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Dom Antonio Carlos Rossi Keller

PALAVRA DO BISPO

Deus criou o homem livre e responsável
O que é o homem? Para
que Deus nos criou? Como
devemos comportar-nos? Estas e outras perguntas todos
nos fazemos. Este tema quer
ajudar-nos a responde-las.
1. Deus criou o homem com corpo e alma
O livro do Gênesis nos diz
que Deus formou o corpo do
homem “do barro da terra”, e
lhe soprou no rosto “alento
de vida”. Com estas palavras
tão simples, Deus nos diz
que formou diretamente ao
homem de uma matéria que
já existia e que, depois, criou
diretamente do nada uma
alma e a uniu a este corpo.
Depois de Adão e Eva, os
homens todos recebemos o
corpo de nossos pais, mas a
alma nós a recebemos diretamente de Deus.
2. A “imagem e semelhança” de Deus
A obra de um artista é o
reflexo de sua arte. Ainda
que, às vezes, uma obra de
arte não tenha a assinatura de seu autor, é possível
descobrir de quem é a obra
porque ali está refletida a sua
personalidade. O homem é
imagem de Deus. Vejamos
alguns aspectos que manifestam a imagem de Deus
no homem:
•
A DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. Por
ter sido criado à imagem de
Deus, o ser humano tem a

dignidade de PESSOA; não
é tão somente alguma coisa,
mas alguém. O homem é a
única criatura da terra à qual
Deus amou por si mesma. Só
ele está chamado a participar,
pelo conhecimento e pelo
amor, na vida de Deus. Para
este fim foi criado e esta é
a razão fundamental de sua
dignidade.
•
O HOMEM É UM
SER INTELIGENTE. Os
animais não pensam, mas
o homem pode pensar e
expressar seu pensamento
com palavras. Sabe calcular,
contar, medir etc..; fabrica
motores, descobre a eletricidade. Distingue-se dos
demais seres por sua razão
ou inteligência, que é um
reflexo da inteligência de
Deus.
•
O HOMEM É UM
SER LIVRE. Os animais
se governam por instintos
e não podem agir de outra
maneira; as plantas regem-se
por leis as quais obedecem
cegamente. O homem pode
escolher; pode fazer uma
coisa ou outra; pode fazer o
bem ou o mal, pode cumprir
ou não as leis que o Senhor
lhe deu. Deus lhe concedeu a
faculdade de escolher livremente. Deus quis o homem
livre.
•
O HOMEM É REI E
SENHOR DO UNIVERSO.
Deus entregou o mundo ao

homem para que o submetesse e transformasse. O homem
pode domesticar os animais
selvagens, desviar os rios,
fazer saltar as pedras, cortar
as árvores, etc.. Deus o quis
assim. Sendo Deus o Dono
e o Senhor de tudo, porque
tudo criou e tudo lhe pertence, colocou tudo nas mãos
do homem, para que este seja
senhor e domine a terra.
•
O HOMEM É IMAGEM DE DEUS, SOBRETUDO, PELA GRAÇA. Ainda que em outro tema vamos
explicar o que é a graça, é
importante dar-se conta que,
entre todos os benefícios que
Deus deu ao homem, o que
o assemelha mais a Deus é a
GRAÇA SANTIFICANTE,
que se recebe no momento
do Batismo. A graça nos faz
participantes da natureza
divina, elevando-nos à dignidade de filhos de Deus.
3. Igualdade e diferença queridas por Deus
O homem e a mulher
foram criados por Deus em
total igualdade, como pessoas humanas, mas com
diferenças morfológicas e
peculiaridades psicológicas.
Ser “homem” ou ser “mulher”, é pois, uma realidade
boa e querida por Deus. O
homem e a mulher são, portanto, “imagem de Deus”.
4. O homem é responsável por seus atos

a) A MATÉRIA CARECE
DE RESPONSABILIDADE. Depois de um terremoto
não podemos perguntar à terra por que fez isso; além de
não poder responder, por não
ter inteligência nem liberdade, a terra não podia ter feito
outra coisa (o terremoto foi
consequência de leis físicas
naturais que se cumpriram).
Também não é responsável a
terra das coisas belas como
são o nascimento de uma flor,
o por do sol ou o trinado de
um canarinho.
b) OS ANIMAIS TAMBÉM NÃO SÃO RESPONSÁVEIS. Se um cavalo
mata seu dono com um coice, quando este estava lhe
curando uma ferida, não é
ele responsável deste feito,
porque não sabe o que faz;
atua levado pelo instinto.
Também não é responsável
das coisas boas que proporciona a seu dono: o trabalho,
um passeio ou a vitória no
hipódromo.
c) SÓ O HOMEM É
RESPONSÁVEL DO QUE
FAZ. Ao chegar à nossa
casa e nos perguntam o que
fizemos neste dia, dizemos:
estudamos, trabalhamos,
passeamos. Somos responsáveis do que fizemos. Se tivermos feito o que deveríamos
fazer, merecemos o prêmio.
Caso contrário, merecemos
o castigo.
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ENCONTRÃO DE FAMÍLIAS

Área de Três Passos se reúne em
Agosto
No próximo dia 28 de
agosto, a área pastoral de
Três Passos se reúne para o
XIX encontrão de famílias,
que já é tradicional.
O tema escolhido para
este ano é: Espiritualidade da
família e o Lema: A alegria
do amor em família.
Participam e organizam
o encontrão de famílias as
paróquias de Tenente Portela, Três Passos, Miruaguaí,
Tiradentes do Sul e Derrubadas. Este ano o evento
acontece em Derrubadas.
OBS.: Levar alimentos para
partilhar no almoço. Preferencialmente salgados.

PROGRAMAÇÃO
*MANHÃ

08:30 – acolhida
09:00 Oração Inicial
09:30 – Palestra com Pe. Ezequiel Dal Pozzo
11:40 – Apresentação das crianças
12:00 – Almoço partilhado

DOM ANTONIO CARLOS ROSSI KELLER
PELA GRAÇA DE DEUS E DA SANTA SÉ APOSTÓLICA
BISPO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
A todos os que o presente

*TARDE

13:00 – Show com Pe. Ezequiel Dal Pozzo
15:00 – Palestra com Dom Antonio Carlos Rossi
Keller
15:45 – Avaliação
16:00 Celebração Eucarística presidida por
Dom
Antonio Carlos Rossi
Keller

Paróquia Cristo Rei realiza
celebração do Colono e Motorista
No ultimo dia 10 de julho, aconteceu na Paróquia
Cristo Rei a Festa do Colono
e Motorista.A programação
iniciou com missa celebrada
pelo Pe Edejalmo Rubert,
seguida de desfile e benção
dos veículos.
Ao meio dia foram servidos cerca de 570 almoços.
A tarde a Banda Alvorecer
animou a reunião dançante.
A paróquia Cristo Rei juntamente o conselho agradece a
colaboração de todos.

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 Presbiterato, Diác. HÉCTOR ADRIÁN CORTÉZ TEJADA, nascido
na Paróquia de CRISTO REY, Diocese de SAN JUAN, aos
08 de OUTUBRO de 1978, com 38 anos de idade, batizado
na Paróquia de CRISTO REY/CAUCETE, Diocese de SAN
JUAN, filho de LAUREANO EPIFANIO CORTÉZ e de CLARITA DEL CARMEN TEJADA, residentes e domiciliados na
Paróquia de CRITO REY/CAUCETE, 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 Ordinário do Lugar onde tem domicílio, 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 vinte e oito dias
do mês de julho do ano santo do Senhor de dois mil e dezesseis.
+ Antonio Carlos Rossi Keller
Bispo de Frederico Westphalen/RS
Côn. Carlos Alberto Pereira Da Silva
Chanceler da Diocese de Frederico Westphalen/RS
Protocolo n. 64/16
Reg.01/fl.159

Você conhece os quatro “C” para se confessar bem?
Do lado do confessor, São
Josemaria Escrivá, um padre
do século XX, deu o melhor
conselho que já vi sobre o
que devemos fazer quando
estamos no confessionário.
Ele aconselhava seus penitentes a cumprir os quatro
“C”. Faça sua confissão:
completa, contrita, clara e
concisa.Faça sua confissão

completa. Não omita qualquer pecado mortal, é claro;
e certifique-se de incluir os
pecados veniais que estão
lhe causando problema. Mais
importante ainda, não se
esqueça daqueles pecados
que o deixam embaraçado.
É melhor começar sua confissão pelos pecados que tem
mais dificuldade em admitir.

Depois disso, eles só podem
ficar mais fáceis.
Faça uma confissão contrita. Cuidado com seus pecados. Lembre-se de que foi
a Deus que você ofendeu, e
Ele o ama tremenda e generosamente.
Faça uma confissão clara.
Não seja sutil. Não cubra
seus pecados com eufemis-

mos. Certifique-se de que
o padre entende o que você
quer dizer.
Faça uma confissão concisa. Não há necessidade de
entrar em detalhes sangrentos. Muitas vezes, quando assim falamos, estamos apenas
tentando nos desculpar por
ter inventado circunstâncias
especiais ou por ter culpado

os outros. Por outro lado, o
tempo do sacerdote é valioso
e será bem gasto com outro
penitente. Novamente, porém, o importante é fazer a
confissão! Não a deixe para
outro dia!
(Retirado do livro: Senhor, tende Piedade. Scott
Hahn. Ed. Cléofas. Via
Felipe Aquino)
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Pequeninos de Jesus
Fórum Aliança de Religiões
pelas Crianças e Juventude

O gestor de relações institucionais da Pastoral da Criança,
Clóvis Boufleur, foi convidado para apresentar as iniciativas
da Rede Global de Religiões pela Criança no Brasil, no Fórum
“Aliança de Religiões pelas Crianças e Juventude”. O evento
foi realizado em Bogotá, na Colômbia, de 13 a 14 de julho de
2016, na Universidade de SantoTomas. A reunião aconteceu
em um momento histórico naquele país, marcado pela construção da paz e de reconciliação, depois de mais de 50 anos
de conflito armado interno. O Fórum faz parte de uma série
de painéis de discussão que a iniciativa “Oração e Ação pelas
Crianças”, com apoio da fundação Arigatou Internacional,
promove desde 2014. Nova Iorque, Genebra e Tóquio já foram
sede destes encontros.
"Trata-se da contribuição e responsabilidade dos líderes
religiosos para a superação das múltiplas formas de violência
sofridas por crianças em todo o mundo", explica Clóvis. Este
Fórum contou com a colaboração da Rede Global de Religiões
pela Criança (GNRC Colômbia) e de parceiros, como UNICEF
Colômbia, Plan Internacional, World Vision, ECPAT-Renascer
e Universidade Santo Tomas. O evento em Bogotá foi uma das
ações preparatórias para o 5º Fórum Mundial da GNRC, que
vai acontecer no Panamá, em maio de 2017, no qual o tema
principal será a violência.
O encontro abriu espaço para incentivar a reflexão e o
diálogo inter-religioso, com a participação de membros da
GNRC em outros países da América Latina. Além do Brasil,
havia representantes da GNRC Equador, El Salvador, Panamá e República Dominicana; representantes adultos e jovens
de comunidades religiosas da Colômbia; líderes religiosos e
especialistas de organizações internacionais.
Durante o encontro, os participantes assinaram uma declaração de compromisso para prevenir a violência, com as
seguintes ações para prevenção, proteção e cuidado:
- Ajudar a sociedade e as comunidades religiosas a reconhecerem a real e legítima participação das crianças, adolescentes
e jovens, como sujeitos de direitos.
- Promover reflexão constante e combater o castigo físico
e humilhante.
- Difundir a informação e ferramentas pedagógicas para
as famílias melhorarem os vínculos e a comunicacão com os
filhos e filhas.
- Assumir com vigor, junto às comunidades e grupos religiosos, uma posição proativa de combate e prevenção da
exploração sexual de crianças e adolescentes.
- Implementar programas de educação formal e não formal
sobre valores e construção da paz, com protagonismo das
crianças, adolescentes e jovens.
- Participar de uma atividade anual pública de oração e ação
para o bem-estar da infância e juventude.
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FORMAÇÃO
Diocese promove treinamento
para secretários

Porque Jesus manifesta o reino
por meio de sinais e milagres?
Com objetivo de promover formação pastoral e
administrativa para os secretários paroquiais, a Diocese
de Frederico Westphalen
promoveu entre os dias 13
e 14 de julho, um encontro
de treinamento. Segundo
o cônego Carlos Alberto
Pereira da Silva, chanceler
da Diocese, o objetivo o
encontro teve como foco o
desenvolvimento profissional específico no trabalho
do dia a dia. “Demos suporte
teórico e técnico para que
os secretários e secretárias
cumpram eficazmente a sua
missão de auxiliar na gestão
da Paróquia” destaca o sacerdote.
Participaram do encontro
as secretárias e secretárias
das 39 paróquias da Diocese
de Frederico Westphalen.

No 1º dia de formação as
orientações focaram no setor
de comunicação, setor administrativo, setor de batistério,
secretaria do bispado e setor
contábil. O encontro foi
assessorado pelos profissionais da Cúria Diocesana e
sacerdotes.
Na quinta-feira, o treinamento focou no Sistema
Pastoral utilizado na Diocese. A meta é solucionar
todas as dúvidas em relação
ao sistema, para que os processos entre Mitra Diocesana
e paróquias possam ser agilizados.
O encontro aconteceu no
centro de formação que se
localiza junto ao Seminário
Diocesano. Além da formação os secretários também
participaram de momentos
lúdicos e da Santa Missa.

CNBB lança o
Documento 106
O princípio da doação,
na perspectiva eclesial, é
intrinsicamente ligado à
vida cristã, é “compromisso
de fé”. Afim de fortalecer o
entendimento acerca do ato
do dízimo, o Documento da
CNBB 106 apresenta um
conjunto de orientações e esclarecimentos que norteiam
um discurso coerente sobre
a referida prática.
Aprovado pelo Conselho
Permanente da CNBB, o
texto, intitulado O dízimo
na comunidade da fé: orientações e propostas, adota
linguagem de compreensão

objetiva.
A publicação é formalizada em pouco mais de 40
páginas, divididas em dois
capítulos para otimização
da leitura.
Preço sugerido: R$ 6,00.
Caso efetue a compra
respondendo ao e-mail edicoescnbb@edicoescnbb.
com.br, o valor do livro será
R$ 4,80 (20% de desconto) e
na aquisição acima de 1.000
unidades, um desconto especial de 40% R$ 3,60 por
exemplar.
Fonte: Edições CNBB

Meus amigos e minhas
amigas!
Estamos estudando o
Creio, o Credo. Creio é a
primeira pessoa do presente
do verbo em latim: Eu Creio.
Antigamente muitas vezes se
rezava em latim. No Credo
estamos nos debruçando sobre Jesus Cristo, procurando
conhecê-lo mais e melhor,
para que a nossa vida seja
mais e mais envolvida por
Ele.
Sim! Quando nós estudamos não é só para aumentarmos o nosso conhecimento
intelectual seria muito pouco. Quando estudamos a
nossa fé é para colocá-la em
prática, para viver segundo
aquilo que nós queremos.
E a pergunta é: POR QUE
JESUS MANIFESTA O
REINO POR MEIO DE SINAIS E MILAGRES?
Na verdade toda a vida
de Jesus está muito marcada
por Palavras, por sinais e
por milagres. Por que isso?
Jesus quis desta maneira,
manifestar que o Reino de
Deus havia chegado. Estava
presente no meio de nós!
Ele agia na força do Espírito
Santo. É verdade que curava
muitas pessoas, curou todos
os doentes da sua época?
Não! A cura também era,

uma maneira da manifestação do seu poder, de sua
origem Divina.
Mas não significa que Ele
vem curar a todos. Vem curar
sim é todos os pecados, essa
grande doença da humanidade. E basta a pessoa aceita a
sua cura, o seu perdão, que
é tocado pelo seu sangue
Redentor, mais ainda, a expulsão dos demônios. Diz o
Compêndio do Catecismo,
anuncia a sua vitória, a sua
morte e paixão. Morte e
ressurreição. Será vitoriosa
sobre o Demônio. Sim, Jesus
procurou deixar claro que
Ele era mais forte do que o
pecado.
Mais tarde na morte ele
vai dizer que na sua ressurreição que Ele foi mais forte
do que a própria morte. A
sua vitória sobre a morte é
a garantia que também nós
ressuscitaremos da nossa
morte. Portanto os sinais, os
gestos salvadores de Cristo
são de vida. São para a nossa
alegria, nós acreditamos em
alguém que realmente passou pela vida fazendo o bem,
mas que continua passando,
s não nós iríamos dizer pena
que eu não vivi naquele tempo, que não pude ver os seus
Milagres.
Como se o ver, o estar ali

presente fosse algo absolutamente forte que nos levasse
à conversão.
E não é verdade muitos
dos seus contemporâneos
resistiram à graça de Deus.
Viram o que Ele fez, viramno ressuscitar Lázaro. E converteram-se? Pelo contrário,
trancaram-se mais ainda.
Hoje da mesma forma, quantos de nós tem um grande
conhecimento de Deus, mas
nem por isso, nos deixamos
tocar profundamente por sua
graça.
Por isso, temos sempre
que pedir a graça de um coração humilde, para que a nossa convicção cresça sempre
mais. Convicção esta que se
transforme em gestos e atos
de amor. De atos de oblação,
de entrega ao Senhor. Porque
senão não adianta ter vivido
e ter visto tantas coisas. E talvez o nosso julgamento será
mais severo por causa disso.
Humildade é a palavra
chave. E eu diria mais, humildade deve ser o nosso
grande diferencial. Ser humilde. Porque o humilde
se reconhece necessitado.
Neste sim, a ação da graça é
profunda. Para que esta humildade seja a marca de sua
vida, fAÇAMOS A Oração
da Divina Misericórdia.
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NOSSA SENHORA APARECIDA

Imagem peregrina chega a Nonoai
A imagem peregrina de
Nossa Senhora Aparecida,
padroeira do Brasil, que percorre todas as paróquias da
Diocese de Frederico Westphalen, chegou na manhã da
quarta-feira (20) em Nonoai.
Uma grande carreata de
fieis devotos acompanhou
a imagem de Trindade do
Sul a Nonoai. A imagem foi
recebida pelo cônego e pároco padre Valmor Tomasi e
pela corporação do Corpo de
Bombeiros. A imagem percorreu as ruas da cidade até
o Santuário Nossa Senhora
da Luz e Beatos Manuel e
Adílio.
Fieis com bandeiras brancas e do Brasil recepcionaram a Imagem de Nossa
Senhora Aparecida em frente
ao Santuário. Uma missa especial foi celebrada e presi-

Rodeio Bonito apresenta
sua pastoral

dida pelo padre Aldoir Picuá.
A imagem permaneceu na
paróquia por 13 dias, durante
estes dias passou por algumas comunidades do interior
do município e nas sedes de
Gramado dos Loureiros e

Rio dos Índios.
De Nonoai a imagem
seguiu para Planalto, no dia
02 de agosto.
Fonte: Portal Beatos
Manuel e Adílio

PADROEIRO

Mosteiro São Bento realiza Santa
Missa na Catedral
Na noite da segunda-feira, dia 11 de julho, a comunidade de Frederico Westphalen pode participar de uma
celebração especial.
Os monges do Mosteiro
São Bento realizaram uma
Santa Missa em honra ao seu
padroeiro no Rito de Paulo
VI. Durante a celebração
os cantos foram entoados
em gregoriano e latim pelos
monges.
Durante a homilia, o prior
do mosteiro, dom Lourenço
Pereira falou sobre a vida
de São Bento e seu testemunho que perdura até os dias
atuais. “Desejando viver
somente para Deus, São
Bento abandonou sua casa,
seus pertences e foi em busca
do Senhor. Viveu 3 anos em
uma caverna, em contato
com Deus. A partir daí os discípulos começaram a surgir
e muitas pessoas o buscavam

para aconselhamentos e orações” destacou
Dom Lourenço também
falou sobre o testemunho
que São Bento nos deixa
até hoje. “Hoje em dia não
gostamos de abraçar as realidades duras e difíceis, porque falta-nos fé. Busquemos
viver mais como São Bento,

vivendo apenas para agradar
a Deus”.
Durante a celebração sete
leigos também foram admitidos a ordem dos oblatos.
Segundo dom Lourenço,
foram leigos que decidiram
abraçar o ideal beneditino,
pois viram ali um caminho
para a salvação.

A Pastoral da Pessoa Idosa (PPI) foi implantada na
Paróquia Nossa Senhoras
dos Navegantes de Rodeio
Bonito que abrange os municípios de Pinhal e Cristal
do Sul no dia 29/11/2011. O
Pároco Cônego Paulo Kempka procurou voluntários
formando um pequeno grupo
de 10 lideres.
Com o passar do tempo
foram sendo realizadas novas capacitações, formando
novos lideres. Assim mais
idosos estão sendo visitados.
Os encontros são realizados
mensalmente com grande participação dos lideres
que sempre procuram sanar
duvidas e adquirir novos
conhecimentos. Durante o
ano é feito celebrações para
comemorar o aniversário
da PPI nacional, diocesana
e paroquial. Nas reuniões é
retomado com frequência o
guia do líder para rever tópicos importantes e melhorar

o desempenho na hora das
visitas aos idosos.
O Pe Ilário Silvestre Barbieri coordenador
Diocesano da PPI desde o
momento que se fixou em
nossa Paróquia, sempre que
possível se faz presente nas
reuniões mensais dando muito ânimo ao grupo.
Ainda temos muitos
idosos em nossa paróquia
que não estão recebendo a
visita por falta de pessoas
disponíveis. Se você gostaria
de participar da PPI venha
fazer parte dessa família
maravilhosa e seja um voluntários. Procure a nossa
paróquia e vamos levar junto
esse serviço de amor, fé á
todas as pessoas idosas e
famílias brasileiras.
“ Não esqueçamos de que
Deus ama a quem dá com
alegria.”
Pastoral da Pessoa Idosa de Rodeio Bonito

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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Livro - 100 mensagens para a alma

Este livro, que contém as 100 melhores histórias publicadas
em minha página no facebook, nos ajuda a nos conhecermos,
e também a conhecer melhor os outros, sentir o valor que cada
um tem, amando mais os seus defeitos. Só o amor aproxima
o que é diferente e realiza a união na diversidade. Não podemos ser engolidos pela agitação do mundo nas questões da
consciência; a lei da maioria não conta. A Imitação de Cristo
diz que vale mais a boa consciência do que a doutra filosofia.
E que a glória dos bons está na sua consciência e não na boca
dos outros. A força de um homem e de uma sociedade está na
consciência e não na ciência.

Filme - Marcelino Pão e Vinho
Um frade franciscano conta para uma menina doente a lenda
de Marcelino, um bebê que foi deixado na porta do mosteiro e
criado pelos religiosos. Após frustradas tentativas de entregá-lo
para adoção, acaba sendo criado pelos doze frades franciscanos. Marcelino cresce fazendo travessuras e levando todos no
convento à loucura com sua desobediência e imaginação; mediante a solidão e a falta de crianças de sua idade para brincar,
se diverte inventando apelidos para os frades, cria um amigo
imaginário chamado Manuel, inventa histórias inacreditáveis.
Uma das histórias que relata, porém, desafia a curiosidade dos
religiosos, que a resolvem conferir pessoalmente, constatando
com surpresa o divino poder da inocência, e Marcelino se
torna o protagonista de um milagre que marcará para sempre
o vilarejo espanhol onde ocorre a história.

Catequizandos de Erval Seco
realizam passeio
Neste último mês de julho, um grupo de catequizandos da Matriz e das
Capelas da Paróquia Santa
Terezinha de Erval seco realizaram em passeio especial.
Acompanhados da coordenação e seus catequistas,
visitaram o Seminário Diocesano, onde almoçaram) o
Monumento Cristo Rei; e
Catedral de Frederico Westphalen.
Fonte: Paróquia Santa
Terezinha - Erval Seco

Liturgia das Horas: o
que é, como se reza?
A Liturgia das Horas é uma das formas de a Igreja viver
a Páscoa de Jesus Cristo no ritmo diário, semanal e anual do
tempo. Pela oração das horas, o cristão é lançado no mistério
da morte e ressurreição do Senhor, na expressão mais nobre e
definitiva de sua atividade humana, a comunhão de seu Deus.
1. O invitatório. O invitatório é um convite à oração. “Abri
os meus lábios, ó Senhor. E minha boca anunciará vosso
louvor”, com o salmo 94. Com esse invitatório os fiéis são
convidados cada dia a cantar os louvores de Deus e a escutar
sua voz, e são incentivados a desejar o “descanso do Senhor”.
O salmo 94 pode ser substituído pelos salmos 99, 66 ou 23. O
invitatório mostra que todo o ciclo da oração cotidiana constitui
uma experiência pascal.
2. A oração da manhã. É também chamada louvor Matinal ou Laudes, é o louvor da Igreja pelo mistério de Cristo,
sobretudo de seu aspecto glorioso: a Ressurreição. O sol que
desponta dando forma e beleza a todas as coisas, o levantar-se,
o reiniciar dos trabalhos, o alimento são símbolos da vida e
ponto de partida para o louvor de Deus. Cada louvor matinal
constitui uma pequena celebração da Ressurreição de Cristo e
da nossa ressurreição com Ele. A oração da manhã se destina
e se ordena à santificação do período da manhã. Essa hora é
celebrada ao chegar à luz do novo dia e evoca a ressurreição
de Jesus que é a luz verdadeira que ilumina todo homem (Jo
1, 9) é o sol da justiça (Ml 3, 20) nascendo do alto (Lc 1, 78).
O hino > costuma ser um hino matinal. Fala da luz do sol,
do dia, do tempo concedido ao homem para servir e dar glória
a Deus, o Senhor do tempo.
A salmodia > a salmodia tem um caráter de louvor pela
criação do mundo e do homem e pela nova criaçãoem Cristo
Jesus. O primeiro salmo faz sempre referência à luz, ao despontar do novo dia, como expressão da obra criadora de Deus
por Jesus Cristo.
Os cânticos são expressões de experiências pascais vividas
na história de um povo, ou diante da obra de Cristo Redentor. O
terceiro elemento da salmodia um salmo de louvor, um convite
ao louvor pelo dom de um novo dia, e que é dado à Igreja viver
o mistério de Cristo.
As antífonas que emolduram os salmos e cânticos realçam
o caráter matutino e pascal da hora, bem como o mistério
celebrado.
A leitura breve > a leitura da Oração da manhã constitui um
verdadeiro programa de vida para o dia que inicia em Cristo
ressuscitado. A leitura muda de acordo com o dia, o tempo ou
a festa.
O cântico evangélico > é o ponto alto da celebração. Ele
expressa o louvor e a ação de graças pela Redenção, sendo um
texto do Evangelho é proclamado de pé e com o sinal da cruz.
As preces > as preces da oração da manhã são chamadas
invocações para recomendar ou consagrar o dia ao Senhor.
Serão também de louvor a Deus, de confissão de sua glória e
lembrança da história da Salvação.
O Pai-nosso > toda a Oração é resumida e completada
pelo Pai nosso, em que se expressa a vocação do homem no
seu relacionamento com Deus como filho, sua relação com o
mundo criado, sustentado pelo alimento de cada dia e em sua
relação com o próximo, a quem ele deve perdoar como o Pai
do céu perdoa.
Fonte: Portal Aleteia
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TIRADENTES DO SUL

Missão Nova Geração Católica animou juventude
Aconteceu na paróquia
Nossa Senhora das Graças
de Tiradentes do Sul entre
os dias 8, 9 e 10 de julho,
a “Missão Nova Geração
Católica”. Um encontro marcado pela presença de jovens
de diversas paróquias. As
palestras realizadas focaram
os sacramentos (batismo,
eucaristia, confirmação, confissão, ordem e matrimônio).
Na primeira noite os jovens juntamente com os catequizandos participaram da
Santa Missa na comunidade
Novo Planalto. A missa foi
presidida pelo padre Rudinei
Negri e a homilia pelo diácono Gabriel Figueredo, que
destacou a importância do
jovem preservar a sua vida
do pecado, dos males que
atacam o corpo e a alma. Em
seguida, os casais da pastoral
familiar de Tiradentes do Sul
falaram sobre o sacramento
do Batismo, com enfoque
na missão que a juventude
tem dentro da comunidade,
especialmente nos ambientes
que circulam.
O segundo dia, 9 de julho iniciou com a oração do
Santo Terço na Igreja Matriz
e logo após uma caminhada
até a comunidade do Alto
Uruguai, percorrendo um
caminho de 13km até o local
da última missa dos Beatos
Manuel e Adílio, finalizan-

Juventude de diversas paróquias estiveram presentes participando de celebrações palestras e missões.

do com a Santa Missa. Pela
tarde a palestra foi realizada
pelo padre Neimar Demarco
da Morada do Senhor, que
frisou a missão dos jovens
em levar Jesus a outros jovens, através da ação do
Espírito Santo. E, encaminhou os jovens para amissão,
que consistia em visitar as
famílias, convidando para

a Santa Missa dominical. A
noite foi marcada por três
palestras e muita animação
musical. A primeira palestra
foi de Dom Antônio Carlos,
bispo diocesano, que falou
dos fundamentos que sustentam a vida dos jovens: “é
preciso construir uma vida
sólida, baseada nos valores
e princípios da fé católica”.

A presença do bispo animou
os jovens, fortalecendo os
trabalhos que estão sendo
realizados pela juventude.
Logo após, tivemos um belo
show com a banda católica
“Jucap de Tenente Portela” e
duas palestras com os casais
da mesma cidade. Lisi Elegeda relatou seu testemunho de
vida: saindo de uma vida va-

zia e fútil para uma vida preenchida pela graça e o amor
de Deus. Realçou o valor dos
sacramentos em sua vida. Na
sequência o casal Andréia
e Itamar Dutra falaram aos
jovens a importância de terem objetivos concretos na
vida e buscá-los com a força
de Deus. O casal ressaltou o
valor do diálogo entre pais e
filhos. E por fim, os seminaristas relataram o cotidiano
do seminário, realçando as
principais atividades realizadas na casa, fazendo também
a promoção vocacional.
O domingo dia 10 de
julho, iniciou com a Santa Missa na Igreja Matriz.
Na homilia padre Rudinei
Negri falou da importância
de cuidar da Nova Geração
Católica, desde a família, a
catequese, os coroinhas e os
jovens. A última palestra do
encontro foi do seminarista
Raul Burgos que falou sobre
o sacramento da confissão,
despertando os jovens para
a busca desse sacramento de
forma regular.
Por fim, os jovens de
Tiradentes do sul, com as
sugestões dos demais participantes, firmaram o compromisso de reiniciar o grupo de
jovens na sexta-feira às 19h:30min na sala de catequese.
Padre Rudinei Negri

PASTORAL

Agentes da Pascom de Novo Barreiro participam de formação
No dia julho foi realizado
em Frederico Westphalen,
curso de capacitação para os
colaboradores da Pascom da
Paróquia São João Batista.
Participaram Giovana Begnini, Sheila Seiter, Clair Rigo
e Marilise Vedoi.
Durante o dia, a jornalista e responsável pela comunicação da diocese de
Frederico Westphalen Maíra
Francischete e Silva, falou
sobre a Pastoral da comunicação, como deve ser feito o

planejamento para a edição
do jornal, e a divulgação de
notícias através da internet.
Também foram dada dicas de
leituras para colaborar com o
trabalho.
Novas etapas de formação serão planejadas a fim
de qualificar o trabalho que
já vem sendo realizado há
quase 2 anos pela Pastoral.
Fonte: Pascom da paróquia de Novo Barreiro
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VOCAÇÕES

Diocese recebe dois novos
sacerdotes em agosto

AÇÃO EVANGELIZADORA

Dada sequência na
elaboração do 14º Plano

Com o objetivo de estabelecer bases e ações para
a elaboração do 14º Plano
Diocesano de Ação Evangelizadora da Diocese de
Frederico Westphalen, sacerdotes, diáconos, religiosas e agentes de Pastoral se
reuniram na quinta-feira,
dia 21 de julho para estudo.
O encontro foi assessorado
pelo coordenador diocesano
de pastoral, monsenhor José
Dalla Costa.
O encontro iniciou com

a avaliação dos 13º Plano
Diocesano. Em seguida, os
participantes estudaram as
Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora no Brasil
2015-2019, documento 102
da CNBB.
O documento que está
dividido em quatro capítulos
auxilia no processo de planejamento pastoral das Igrejas
particulares, do secretariado
geral da CNBB, das iniciativas da vida consagrada e dos
movimentos eclesiais.

Segundo o monsenhor
José, é necessário entender
o que a Igreja Nacional nos
pede. A metodologia usada é
Ver- Iluminar- Agir.
Pela parte da tarde os
participantes se reuniram
em grupos de trabalho, para
levantar as urgências pastorais da Diocese, dentro do
contexto eclesial e social. O

monsenhor José explica que
também está sendo lavado
em consideração um questionário que foi enviado as
paróquias com os dados e
necessidades pastorais. As
urgências apontadas neste
encontro servirão de base
para estabelecer o objetivo
geral do 14º Plano Diocesano
de Ação Evangelizadora.

Reze com o Papa Francisco
Intenções de Oração para o mês de Agosto
Universal: Fraternidade no desporto
Para que o desporto seja uma oportunidade de encontro fraterno entre os povos e contribua
para a causa da paz no mundo.
Pela Evangelização: Viver o Evangelho
Para que os cristãos vivam o seguimento do Evangelho dando testemunho de fé, de honestidade e de amor pelo próximo.
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75ª FESTA DO PADROEIRO

Santo Augusto celebra Padroeiro
Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR está
previsto constitucionalmente, através do inciso VI do artigo 153
da Constituição Federal – CF. É uma obrigação de apuração
anual, que tem como fato gerador a propriedade, o domínio
útil ou a posse de imóvel, por natureza localizado fora da zona
urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano.
Para fins de ITR, considera-se imóvel rural a área contínua,
formada de uma ou mais parcelas de terras, localizada na zona
rural do município.
A legislação que rege o ITR é a Lei 9.393/1996 e alterações
subsequentes. A Instrução Normativa nº 1.651 de 13 de Junho
de 2016, estabeleceu que a Declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (DITR), referente ao exercício
de 2016, deve ser apresentada no período de 22 de agosto a 30
de setembro de 2016.
O ITR não incide sobre pequenas glebas rurais, quando as
explore, só ou com sua família, o proprietário que não possua
outro imóvel, sendo considerado, para fins desta imunidade,
como pequenas glebas rurais os imóveis com área igual ou
inferior a:
I - 100 hectares, se localizado em município compreendido na Amazônia Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e
sul-mato-grossense;
II - 50 hectares, se localizado em município compreendido
no Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental; e
III - 30 hectares, se localizado em qualquer outro município.
Ainda, são isentos de pagamento do ITR:
I - o imóvel rural compreendido em programa oficial de
reforma agrária, caracterizado pelas autoridades competentes
como assentamento, que, cumulativamente, atenda aos seguintes requisitos:
a) seja explorado por associação ou cooperativa de produção;
b) a fração ideal por família assentada não ultrapasse os
limites estabelecidos no artigo anterior;
c) o assentado não possua outro imóvel.
II - o conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário,
cuja área total observe os limites fixados acima descritos, desde
que, cumulativamente, o proprietário:
a) o explore só ou com sua família, admitida ajuda eventual
de terceiros;
b) não possua imóvel urbano.
Caso o contribuinte apresente a DITR fora do prazo, este
estará sujeito à aplicação de multa de 1% (um por cento) ao
mês-calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do
imposto devido, não podendo seu valor ser inferior a R$ 50,00
(cinquenta reais).
Quanto ao pagamento do imposto, o valor poderá ser pago
em até 4 (quatro) quotas iguais, mensais e consecutivas, desde
que nenhuma quota seja inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais).
O imposto de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais) deverá
ser pago em quota única, sendo que a primeira quota ou quota
única deverá ser paga até o dia 30/09 e as demais quotas, até o
último dia útil de cada mês, acrescidas de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).Em nenhuma hipótese o valor do imposto devido
será inferior a R$ 10,00 (dez reais).

A Paróquia São João Batista de Santo Augusto, criada em 01 de janeiro de 1942,
comemorou neste ano de
2016 a sua festa dedicada ao
padroeiro em sua 75º edição
que teve como festeiros os
casais: Fernando Rebesquini Teixeira e Daniela Hass;
Ricardo Lorenzon e Eunice
Cristina Garcia.
A preparação religiosa começou com a visita e bênção
as famílias, em cada uma das
28 comunidades localizadas
na cidade e interior, e as
Visitas as comunidades com
as imagens dos Padroeiros
aconteceu entre 22/03/2016
à 24/06/2016.
No período de 16 a 21 de
junho foram confeccionados
os quitutes tradicionais com
pés-de-moleque, cucas e assados de frango e suíno, todo
comercializado, culminando
com a festa no dia do padroeiro, constando de carreata

com as imagens dos padroeiros desde a Comunidade São
Jacó até a Praça Pompílio
Silva, onde teve bênção dos
carros, motos, caminhões e
máquinas agrícolas.
Em seguida foi celebrada
a Santa Missa em Ação de
Graças presidida pelo Pe.
Egídio Trevisan da Província
de Santa Maria, concelebrada pelo pároco Pe. Genuir
Marmentini e Vigário Pe.
Virgílio Costabeber. Tivemos também a presença do
Frei Miguel da Congregação
Franciscana de Três Passos,
foi participada pelos paroquianos e visitantes.
Ao meio dia ocorreu
o tradicional almoço com
churrasco, saladas, doces. Às
14h a consagração das crianças a Nossa Senhora, e às
15h a coroação da Rainha da
festa: Maria Luisa Gotim e as
Princesas: Emelly dos Santos
e Tamires Andrighetto. À tar-

de houve festejos populares
e às 18h acontecimento da
tradicional fogueira.
Com o objetivo de melhorias no salão paroquial que
já tem uma parte reformada,
sendo sua construção datada
de 1972 e já sem condições
de abrigar a comunidade,
os lucros auferidos na festa
terão essa destinação.
A festa do padroeiro e
toda sua programação, conta
sempre com a colaboração
e participação de toda a
comunidade que manifesta
sua generosidade e doações
para a construção do Reino
de Deus.
Com o intuito de agradecer a comunidade epla
dedicação, foi realizado um
jantar com prestação de contas do evento pelo Sr. Carlos
Bahry, tesoureiro da Festa.
Fonte: Paróquia de Santo Augusto

11

Agosto de 2016

JUBILEU DE OURO

Cônego Guido Taffarel comemora
50 anos de serviço a Cristo

Medo de que? Medo de
quem? Homens de pouca fé.
Viver no medo é uma
experiência terrível. E viver
sem medo pode ser uma
inconsciência imperdoável.
Este é o dilema que, faz tempo, se agita no meu coração
errante: que não há nada de
sério para temer a não ser de
ser uma pessoa como os 7 bilhões que habitam o planeta.
São pessoas insignificantes como os milhões que se

No dia 10 de julho a comunidade da paróquia Nossa
Senhora Aparecida de Tenente Portela teve a graça de
viver um dia muito especial:
comemorar os 50 anos de
vida sacerdotal do pároco,
Cônego Guido Taffarel. O
sacerdote que atua há 45
anos na paróquia, recebeu
o carinho, amor e agradecimento dos seus fiéis, que não
pouparam elogios para com
o seu pastor.
A Santa Missa foi presidida pelo bispo dom Antonio

Carlos Rossi Keller que, em
tom emocionado, agradeceu
imensamente pela fidelidade
do padre Guido. “O sacerdote é aquele que nos ajuda a
viver o dia-a-dia segundo a
proposta de Deus. A vida de
um padre é muito mais que a
palavra e os ensinamentos: é
também uma vida sacrificada, generosa, é um incentivo
ao povo fiel a viver a leis de
deus. Obrigado Padre Guido
pela tua perseverança, por
não abandonar o teu ministério” destacou o bispo.

Vários paroquianos também prestaram suas homenagens ao sacerdotes, com
mensagens, cantos e entrega
e alguns mimos. Ao final da
celebração o cônego Guido
agradeceu ao povo pelo reconhecimento do trabalho e
pediu que continuem a rezar
por ele.
Após o almoço festivo no
salão paroquial, a comunidade também pode aproveitar
um show com o padre Ezequiel Dal Pozzo, da diocese
de Caxias do Sul.

Sacerdote carmelita, italiano,
feliz e apaixonado pelo Brasil.

veem todos os dias a ir e vir sem nenhuma coisa importante
para fazer a não ser ganhar o pão de cada dia. Mas o medo
não está fora de mim, está dentro de mim e me agride com
violência, me obriga a virar continuamente a cabeça e abrir
os olhos para tentar penetrar na mente de quem está sentado
no metrô ao meu lado ou em pé, ou a pensar o que pensa esta
pessoa que faz o mesmo caminho.
Perguntas tolas e estúpidas que são fruto do medo que corre
solto depois de ter visto a morte de centenas de pessoas na
França, Bélgica, na África, na Síria, na Turquia, no Iraque, ou
de ter ouvido que um avião caiu na montanha do Sinai onde
um dia Deus chamou Moisés para lhe dar os mandamentos,
e o quinto deles diz: “Não matarás”. O medo corre solto no
meu sangue e me perturba o sono e a digestão. Mas o que é o
medo? Deixemos as definições e descrições para os psicólogos
e psicanalistas, e como gente sem inteligência e sem cultura
digo que o medo é simplesmente o medo. Não sei explicar o
que é, mas sei o que é. E o vivo.
Eu me consolo lendo a Bíblia, onde me dizem os estudiosos
que Deus repete ao homem frágil, covarde e velhaco: “Não
tenhas medo, Eu te amo. Não tenhas medo, Eu estou contigo.
Não tenhas medo, pequenino verme. Tu és precioso aos meus
olhos.” Estas palavras me consolam um pouco. E leio o Evangelho onde o próprio Jesus se viu obrigado a dizer aos seus
discípulos: “Não tenhais medo, sou eu! Por que tendes medo,
homens de pouca fé?”. E então compreendi que o meu medo
é consequência da minha falta de fé. E devo ter mais fé para
vencer o medo.
O medo me bloqueia em tudo, mas fecho os olhos e caminho
rezando o salmo do Bom Pastor: “Mesmo que eu atravesse
noites escuras, vales tenebrosos, não terei medo. O Senhor
é meu pastor!”. Nele me apoio e com ele vou avançando na
longa estrada que me separa da última barreira do medo, que
é a morte.
Diante de tudo isso, tomei uma decisão que pode parecer
boba e sem sentido, mas que me ajuda: eu me proíbo de ter
medo. Não posso ter medo de nada, nem de mim mesmo porque sou filho de Deus e Ele me protege. Não posso ter medo
dos outros porque são meus irmãos que caminham comigo,
amando a vida e procurando viver. Não posso pensar que ao
meu lado há alguém que quer se matar e me matar. E, noite e
dia, não posso viver com medo.
É necessário abrir as portas do coração para que a luz possa
entrar e Deus venha me habitar. Onde Deus estiver, o amor
habita, a morte é vencida para sempre, o medo desaparece.
Medo de que? Medo de quem? O medo é estar sem Deus e
sem você. O medo do deserto e do nada. Mas quem tem Deus
não pode ter medo. Decidi proibir-me de ter medo, olhei o medo
nos olhos e vi que o medo não é outra coisa senão o pálido
reflexo da prepotência humana.
Frei Patrício Sciadini, OCD.
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JUVENTUDE

Brasileiros são o maior grupo de
estrangeiros na JMJ
Treze mil brasileiros
estão em Cracóvia para a
Jornada Mundial da Juventude, segundo levantamento
divulgado pela Comissão
Episcopal Pastoral para
a Juventude, baseado nas
estatísticas do evento. A
participação é a maior entre
os estrangeiros no evento que
reúne católicos do mundo
inteiro.
Segundo o presidente da
Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB),
dom Sergio da Rocha, a
grande presença surpreende.
“Claro que devemos também
considerar que a Jornada no
Rio de Janeiro teve um fator
importante, mas devemos
também reconhecer que os
jovens fizeram seus esforços
para estar aqui”, avalia.
O total de peregrinos no
evento é de cerca de um milhão, contados na cerimônia
de acolhida ao papa Francisco, nesta sexta-feira, quando
Francisco dirigiu suas palavras à multidão de jovens
durante a Via Sacra. Em seu
discurso, o papa lembrou que
os jovens são os que têm a
determinação e a coragem
para mudar o mundo.
O papa Francisco também
lembrou que a misericórdia
tem um rosto jovem. “Um
coração misericordioso não
se deixa levar pela como-

didade; sabe ir ao encontro
dos outros e abraçar a todos;
sabe ser refúgio, acolhedor
é capaz de compaixão; sabe
partilhar o pão com o faminto; sabe receber o refugiado
e o migrante. Misericórdia
significa oportunidade, futuro, compromisso, confiança,
abertura, hospitalidade, compaixão, sonhos”, afirmou.
Lucas Hoffmann, de Jundiaí (SP), considerou decisivas as palavras do papa.
“Vamos repensar e vamos
praticar as obras de misericórdia como ele nos pediu,
porque quem não vive para
servir não serve para viver,
como o papa disse”.

Bispos brasileiros

O Brasil tem 30 bispos

em Cracóvia. De quarta a
sexta-feira, eles ministraram
catequeses aos jovens de
países de língua portuguesa.
Os temas eram ligados à misericórdia: “este é o tempo
da misericórdia”, “deixar-se
tocar pela misericórdia de
Cristo” e “Senhor, fazei de
mim um instrumento da sua
misericórdia”.
O presidente da CNBB
disse estar agradecido a Deus
pelas catequeses. “O fato
de haver pessoas de várias
nacionalidades juntas mostra que queremos falar essa
linguagem comum que é da
fé em Cristo, da misericórdia que Deus nos ensinou a
viver”, diz.
Informações e fotos:
Jovens Conectados

A sua família é feliz?
No momento que a família é bombardeada por todos os
lados, pelas ideologias, pelos novos costumes, pelas instituições, pela mídia falada, escrita e televisionada, penso que é
oportuno tecermos algumas considerações. Deixando fora os
inimigos externos, como está ela no seu interior, naquilo que é
NOSSA responsabilidade? Não teríamos que rever conceitos?
A felicidade mora lá em casa? O Pe. Mauro Argenton afirma
que “antigamente, tínhamos muito matrimônio e pouco patrimônio. Hoje, temos muito patrimônio e pouco matrimônio”!
Comecemos lembrando que a Família se constitui de pai,
mãe, filhos, irmãos, avós, tios, parentes e... a empregada doméstica! E que os ‘nossos’ filhos são ANTES filhos de Deus.
Quando casamos, ninguém nos garantiu que os teríamos.
Dispomo-nos a enfrentar tudo; tanto filhos como esterilidade.
Os filhos, se Deus os manda, são uma bênção do matrimônio.
Cada alma vale o Sangue de Cristo. Temos a obrigação de
fazê-los felizes. Deus quis se servir do amor conjugal para
trazer novas criaturas ao mundo e aumentar o corpo da Igreja.
Pode-se comparar o leito conjugal a um altar.
Escutai os filhos. Dedicai-lhes tempo. Mostrai-lhes confiança. Acreditem no que eles vos disserem, ainda que vos
enganem. Não vos assusteis com as suas rebeldias. Dêem-lhes
liberdade e ensinem a administrá-la com responsabilidade. Não
se pode obrigar os filhos a cumprir à força as normas religiosas.
Porque mesmo que a gente leve o filho à missa, pelas orelhas,
se ele não quiser, ele não a assistirá. Mas nós não podemos
descuidar os NOSSOS deveres. É um erro pensar que o filho
é feliz quando é inundado de mimos e presentes. Ele precisa
participar da felicidade dos pais.
O casamento não pode proporcionar felicidade perfeita. O
maior inimigo da relação conjugal é a SOBERBA. A mulher
tem de amar o marido, inclusive os seus defeitos, do contrário, não o ama bastante. E vice versa, óbvio. O casal tem de
renovar todos os dias a ARTE de amar. O marido saiba elogiar
a sua esposa que soube resolver um problema na educação
dos filhos, que encontrou o caminho eficaz para solucionar
um assunto espinhoso, que decorou a casa com bom gosto,
que os pratos estavam deliciosos, que foi esperta ao esticar o
dinheiro disponível.
Jamais discutam na frente dos filhos. Isto os fará sofrer,
eles acabarão tomando partido por um lado ou outro, o que
contribui para a desunião. Se os pais não caminharem juntos,
grande será o dano. Durante as refeições, falem todos, sem
exceção. Suspendam a televisão, os celulares e os videogames. Guloseimas para os pequenos e vinho para os adultos, é
recomendável. Também se pode reservar espaço para uma boa
novela, um filme e o futebol. (Não é aconselhável torcer para
o Grêmio, pode gerar atrito e discussão...)
O inferno da família não é a traição, a droga ou o crime, que
não parecem de repente. São as picuinhas diárias: a comida
fora do ponto, as meias sujas atiradas num canto, a cama desarrumada, o carro mal estacionado, a roupa mal lavada ou mal
passada, as frasezinhas sobre a sogra. Este rede de coisinhas
asfixia o outro.
A CASTIDADE não é uma simples continência, e sim
uma virtude que mantém a juventude do amor. Nada imuniza
o homem contra outras atrações sexuais do que o amoroso
entusiasmo por uma determinada mulher: A SUA ESPOSA.
Não se iludam, TODOS, eu também, temos uma inclinação
para nos enamorarmos do sexo oposto. Para o casado, não
pode existir COMO MULHER, nenhuma outra, exceto a sua.
Quero enfatizar que todos os conceitos emitidos neste
artigo, não são propriedade minha, mas de um SANTO, São
Josemaria Escrivá, do qual o nosso Bispo e o Pe. Leonir são
fanáticos devotos. Assim sendo, não discutam com um Santo.
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DISCERNIMENTO

Vocação, dom gratuito de Deus
Algumas pessoas descobrem que a vocação delas vai ser só a do batismo e não vão se casar; outras, vão ver que não são vocacionados
à vida religiosa ou ao sacerdócio. O importante é descobrir a felicidade, porque a vocação nos remete a uma experiência de felicidade.
Vocação é um dom gratuito de Deus e nós precisamos entendê-lo muito bem.
A primeira vocação que recebemos é a vida; a segunda,
é o chamado à santidade que
todo cristão recebe de Deus.
Depois, existem as vocações
específicas, pessoas que são
vocacionadas para a medicina, outras para o direito etc.
Contudo, existe também a
vocação cristã, como é o
caso da vocação ao matrimônio, à vida religiosa, ao
sacerdócio, ou seja, é Deus
quem nos inspira, é Ele
quem nos vocaciona e coloca em nós essa iniciativa.
Algumas pessoas vão discernir que a vocação delas
vai ser só a do batismo e não
vão se casar; outras, vão ver
que não são vocacionados
a uma comunidade, à vida
religiosa ou ao sacerdócio.
O importante é descobrir a
felicidade, porque a vocação
nos remete a uma experiência de felicidade.
Para a vocação religiosa,
por exemplo, é fundamental
estar em Deus e ver os caminhos pelos quais Ele nos
leva. Para discernir uma vocação como o matrimônio, a
vida ao sacerdócio ou a uma
comunidade, é sempre bom
ter um diretor espiritual que
o acompanhe, é bom fazer
uma leitura de sua história e
ver para onde Deus o chama.
A vocação profissional
é aquela dinâmica de saber
com o que nos identificamos.
É uma identificação pessoal,
e são vários os sinais.

Foto: Maíra Francischete e Silva/Arquivo

Na vocação religiosa, nós
vamos percebendo cada um
deles. Eu nunca me imaginei
padre, não nasci sonhando
que ia ser um sacerdote, não
me imaginava celebrando
a vida quando era criança,
nunca fui coroinha. Com o
decorrer do tempo, eu fui
me observando, vendo essas
aptidões e percebendo que
Deus estava me encaminhando à vocação sacerdotal,
porque eu ia rezar e me vinha
uma Palavra na Bíblia que
me indicava essa vocação.
Eu ia à Santa Missa e me
via celebrando no lugar do
padre. Isso foi algo muito
novo para mim, porque não

era uma vontade do meu
coração. A vontade que eu
tinha era a de constituir uma
família, mas Deus foi me
convencendo a ser padre.
Então, é a partir dessa experiência com o Senhor que vai
se revelando em nós aquilo
que é o nosso chamado.
Deus não nos obriga a
nada. Ele não me obrigou a
ser padre, Ele me chamou,
esperou pela minha resposta
e eu a dei livremente; mas
poderia ter dito ‘não’. Um
exemplo: eu sinto um chamado vocacional ao sacerdócio,
mas vou casar. Eu não estaria
pecando, não nesse mérito
de pecado. Talvez, eu co-

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

metesse um pecado contra
mim, porque se eu não der
uma resposta positiva e não
caminhar onde Deus me
quer, eu posso não ser plenamente feliz como eu seria se
respondesse ao Senhor. Mas
eu não acho que isso entre
em mérito de pecado, mas
sim de liberdade. Deus não
nos deu o livre-arbítrio? Eu
o tenho para dizer ‘sim’ ou
‘não’ para o Senhor.
Às vezes, pai e mãe sonham que o filho será padre
e ficam pressionado-o; ele se
torna sacerdote, mas essa não
é a vocação dele. O mesmo
acontece quando o pai é
médico e quer que seu filho
também o seja, mas o jovem
não quer, e acaba sendo infeliz ao seguir o desejo do pai.
Também pode acontecer
a forma negativa, ou seja,
o filho quer ser padre, mas
os pais querem impedi-lo de
seguir sua vocação. Geralmente, aquele que tem um
chamado vai em frente, independentemente do apoio da
família. É claro que, se essa
pessoa foi chamada, mas se
deixa influenciar pela voz
dos familiares, corre o risco
de não se sentir realizado. O
importante é discernir o que

Deus quer para nós; discernindo isso, vamos nos encontrar com Ele e ser felizes.
Eu, com um ano de caminhada com Deus, comecei
a frequentar a Santa Missa
diariamente e a me apaixonar pelo altar e pela Palavra.
Eu via o padre celebrando e
pregando, e a minha vontade
era de estar no lugar dele,
mas eu achava que aquilo
era “coisa da minha cabeça”.
Eu ia rezar, abria a Palavra
e vinha-me a vocação do
profeta: “Eu não sei falar,
sou apenas uma criança” (Jr
1,6). Rezando, eu abria a
Palavra no Salmo: “Mas que
poderei retribuir ao Senhor
por tudo o que Ele me tem
dado? Erguerei o cálice da
salvação, invocando o nome
do Senhor” (Sl 115,3). Ou,
então: “Tu és sacerdote para
sempre, segundo a ordem de
Melquisedeque” (Sl 109,4).
E eu pensava: “Isso tudo é
coisa da minha cabeça”.
Procurei o padre da minha
paróquia para me ajudar a
discernir. Falei para ele todas
as coisas erradas que eu tinha
feito na minha vida, pois
queria que ele me dissesse:
“Não, essa não é a sua vocação”. Mas, pelo contrário, ele
me mostrou que eu poderia
ser, realmente, um padre,
mesmo tendo o passado obscuro que eu tive. No entanto,
eu lhe disse: “Olhe, padre, o
senhor me desculpa, mas eu
não quero ser padre”. “Tudo
bem, disse ele, então arruma
uma namorada, viva um namoro santo como você nunca
viveu antes”.
Eu saí de lá liberto,
achando que eu tinha encontrado ali a resposta, mas
fui percebendo, no dia a dia,
que não era o matrimônio a
minha vocação. Eu namorei
e não me preenchi. A partir
daí, procurei o padre e disse
que queria ser acompanhado
dentro da dinâmica do sacerdócio. Então, fui descobrindo que, realmente, a minha
felicidade estava na vocação
sacerdotal.
Padre Roger Luís
Missionário da Canção
Nova
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Agenda Diocesana
02 de agosto - Reunião Equipe de Liturgia Cúria
03 de agosto - Reunião Coordenação Diocesana de Catequese - Cúria
07 de agosto - Crismas em Redentora às 09h
08 de agosto - Encontro do Dia do Clero em Tenente
Portela
09 de agosto - Reunião Secretariado Diocesano de Pastoral- Seminário Menor às 09h
09 de agosto - Reunião com os padres referenciais dos Setores Diocesanos de Pastoral-Seminário Menor às 14h30min
11 de agosto - Reunião dos Religiosos e Religiosas da
Diocese - Seminário Menor
13 de agosto - Crismas Novo Barreiro às 16h
14 de agosto - Crismas em Coronel Bicaco às 09h
16 de agosto - Reunião do Conselho de Presbíteros- Seminário Menor às 09h30min
18 a 21 de agosto - EMAÚS – Feminino - Centro de formação
19 de agosto - Ordenação Presbiteral Adrian e Gabriel às
19h30 na Catedral
25 a 28 de agosto - EMAÚS Masculino no Centro de
Formação

DOM ANTONIO CARLOS ROSSI KELLER
PELA GRAÇA DE DEUS E DA SANTA SÉ APOSTÓLICA
BISPO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
A todos os que o presente
EDITAL

28 de agosto - Encontro das famílias área de Três Passos.
Local Derrubadas.

Paróquia São Sebastião
homenageia pároco

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 Presbiterato, Diác. GABRIEL FIGUEREDO PEREZ, nascido na Paróquia de
VIRGEN DEL ROSARIO, Diocese de CARAPEGUA - PARAGUAY, aos 15 de FEVEREIRO
de 1984, com 32 anos de idade, batizado na Paróquia de VIRGEN DEL ROSARIO, Diocese de
CARAPEGUA - PARAGUAY, filho de CECILIO FIGUEREDO e de MARGARITA PEREZ
FIGUEREDO, residentes e domiciliados na Paróquia de VIRGEN DEL ROSARIO, 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 Ordinário do Lugar onde tem domicílio, 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 vinte e oito dias do mês de julho do ano santo do
Senhor de dois mil e dezesseis.
+ Antonio Carlos Rossi Keller
Bispo de Frederico Westphalen/RS

Côn. Carlos Alberto Pereira Da Silva
Chanceler da Cúria de Frederico Westphalen/RS
Protocolo n. 63/16
Reg.01/fl.159

No último dia 28 de Julho, às vinte horas, junto ao
Clube da Saudade de Campo
Novo, aproximadamente
duzentas pessoas foram levar
o abraço ao aniversariante
do dia, Padre Mauricio Karpinski. O jantar de homenagem e confraternização
foi organizado pelos coor-

denadores paroquiais com
o apoio e presença de todas
as comissões setoriais que
dão suporte ao trabalho do
Pároco junto à comunidade.
Padre Mauricio foi felicitado
pelos seus trinta e um anos de
vida, recebendo homenagens
e presentes da comunidade
paroquial.
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Creluz assina convênio com
hospitais
No dia 25 de julho, a Creluz assinou um convênio de
cooperação com quatro hospitais da região. Através desta iniciativa os associados da
Cooperativa poderão contribuir de forma voluntária com
estas entidades, destinando
todos os meses um valor
junto ao pagamento da fatura
de energia a ser repassado
diretamente aos hospitais. A
iniciativa beneficia a Associação Hospitalar São José
de Rodeio Bonito, Hospital
Divina Providência (HDP)
de Frederico Westphalen,
Hospital Santo Antônio de
Tenente Portela e o Hospital
Santa Rita de Jaboticaba.
Os presidentes dos Hospitais representaram as entidades acompanhados de diretores, assessores, funcionários
e membros das diretorias e
foram unânimes em destacar
a importância desta iniciativa
que vem contribuir com os
hospitais filantrópicos que
passam por momentos financeiramente difíceis.
A presidente do Hospital

As marcas do nosso
tempo

Santo Antônio de Tenente
Portela, Mirna Terezinha
Kinsel Braucrs, lembrou
ainda que a Creluz sempre
contribuiu historicamente
com os hospitais, sendo uma
grande parceira para que as
instituições se mantivessem
de portas abertas.
Os presidentes do Hospital São José, Vilmar Luiz
Manfio, do Santa Rita,
Dimas Schiavinatto Trentin
e do Divina Providência, Sil-

vestre Vargas Filho, também
enalteceram a importância
da iniciativa e agradeceram
a Creluz.
O presidente da Creluz,
Elemar Battisti, lembra que
os hospitais prestam um serviço muito importante em
saúde pública para a região
e é preciso a colaboração de
todos para que seja amenizada esta situação difícil.
Fonte: Edevaldo Stacke/
Ascom Creluz

As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no
Brasil 2015-2019, no segundo capítulo, destacam algumas
marcas ou sinais de nossa realidade que desafiam a ação evangelizadora e catequética. Por isso, os catequistas precisam estar
atentos para poder conduzir os catequizandos pelo caminho
da vida cristã.
Individualismo. A pessoa tem a sua vida centrada em si
mesma, numa espécie de culto de si mesma. Tem dificuldade
em pensar no outro. Vive de forma egoísta desenraizando-se
da comunidade e da sociedade. A cultura individualista reduz
a felicidade à satisfação do ego. É difundida a noção de que
a pessoa livre e autônoma precisa se libertar da família, da
religião e da sociedade.
Relativismo. A pessoa decide o que é a verdade conforme
a sua consciência, o seu entendimento. O que a pessoa pensa e
faz é a verdade. Não existem verdades absolutas. O relativismo
leva as pessoas a não distinguirem mais o certo do errado. Por
isso, a tendência de assumir uma postura de relativização da
doutrina, das normas morais e da vida sacramental.
Pluralismo religioso. Surgimento de novas igrejas e outros
movimentos religiosos. Muitas vezes, faz uma leitura literal
da Bíblia (ao pé da letra) não admitindo as descobertas dos
modernos estudos bíblicos. Acentua o bem-estar pessoal: prosperidade material, saúde física e realização afetiva. Valoriza
os sentimentos, as emoções, dando pouca importância à vida
comunitária.
Laicismo. É uma postura contra a Igreja e a Verdade do
Evangelho. A religião não deve interferir na esfera pública.
Quer impedir a influência do cristianismo nas decisões morais
da sociedade. Não se busca mais o verdadeiro, mas o desejável.
Desconsideração pelo bem comum, pelas atitudes altruístas,
solidárias e fraternas. Os pobres são considerados supérfluos e
descartáveis. O idoso, o doente e aquele que não pode produzir
ou consumir não são valorizados.
Globalização da indiferença. Cresce a indiferença pelo outro
e também a indiferença religiosa. Tornamo-nos incapazes de
nos compadecer ao ouvir os clamores do outro. A responsabilidade não é minha, é dos outros. Adora-se o dinheiro e nega-se
a primazia do ser humano.
A banalização da vida. Realiza-se a manipulação de embriões, práticas abortivas e tantas outras mortes absurdas.
Constata-se a ausência de políticas públicas para uma vida
digna com educação, saúde, segurança, trabalho, lazer, moradia. Falta uma efetiva proteção à vida e à família, às crianças
e aos adolescentes, aos jovens e aos idosos e às pessoas com
deficiência. A banalização da vida traz consigo a violência.
A corrupção na sociedade e no Estado. Está gerando desconfiança, desencanto com a política e com a democracia, desprezo
pelos valores éticos, descrédito nas possibilidades de mudança.
Consumismo. A pessoa humana é reduzida a uma de suas
necessidades: o consumo. Ela existe enquanto consome. Eu
consumo. Logo existo. Busca-se comprar a satisfação ou o
sentido da individualidade. Vive-se numa nova opressão: o
consumismo. Ele afeta a própria liberdade da pessoa.
Crise do compromisso comunitário. Está em crise o sentimento de pertença à comunidade e o engajamento na paróquia.
Há uma perda do sentido comunitário, fraterno e solidário da
fé. Muitos procuram a Igreja apenas para serem atendidos em
suas necessidades religiosas, mas não querem criar laços de
pertença à mesma.
O discípulo não desanima nem se acomoda, mas reage
segundo o espírito das bem-aventuranças. Confia na presença
do Espírito Santo que o conduz, orienta e ilumina.

