos fiéis.
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NOVIDADES

NOSSA SENHORA APARECIDA

Emoção marca a despedida
da Imagem Peregrina
Devoção, fé e amor: são
as palavras que foram usadas
pelos mais de 1000 fiéis,
para descrever a despedida
da Imagem Peregrina de
Nossa Senhora Aparecida no
domingo, 27 em Frederico
Westphalen. Desde janeiro
de 2016 a Imagem passou a
percorrer as 39 paróquias e a
reitoria da Diocese, sempre
emocionando os devotos.
A despedida da Peregrina
emocionou o domingo de
muitas pessoas.
A procissão com a Imagem saiu da Catedral em
direção ao ginásio do Itapagé
juntamente com a reza do
terço. Chegando ao ginásio,
a Imagem foi saudada por
milhares de fiéis que faziam
um esforço para chegar perto
da Peregrina. A programação
seguiu com apresentações
de grupos da Diocese, que
através da música fizeram a
sua homenagem.
A Santa Missa foi celebrada por dom Antonio Carlos Rossi Keller e concele-

Após a Santa Eucaristia,
as crianças se colocaram em
frente a Imagem de Nossa
Senhora e foram consagradas
à ela. Ao final de celebração

brada por muitos sacerdotes.
Durante a homilia, o bispo
enfatizou o ganho espiritual que a visita da Imagem
Peregrina trouxe para a Diocese. “Tivemos uma bonita
programação para celebrar
os 300 anos do encontro
da imagem Nossa Senhora
Aparecida. O que se destacou desta peregrinação foi o

a Imagem foi levada pelo
bispo e pelo pároco da Catedral, Monsenhor Leonir
Fainello. Agora, ela será colocada no Seminário Maior

Obras iniciadas no Santuário
da Divina Misercórdia
Neste último mês de novembro de 2016 foi realizada a preparação do terreno
onde será construído o novo
Santuário da Divina Misericórdia. Com este primeiro
passo dado, a comissão de
execução da obra tem em
vista o desenvolvimento da
etapa estrurural.
A comunidade Morada
do Senhor como responsável
pela construção e manutenção do novo Santuário criou
a Campanha dos Devotos
Benfeitores, visando a divulgação no âmbito de toda
a igreja Diocesana.
Para a concretização

desta obra conta com uma
comissão administrativa e
subcomissões de execução
da obra, de divulgação e
promoção da campanha.
O objetivo da campanha
dos Devotos Benfeitores é
buscar o maior número possível de colaboradores convidando cada família de nossa
diocese a unir-se a esta obra,
comprometendo-se com uma
doação mensal, de qualquer
valor, para que o Marco
Diocesano do ano Santo da
Misericórdia escolhido por
nosso Bispo Diocesano Dom
Antônio Carlos Rossi Keller
se concretize.

Você pode tornar-se um
Devoto Benfeitor fazendo
sua doação através do débito automático em uma das
seguintes contas: BANCO
DO BRASIL AG 0680-7
C\C 6019-4
SICREDI: AG 0230 C \ C
49714-2
BANRISUL: AG 0630
C\C 06.030411.0-6
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL: AG 0475 C \ C
1059-4 OP 03
ou boleto bancário conforme cadastro no facebook: Santuário Diocesano
da Divina Misericórdia, ou
ainda ligando pelo fone:
55-999326504 ou 55999398288.
Ajude-nos a tornar esse
Santuário uma referência
da Espiritualidade da Misericórdia Divina em nossa
diocese e dioceses visinhas.
Convidamos desde já a

todos os devotos e benfeitores a participarem, no dia
23 de Abril de 2017, da 3º
Romaria Diocesana da Divina Misericórdia e apreciar
o andamento das obras do
novo Santuário, em louvor
ao Amor Misericordioso de
Deus.
Agradecemos a Deus a
oportunidade de nos tornarmos colaboradores da construção do seu Reino, a Dom
Antônio, a todos os padres
pelo apoio e solidariedade e a
todas as famílias benfeitoras.
Que neste advento possamos
preparar bem o nosso coração Morada do Senhor, para
que no Natal a Misericórdia
Divina encontre digna habitação no coração de cada
pessoa e cada lar. Feliz Natal
e Próspero Ano de 2017.

amor, o carinho e a devoção a
Nossa Senhora”. Dom Antonio Carlos também destacou
o 1º domingo do Advento e
convidou os presentes a levarem a mensagem de Maria
para este tempo. “Maria não
foi somente Mãe de Jesus,
ela foi discípulo. Que possamos levar esse espírito para
nossa casa” destacou o bispo.

de Teologia da Diocese, em
Viamão.
Maíra Francischete e
Silva/Assessoria de Comunicação/Diocese FW

Fonte: Padre Neimar
de Marco
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DOM ANTONIO CARLOS ROSSI KELLER
PELA GRAÇA DE DEUS E DA SANTA SÉ
APOSTÓLICA
BISPO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

O tempo do
Advento

A todos os que o presente
EDITAL
virem, saudação, paz e bênção no Senhor.
Fazemos saber que desejando abraçar o estado eclesiástico e habilitar-se para a admissão à
Sagrada Ordem do Diaconato o Seminarista SILVÉRIO PIKUA, nascido na Paróquia de SANTO
ANTÔNIO/IGREJA CATEDRAL – FREDERICO WESTPHALEN/RS, Diocese de FREDERICO WESTPHALEN/RS, aos 01 de SETEMBRO de 1990, com 26 anos de idade, batizado na CAP.
Nª. SRª. DAS GRAÇAS - Paróquia de SANTO ANTÔNIO – FREDERICO WESTPHALEN /
RS, aos 23 de NOVEMBRO de 1990, Diocese de FREDERICO WESTPHALEN/RS, filho de
SILVESTRE PIKUA e de VANDA DE SOUZA PIKUA, residentes e domiciliados na Paróquia
de SANTO ANTÔNIO/IGREJA CATEDRAL – FREDERICO WESTPHALEN /RS, segundo o
cân. 1051, 2º do Código de Direito Canônico, mandamos que se publique o presente Edital no
Boletim Oficial de nossa Diocese, o «Jornal Luz e Alegria». E outrossim, a todos os fiéis que
souberem de algum impedimento que obste ao candidato receber a Sagrada Ordem, está, de
consciência, obrigado a manifestar ao Pároco do lugar onde tem domicílio ou a nós diretamente a
existência do mesmo, dentro do prazo de quinze dias a contar da data da publicação do Boletim.
O Chanceler ateste, no verso deste mesmo Edital, assim o haver cumprido, colocando seu selo.
Dado e passado nesta Sede Episcopal, aos quatorze dias do mês de outubro do ano santo do
Senhor de dois mil e dezesseis.
+ Antonio Carlos Rossi Keller
Bispo de Frederico Westphalen/RS

O Tempo do ADVENTO, para os cristãos, é um tempo de
preparação e alegria, de expectativa, onde os fiéis, esperando
o Nascimento de Jesus Cristo, vivem o arrependimento e promovem a fraternidade e a Paz.
No calendário religioso, este tempo corresponde às quatro
semanas que antecedem o Natal. O Advento começa às vésperas do Domingo mais próximo do dia 30 de Novembro e vai
até as primeiras vésperas do Natal de Jesus, contando quatro
domingos. As duas primeiras semanas, visam a preparação
para a chegada de Jesus Cristo e as duas últimas, propõem-se
a fazer a preparação para a celebração do Natal. Em 2016, o
advento inicia-se no dia 27 de Novembro – domingo e termina
no sábado, dia 24 de Dezembro.
A palavra “Advento” tem origem latina e significa “chegada, aproximação, vinda”. No Ano Litúrgico, o Advento é
um tempo de preparação para a segunda maior festa cristã: o
Natal do Senhor. Neste tempo, celebramos duas verdades da fé
Cristã: a primeira vinda (o nascimento de Jesus em Belém) e a
segunda vinda de Jesus (a Parusia). Assim, a Igreja comemora
a vinda do Filho de Deus entre os homens (aspecto histórico)
e vive a alegre expectativa da segunda vinda d’Ele, em poder
e glória, em dia e hora desconhecidos (aspecto escatológico).
A espiritualidade do Advento é marcada por algumas atitudes básicas, como a preparação para receber o Cristo; a oração
e a vivência da esperança cristã.
O tema proposto pela Igreja, para as meditações deste
tempo de preparação, é “Bebamos, sóbrios, a embriaguez do
Espírito”. Assim, as meditações do Advento são destinadas
a refletir sobre o Espírito Santo como a novidade teológica e
espiritual mais importante do pós-concilio e a principal fonte
de esperança da Igreja.
De acordo com o Papa Francisco, neste tempo de Advento,
somos chamados a ampliar o horizonte de nosso coração, a
deixarmo-nos surpreender pela vida que apresenta a cada dia,
suas novidades. Para isso, é preciso aprender a não depender
de nossas seguranças, de nossos esquemas demarcados, porque
o Senhor vem na hora que não imaginamos. Vem para nos
conduzir a uma dimensão mais bonita e maior.
O advento, muito mais que um tempo de penitência, é um
tempo de esperança e preparação.

Côn. Carlos Alberto Pereira Da Silva
Chanceler da Cúria de Frederico Westphalen/RS
Protocolo n. 121/16
Reg. 01 Fls nº 162

NOTA DA CHANCELARIA SOBRE OS
MONGES BENEDITINOS

A chancelaria vem por meio desta comunicar a todos os diocesanos e pessoas de boa vontade:
Que o Mosteiro dos Beneditinos oficialmente instalado na nossa Diocese, no mês de novembro
de dois mil e quinze em missa solene celebrada pelo S.E.R. Dom Antonio Carlos Rossi keller
na Catedral.
1. Encerou suas atividades na Diocese no dia vinte de novembro de dois mil e dezesseis.
2. Outro motivo é o desafio oferecido aos Monges de assumir um Mosteiro constituído,
mas que não tem membros na Europa, ou seja, uma nova fundação.
3. Portanto, diante destes acontecimentos o convênio feito com a Diocese fica revogado
“ad perpetuam”.
4. Sendo assim o Bispo Diocesano Dom Antonio Carlos Rossi Keller aprova todas essas
disposições.
Dado e passado nesta Sede Episcopal, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano
santo do Senhor de dois mil e dezesseis.
Côn. Carlos Alberto Pereira Da Silva
Chanceler da Diocese de Frederico Westphalen/RS
Prot. 156/16
Livro nº 01 fls nº 163
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ARTIGO

A missão do discípulo
missionário

Caro irmão, é com grande alegria que me dirijo a
vocês para refletirmos sobre
a missão do leigo no mundo a partir da perspectiva
da Conferência Episcopal
Latino-americana e do Caribe realiza no Santuário de
Nossa Senhora Aparecida em
São Paulo, no Brasil. Tratase do conceito de discípulo e
missionário de Nosso Senhor
Jesus Cristo na edificação do
Reino de Deus.
Somos chamados ao seguimento de nosso Senhor
Jesus Cristo. Este chamado
exige da pessoa uma resposta
afirmativa que realiza toda
a sua vida e lança-se para
o futuro como um sinal de
esperança. Pelo chamado somos configurados ao Mestre,
ou seja, nos tornamos parecidos com o salvador. Somos
enviados para anunciar o
evangelho do Reino da Vida
animados pelo Espírito Santo
rumo à grande esperança. A
grande esperança é Deus; e
toda ação séria e reta da pessoa humana é esperança em
ato. O Reino de Deus é um
dom, constituindo a resposta
à esperança (Spe Salvi, n.
35). É o Senhor quem cuida
de toda a humanidade.
Jesus é “o primeiro e o
maior evangelizador” (Evangelium Gaudium, n. 12). No
entanto, o discípulo missionário vive neste mundo em
busca de sua conversão e
a do seu irmão. Tem como
missão anunciar a Palavra
Eterna. “É a própria Palavra
que o impele para os irmãos:
é a Palavra que ilumina,
purifica, converte os servidores do Reino. É ela que
os faz descobrir a beleza de

anunciá-la para a vinda do
Reino de Deus” (Verbum
Domini, n. 93). Este é o
conteúdo do anúncio que o
discípulo missionário deve
transmitir. A palavra de Deus
não deve ser anestesiante,
mas desinstaladora; que chama à conversão, que torna
acessível o encontro com
Ele, Jesus. Neste campo de
evangelização também são
responsáveis “os fiéis leigos
que são chamados a exercer a
sua missão profética derivada diretamente do batismo e,
testemunhar o evangelho na
vida diária onde quer que se
encontrem (Verbum Domini,
n. 94). Está envolvida em
cada modalidade de anúncio
a Palavra de Deus e o testemunho cristão como pilares
da Missão. Disso depende a
credibilidade do anúncio.
“Um anúncio renovado
proporciona aos crentes,
mesmo tíbios ou não praticantes, uma nova alegria na
fé e uma fecundidade evangelizadora. Na realidade, o
seu centro e a sua essência
são sempre o mesmo: o Deus
que manifestou o seu amor
imenso em Cristo morto e
ressuscitado. Ele torna os
seus fiéis sempre novos (EG,
11).
São João Paulo II convidou-nos a reconhecer que
“não se pode perder a tensão
para o anúncio” àqueles
que estão longe de Cristo,
“porque esta é a tarefa primária da Igreja”. A atividade missionária “ainda hoje
representa o máximo desafio
para a Igreja” e “a causa
missionária deve ser (…) a
primeira de todas as causas”.
Que sucederia se tomásse-

mos realmente a sério estas
palavras? Simplesmente
reconheceríamos que a ação
missionária é o paradigma de
toda a obra da Igreja (EG).
A missão da Igreja não
pode ser considerada como
realidade facultativa e suplementar da vida eclesial
(doc 97 da CNBB n. 88). A
Igreja é convocada a criar
um oásis de misericórdia,
descobrindo o rosto de cada
irmão que sofre e precisa da
Palavra de Deus (Misericordiae Vultus), eis sua missão
salvadora. Para tanto cada
discípulo missionário deve
estar comprometido com
os quatro eixos da vida em
comunidade, segundo o Documento de Aparecida no
número 222, quais sejam:
1º: Ter uma experiência
religiosa; ao que chamamos
de encontro pessoal com
Jesus Cristo pelo anúncio
querigmático e testemunho
pessoal.
2º: Vivência comunitária,
isto é, estar inserido na vida
de comunidade.
3º: Formação Bíblicodoutrinal como suporte e
aprofundamento da vida em
Cristo e,
4º: Compromisso missionário de cada membro da
comunidade.
Para muitos cristãos é necessário “voltar à fonte e recuperar o frescor original do
Evangelho, para que despontem novas estradas, métodos
criativos, outras formas de
expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias de
renovado significado para o
mundo atual. Na realidade,
toda a ação evangelizadora
autêntica é sempre “nova”
(EG 11). E também não
deveremos entender a novidade desta missão como um
desenraizamento, como um
esquecimento da história
viva que nos acolhe e impele para diante. A memória é
uma dimensão da nossa fé
(EG 13).
Côn. Leandro Piffer
Cônego Cerimoniário
do Cabido da Catedral
Santo Antônio de Frederico
Westphalen

Advento: Juventude,
outro mundo é possível

Juventude é esperança porque ousa acreditar no possível.
Acredita que dá para fazer, para fazer diferente, para fazer novo.
Em tempo de advento, somos convidados a acreditarmos na
beleza do novo, a acreditar e sermos sinal de esperança desse
novo. Esperança essa que vem desse (re) nascer da criança,
Jesus.
Jesus esse que cativa pelo testemunho, que nos impele à
adesão do seu projeto, a partir de ações concretas de promoção
da vida, que implica em protagonismo real e verdadeiro, que
desperta o encontrar-se, o importar-se de forma profunda para
com a vida do outro.
E, é esse protagonismo de profundidade, de implicações
que possibilita o diferente, que efervesce vida, que vêm sendo
vivenciadas pelas juventudes que saem às ruas, que ocupam
as escolas, universidades. Jovens em luta por uma realidade
que contemple a todos, que proporcione possibilidades aos
excluídos, fragilizados.
A juventude é sinal de esperança porque a exemplo de Jesus
Cristo se desafia, se compromete, se desacomoda, se propõe a
ações concretas, se torna protagonista de um mundo possível,
onde a vida seja plena e abundante.
ESCRITO POR: MICHELE NERVIS
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DIRETO DE ROMA

Padre diocesano participa
de Simpósio Internacional
Tive a honra de participar
nos dias 24 a 26 de novembro
o Simpósio Internacional
sobre “Escatologia: análise e
prospectivas”, nas dependências da Pontificia Università
della Santa Croce, Roma, do
sexto encontro internacional
promovido pela Fundação
Vaticana Joseph Ratzinger–
Bento XVI, para refletir o
pensar teológico do então
Papa emérito.
A abertura do Simpósio
foi realizada pelo Presidente
da Fundação Ratzinger, Pe.
Federico Lombardi e, destaco, em seguida a exposição
do S. Em. R. Angelo Cardeal
Amato, Prefeito da Congregação da Causa dos Santos,
apresentando os santos como
verdadeiras testemunhas da
escatologia. Significativa
foi a intervenção do S. Em.
R. Kurt Cardeal Koch (foto
abaixo), Presidente do Pontifício Conselho pela Promoção da Unidade dos Cristãos,
o qual expos a Escatologia na
fé da Igreja.
A conclusão aconteceu na
manhã de sábado nas dependências do Istituto Patristico
Augustinianum, próximo ao
Vaticano e após a última conferência realizada por S. Em.

R. Gianfranco Cardeal Ravasi, Prefeito do Pontificio
Conselho da Cultura, o qual
apresentou a Escatologia
presente em Jesus de Nazaré.
Após lugar na Sala Clementina, no Vaticano, o Papa
Francisco realizou a entrega
do Prêmio Ratzinger a dois
importantes teólogos da atu-

alidade, a saber: Inos Biffi,
teólogo italiano e Ioannis
Kourempeles, teólogo grego.
A todos desejo um feliz e
abençoado Natal, direto da
cidade coração do cristianismo, direto de Roma.
Pe. Marco Antônio
Jardinello,Mestrando em
Teologia Espiritual

Muito Obrigado,
Senhor
- Obrigado, Senhor, por termos chegado ao final de 2.016,
quando tantos ficaram pelo caminho. Eu estou vivo, embora
tenhamos enterrado muitos durante o ano.
- Obrigado, Senhor, por estar lendo este Jornal, quando
tantos são analfabetos, ou ignorantes, ou até mesmo cegos.
- Obrigado, senhor, pela minha família, pela minha esposa,
pelos meus filhos, quando muitos, como seu Pai José, não
tiveram filhos. E também obrigado por ainda vivermos sob
o mesmo teto, apesar dos solavancos, contratempos, tapas e
beijos, quando hoje a família, longe do modelo de Nazaré, está
desestruturada e já se registram, em algumas cidades, mais
separações do que casamentos.
- Obrigado, Senhor, por estar gozando de relativa saúde,
apesar de inúmeros irmãos meus estarem amarrados a um leito
de hospital, ou inertes numa cama em casa, ou presos a uma
cadeira de rodas, ou andando de bengala ou muleta.
- Obrigado, Senhor, por poder trabalhar, por ter um emprego.
O seu discípulo Paulo pregava “quem não quiser trabalhar,
também não há de comer”. Às vezes, eu me queixo da dureza
do serviço, do esforço e do suor que me constrangem, esquecendo que Você ajudou por trinta anos seu Pai na carpintaria e
quando Você começou a operar prodígios, os mais incrédulos
dispararam: “Mas este aí, não é filho do carpinteiro?”. O trabalho não é uma escravidão e sim uma bênção.
- Obrigado, Senhor, por eu conhecer a sua doutrina, a
Religião. Imagino como seria eu, sem estar ao par dos Mandamentos, privado dos Sacramentos, sem assistir à Missa, se
tivesse nascido na selva, ou no meio de um credo que nada
sabe sobre Você, ou fosse mesmo um ateu, pretendendo provar
que Deus não existe.
- Obrigado, Senhor, pelos Sacerdotes que Você colocou
dentro da minha comunidade. No domingo, pode faltar o
Presidente, o Governador, o Prefeito, o médico, o advogado,
o empresário, mas o Padre, no altar, pontualmente ele está lá
para reproduzir o Mistério do Calvário. Não fosse o sacerdote,
quem me absolveria das minhas culpas e fraquezas? Quem me
administraria o seu santo Corpo, na Eucaristia? Quem ainda
mantém o cristianismo, a fé e a moral no meio do povo?
- Obrigado, Senhor, para poder suportar a derrota nas urnas.
Pode até ser que a votação não foi justa, que o adversário usou
de meios escusos para vencer. Mas baseado no seu exemplo,
Você que foi um injustiçado total, que eu aceite o veredicto das
urnas e tenha coragem de cumprimentar meu adversário. Do
contrário, não adiantaria nem eu ir para a Igreja, pois, como
Você alertou “se tiver algo contra o seu irmão, vá primeiro se
reconciliar com ele”.
- Obrigado, Senhor, pelas alegrias e tristezas que bateram à
minha porta. Pelas derrotas e vitórias do meu time de futebol.
Peço que me dê coragem para suportar as flautas, as gozações
e que eu tenha humildade de assumir meus erros e baixar a
cabeça, pois o orgulho foi o pecado que derrubou o pai Adão
e botou tudo a perder.
- Obrigado, Senhor, pelo Juiz Sérgio Moro, pela Lava-Jato
e por aqueles Políticos honestos que estão tentando limpar o
Brasil da sujeira da corrupção. Não é mais possível que, neste
território nacional, que tem a Mãe Aparecida como padroeira,
ainda alguns se locupletem, enquanto tantos passam fome, são
injustiçados, morrem por ausência de médicos e remédios e
ainda vivam o analfabetismo. Perdão, Senhor, por eu ter me
omitido como cristão patriota responsável e ter colocado o
fanatismo radical do meu Partido acima do Bem Comum.
- Obrigado, Senhor pelo Dia de Natal, pelo seu nascimento,
por Você ter se encarnado, assumido a nossa humanidade. Pois,
nas palavras de Santo Irineu “Você se tornou o que nós somos,
para que nós fôssemos o que Você é”.
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TENENTE PORTELA

RCC BRASIL

“Os misericordiosos alcançarão
misericórdia” – Mt, 5, 7
Obedecer a Deus no
exercício dos dons concedidos por Ele, é a forma real
de praticar a misericórdia.
Encerramos em 20 de novembro o Ano Santo da
Misericórdia.
A misericórdia é o distintivo dos cristãos, a marca, o selo, é a face de Deus
presente no mundo revelado
de maneira real, na vida de
Jesus, através de suas obras,
gestos e palavras: “Vai e
faze da mesma maneira”.
A Renovação Carismática Católica (RCC), movimento que, dentro da Igreja
tem uma identidade e espiritualidade própria que é o
jeito que nos relacionamos
com a Trindade Santa. Possui muitas características,
mas as três principais são:
Batismo no Espírito Santo,
prática dos Carismas e formas de vida comunitária.
Tanto a identidade,
quanto a espiritualidade
nos apontam para o exercício dos carismas, prática
esta que não foi iniciada
por nós, visto que desde os
primeiros cristãos já acontecei, mas com o tempo
foi se perdendo. Nós hoje
na RCC retomamos esse
exercício tão importante
para a edificação do Reino
Celeste.

Na 1ª carta de São Paulo
aos Coríntios encontramos
os nove dons carismáticos
listados: “A uns é dado pelo
Espírito Santo uma palavra
de sabedoria; a outro uma
palavra de ciência, por este
mesmo espírito; a outro o
dom de milagres; a outro a
profecia; a outro o discernimento dos espíritos, a outro
a variedade de línguas, a
outro por fim, a interpretação das línguas.
Para que os carismas fluam com facilidade em nosso meio, é preciso primeiro,

uma experiência profunda
com o Espírito Santo. A
célula fundamental da RCC
é o grupo de oração, local
próprio para o exercício dos
carismas, voltado para o
bem comum, como serviço
de amor e misericórdia entre os irmãos.
Que o Espirito Santo
nos ajude a sermos fiéis
aos seus planos de amor e
misericórdia.
Escrito por Célia Fagan

Acompanhe pela FW TV as celebrações da Diocese!

Catedral
Sábado às 16h3omin
Domingo às 09h e 19h
Santa Missa do Seminário Menor
Domingo às 07h30min
Programa Voz da Diocese
Sábado às 16h00min

65 anos de sacerdócio do
Padre Adelino Schneider

No dia 12 de novembro,
realizou-se o Terceiro Encontro dos Descendentes da
Família de Leopoldo e Berta
Flach Schneider. Iniciando
na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida de Tenente
Portela, às 10:30 horas com
a Santa Missa de Ação de
Graças , trazendo presente
mais um Encontro da Família, os 65 anos de Sacerdócio
do Padre Adelino Jacob Schneider, filho de Leopoldo e
Berta, que irá transcorrer dia
02/12/2016 e seus 90 anos
de vida, comemorados dia
25-11-2016.
A Missa foi presidida pelo
Arcebispo Emérito de Cascavel PR , Don Lucio Flach,
primo do Padre Adelino,
e concelebrada pelo Padre
Guido Taffarel e Padre Adelino Jacob Schneider.
O Encontro da Família
faz memória a sua história,
e, revive a necessidade de

preservar os valores da família, da fé Cristã, da amizade e da convivência entre
todos os descendentes . A
família estar presente neste
momento tão importante
da vida do Padre Adelino
é um fato marcante, pelos
seus longos anos de trabalho
em várias paróquias e, por
hoje estar presente com seus
parentes, amigos e colegas
de sacerdócio, celebrando a
sua consagração sacerdotal
a 65 anos, e os seus 90 anos
de vida.
Padre Adelino Jacob Schneider trabalhou 55 anos na
Diocese de Caxias do Sul,
e, 10 anos na Diocese de
Frederico Westphalen , na
Paróquia de Taquaruçu Do
Sul, está residindo em Tenente Portela, desde 31-07-2016.
Fonte: Paróquia Nossa
Senhora Aparecida de Tenente Portela
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Aniversários Ordenação
Cônego Hélio Luiz
Welter
Ordenação: 17-121972
Cônego Leandro
Piffer
Ordenação: 15-122008
Cônego Valmor
Tomasi
Ordenação: 21-121996
Monsenhor José
Wilmar Dalla Costa
Ordenação: 22-121984
Padre Ademir Schneider
Ordenação: 10-122010
Padre Alencar Caratti
Ordenação: 18-122015
Padre Antonio Nilson Oliveira
Ordenação: 18-122015
Padre Arlindo Rigol Ávila
Ordenação: 18-121999
Padre Cenário Ervino Hanauer
Ordenação: 16-121978
Padre Cláudio
Miro Monteiro
Ordenação: 21-122003
Padre Claudir Miguel Zuchi
Ordenação: 14-121991
Padre Danilo
Nholla
Ordenação: 18-122015
Padre Edejalmo
Rubert
Ordenação: 14-122003

Padre Elisandro Fiametti
Ordenação: 11-12-1999
Padre Evandro Lazzaretti
Ordenação: 21-12-2002
Padre Gelson Natal
Franceschi
Ordenação: 16-12-2000
Padre Genuir Marmentini (SAC)
Ordenação: 04-12-1983
Padre Gerônimo Girardi
Ordenação: 15-12-2006
Padre Gilberto Giacomoni
Ordenação: 13-12-1997
Padre Gilmar Zanatta
Ordenação: 31-12-1988
Padre Harry Hoffmann
Ordenação: 31-12-1967
Padre Ilário Silvestre
Barbieri
Ordenação: 19-12-1992
Padre Irio Martins da
Silva
Ordenação: 14-12-2002
Padre Jeferson Souza
Merighi
Ordenação: 18-12-2015
Padre João Ademir
Ferrari
Ordenação: 12-12-2004
Padre Jocemar Fontana
Ordenação: 26-12-2004
Padre Leandro Trevisan
Ordenação: 20-12-2008
Padre Marco Antonio
Jardinello
Ordenação: 11-12-2005
Padre Maurício Karpinski
Ordenação: 17-12-2010
Padre Mauro Luiz
Argenton
Ordenação: 13-12-2009

Padre Neimar Demarco
Ordenação: 16-122012
Padre Odêmio Antonio Ferrari
Ordenação: 15-121990
Padre Pedro Ligoski
Ordenação: 10-121977
Padre Rudinei da
Rosa
Ordenação: 20-122013
Padre Rudinei Negri
Ordenação: 18-122009
Padre Silvério
Klassen
Ordenação: 29-121985
Padre Tiago Wollmann
Ordenação: 05-122008
Padre Valdemar
José Vaskievicz
Ordenação: 21-121991
Padre Vilmar Rodrigues
Ordenação: 14-121996
Padre Virgílio Costabeber (SAC)
Ordenação: 30-121951
Diácono Maurício
Paulo Moskva
Ordenação: 11-122015
Diácono Daniel
Broglio
Ordenação: 11-122015
Diácono Ânderson
Pelizari
Ordenação: 11-122015

Aniversários
Nascimento
Cônego Leandro
Piffer
Aniversário: 15-12

Padre Edejalmo
Rubert
Aniversário: 05-12

Padre Cenário Ervino Hanauer
Aniversário: 16-12

Padre José Hubert
Evers (OSFS)
Aniversário: 29-12

Padre Danilo
Nholla
Aniversário: 03-12

Padre Virgílio Costabeber (SAC)
Aniversário: 06-12
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Agenda Diocesana
04 de dezembro - Ordenação Presbiteral de Ânderson Pelizari às 16h em Pinhal
09 de dezembro - Ordenação Presbiteral de Maurício Moskva às 19h30min na Catedral
10 a 11 de dezembro - Convivência dos Seminaristas
11 dezembro - Ordenações Diaconais em Coronel Bicaco
a partir das 16h
13 de dezembro - Investidura dos novos MECES da área
de Santo Augusto em Coronel Bicaco a partir das 19h30min
14 de dezembro - Reunião de recolhimento do Clero antes
do Natal Seminário Menor a partir das 08h30min
16 de dezembro - Ordenação Presbiteral de Daniel Broglio
em Ametista do Sul a partir das 19h30min
18 de dezembro - Crismas em Liberato Salzano às10h15min
24 de dezembro: Santa Missa de Natal na Catedral às
21h00min
31 de dezembro: Santa Missa na Catedral às 20h30min

Novo Plano Diocesano
de Ação Evangelizadora
Na Assembleia Diocesana de Pastoral, que ocorreu no dia
22 de novembro de 2016, no Cine Floresta, em Frederico
Westphalen, foi aprovado o XIV Plano Diocesano de Ação
Evangelizadora 2017-2020. Participaram da Assembleia: o
Bispo, padres, leigos e religiosas, num total de 92 pessoas.
Aqui apresentamos apenas o esquema básico do novo Plano
Diocesano. Objetivo geral: Evangelizar, a partir de Jesus Cristo,
na força do Espírito Santo, como Igreja discípula, missionária,
profética e misericordiosa, para que todos tenham vida, rumo
ao Reino definitivo.
1ª PRIORIDADE: A IGREJA DIOCESANA EM ESTADO
PERMANENTE DE MISSÃO
1º Projeto: Pastoral da acolhida.
Procedimentos:
1. Elaborar ou indicar material para a organização, a formação e a atuação da Pastoral da Acolhida.
2. Programar reuniões e encontros de formação, planejamento, celebração e avaliação da Pastoral da Acolhida.
2º Projeto: Pastoral da Visitação.
Procedimentos:
1. Elaborar ou indicar subsídios para a organização, a formação dos agentes, a atuação e o acompanhamento da Pastoral
da Visitação.
2. Realizar encontros diocesanos de formação com as equipes paroquiais da Pastoral da Visitação.
3. Programar reuniões e encontros de formação, planejamento, celebração e avaliação da Pastoral da Visitação.
3º Projeto: Missões Populares.
Procedimentos:
1. Elaborar o texto-base das Missões Populares com a
motivação, o conteúdo para a evangelização, a metodologia e
todos os subsídios necessários.
2. Realizar encontros diocesanos de formação sobre as
Missões Populares Diocesanas.
2ª PRIORIDADE: INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ DE
INSPIRAÇÃO CATECUMENAL
1º Projeto: Preparação e Celebração do Batismo de crianças.
Procedimentos:
1. Realizar encontros diocesanos sobre a nova proposta para
a preparação e celebração do Batismo de crianças.
2. Produzir ou indicar subsídios para a formação dos agentes
da Pastoral do Batismo e para a preparação dos pais e padrinhos
ao Batismo das crianças.
2º Projeto: Catequese a serviço da Iniciação à Vida Cristã.
Procedimentos:
1. Realizar encontros de formação sobre a Iniciação à Vida
Cristã de inspiração catecumenal.
2. Promover uma catequese eucarística e crismal de inspiração catecumenal orientando-se pelos novos livros de catequese
da Diocese.
3. Proporcionar encontros de formação com os pais dos
catequizandos a partir do conteúdo da catequese.
4. Elaborar material para os encontros de formação com os
pais dos catequizandos tendo presente o conteúdo da catequese.
5. Reformular o atual livro de catequese com adultos adaptando-o ao estilo catecumenal.
3º Projeto: Formação dos leigos e leigas
Procedimentos:
Elaborar um projeto orgânico de formação contemplando
a formação básica dos membros da comunidade e a formação
específica dos agentes de pastoral.

