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INFORMATIVO da PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
CAMPINAS DO SUL – RS === 14 de abril de 2018
Mensagem da Liturgia do 3º Domingo da Páscoa - (Lc 24,35-48)
No evangelho deste domingo, Cristo Ressuscitado ajuda os apóstolos a entenderem o que se
passara com Ele, recordando-lhes as Escrituras. Na tarde do primeiro dia da semana, o domingo de
Páscoa, os dois discípulos de Emaús, tinham tido a feliz experiência do encontro com Cristo ressuscitado
no caminho de retorno à sua casa, reconhecendo-o ao partir o pão. E eles voltaram alegres a Jerusalém
para contar aos outros a alegre notícia. Enquanto relatavam para os outros o que aconteceu, o próprio
Cristo apareceu no meio deles desejando-lhes a paz. Para que se convencessem que era ele, o mesmo
Jesus de Nazaré que haviam seguido, pediu algo para comer. Não era um fantasma. Depois os ajudou a
lembrar do que já havia falado a eles: era necessário que se cumprisse o que estava escrito a respeito dele
em Moisés, nos profetas e nos salmos.
Cristo lhes abriu a inteligência para entenderem as Escrituras, segundo as quais ele devia sofrer e
ressuscitar. Ajudou-os a entender o Plano do Pai a respeito dele e de sua missão, e que em seu nome
fossem anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Eles deviam ser testemunhas de tudo isso. Ele é
o servo sofredor, que dá a vida por amor. Ele foi aprovado e glorificado pelo Pai. Quem vive como Ele,
também será glorificado.
Jesus gosta de se encontrar com os discípulos ao redor da mesa. Foi ao partir do pão, que eles se
deram conta que era mesmo Jesus. A mesa é o grande lugar para a celebração da amizade de Jesus
conosco. Jesus gosta de nos ter ao redor mesa com Ele. Por isso, na Eucaristia, vivemos esta experiência
de Jesus, que nos reúne junto d’Ele. Também nós, na Eucaristia, não temos apenas uma mesa onde se
parte e reparte o pão, mas também uma mesa da Palavra. Quando se leem as escrituras é Cristo que fala.
Cristo continua ainda hoje a se manifestar aos que se reúnem em seu nome. Na celebração
litúrgica da comunidade o Senhor se manifesta vivo, aquece o nosso coração com sua Palavra, partilha
conosco o pão da vida e, abrindo os nossos olhos, nos anima e nos envia ao mundo como testemunhas da
vida nova, testemunhas do perdão e da paz.
PROGRAMAÇÃO PAROQUIAL DA SEMANA:
 Sábado, 14 de abril: às 14h, missa na comunidade de Na. Sra. do Monte Claro, Rio Liso. E às 18h,
missa na igreja matriz.
 Domingo, 15 de abril: às 9h, missa na igreja matriz.
 Segunda-feira, 16 de abril: às 9h, Missa de ação de graças pelo Município, na igreja Santo Antônio
em Cruzaltense. Às 18h30, Terço dos Homens na igreja matriz.
 Terça-feira, 17 de abril: às 19h30, Missa na comunidade de Na. Sra. do Caravággio, Vila Progresso..
 Quarta-feira, 18 de abril: às 14h, missa na comunidade da Princesa Isabel. E às 19h30, na
comunidade Na. Sra. de Lourdes, Cruzaltense.
 Quinta-feira, 19 de abril: às 19h30, Missa na comunidade de São Roque.
 Sexta-feira, 20 de abril: às 15h, Terço da Misericórdia, na igreja matriz. E às 19h30, Missa na
comunidade Na. Sra. do Carmo, Canarinho.
 Sábado, 21 de abril: às 15h, missa no Bairro São Francisco. Às 17h, celebração matrimonial de
Jaquiel Bampi e Mônica Cuppini na igreja matriz. E às 18h, missa na igreja matriz. E às 19h30,
missa na comunidade São Paulo - com oficialização de Ministra de Eucaristia de Tatiana Bampi
Barbieri.
 Domingo, 22 de abril: às 9h, missa na igreja matriz.
Falece, na Itália, segundo Pároco de Campinas do Sul: Pelas 18h de sábado passado, 07 de
abril, na Diocese de Assis, Itália, faleceu Pe. Angelo Moriconi, segundo Pároco de nossa Paróquia N.
Sra. dos Navegantes de Campinas do Sul. Foi sepultado na segunda-feira, 09 de abril, às 15h, na cidade
de Fossatto di Vicco, Itália.

Pe. Angelo, ainda é muito recordado pelos paroquianos de Campinas do Sul que o conheceram;
nasceu em 18 de maio de 1925, na Itália; estava perto de completar 93 anos. Foi ordenado padre em 10
de julho de 1949. Em nosso País, além de Campinas do Sul, trabalhou na região da Amazônia (território
de Roraima), de 1970 a 1974, e nas favelas do Rio de Janeiro, de 1984 a 1989.
Dom José, em nome da Diocese de Erexim, enviou mensagem ao Bispo de Assis, Itália,
apresentando condolências à Diocese, aos padres e familiares do Pe. Angelo, ressaltando seu testemunho
de autêntico sacerdote, zeloso pároco, muito afável com todos, um santo homem, muito generoso e
dedicado, tendo assumido diversos campos da missão.
Agradecemos a Deus pela vida do Pe. Angelo que se fez dom e pelo ministério sacerdotal que
santificou o rebanho desta paróquia por dez anos - de 1957 a 1967.
Confiantes, rogamos ao Pai Misericordioso que acolha este nosso irmão e faça brilhar para ele a
luz eterna. Pois, “Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição”.
Convidamos a todos para as Missas de sétimo dia na igreja matriz, neste sábado às 18h, e no
domingo às 9h.
Encontro dos Pais da Catequese da Primeira Eucaristia e Crisma: A coordenação da
Catequese convida os pais da Catequese da Primeira Eucaristia e da Crisma para um importante
encontro, dia 17 de abril, 3ªf, às 19h, no Centro Catequético.
Ano do Laicato (dos leigos cristãos - todos os batizados): no dia 24 de abril, às 19h, no
Centro Catequético, a Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes estará realizando um encontro com
representantes das comunidades - ministros, agentes de pastoral (da liturgia), um do conselho econômico,
apara organizar o roteiro da peregrinação da Capelinha da Sagrada Família que vai passar nas
comunidades (de abril até agosto)...
Encontro Paroquial das Zeladoras das Capelinhas: No dia 25 de abril, as zeladoras das
capelinhas da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Campinas do Sul tem um encontro marcado
para uma tarde de espiritualidade e de formação. O Encontro será no Salão Paroquial, a partir das 13h30.
Convidamos a todas as zeladoras a participarem.
Encontro Paroquial de Catequistas: A coordenação paroquial de catequese convida todas as
catequistas para a reunião, dia 26 de abril, a partir das 13h30, no Centro Catequético. Não esquecer de
trazerem os livros de catequese.
Preparação para o Matrimônio: O encontro de preparação ao Matrimônio, na paróquia de
Campinas, vai acontecer no dia 26 de maio, em Campinas do Sul, no Centro Catequético. Jovens que
estão pensando em casar-se neste ano ou no próximo, aproveitem este encontro de preparação. As
Inscrições devem ser realizadas na Secretaria Paroquial. O próximo encontro de preparação ao
matrimônio será em Jacutinga no segundo semestre, no mês de setembro.
Jantar das Mães: O Conselho Econômico da Paróquia Na. Sra. dos Navegantes está promovendo o
JANTAR EM HOMENAGEM ÀS MÃES, dia 12 de maio, no Salão Paroquial de Campinas do Sul. Os
ingressos poderão ser adquiridos na Secretaria Paroquial ou com os membros do Conselho. A animação
do jantar será do Musical Som Livre.
Encontro de todos os ministros da Área: Será no dia 19 de maio de 2018 o encontro de todos os
ministros da Palavra, da Caridade e extraordinários da Comunhão Eucarística das 4 paróquias da Área de
Jacutinga: Paulo Bento, Jacutinga, Campinas do Sul e Entre Rios do Sul. Local: Salão Paroquial de
Campinas do sul. Horário: das 9h às 15h. Tema de Estudo: Pastoral da Esperança e da Consolação. Não é
preciso levar a veste.

Dia do mês
16 de abril
17 de abril
18 de abril
18 de abril
19 de abril
20 de abril
21 de abril
21 de abril

24 de abril
25 de abril
26 de abril
27 de abril
28 de abril
27 de abril

Visita às comunidades Mês de Abril (Tempo Pascal)
Dia/Semana
Horário
Comunidade
Segunda-feira
9h30
Santo Antônio – Cruzaltense
missa ação de graças do Município
3ª-feira
19h30
Na. Sra. do Caravágio – Linha Progresso
4ª-feira
14h
Na. Sra. das Graças – Princesa Isabel
4ª-feira
19h30
Na. Sra. de Lourdes – Cruzaltense
5ª-feira
19h30
São Roque
6ª-feira
19h30
Na. Sra. do Carmo – Canarinho
sábado
15h
Bairro São Francisco
sábado
19h30
São Paulo - missa com oficialização de
Ministra de Eucaristia de Tatiana Bampi
Barbieri
3ª-feira
14h
São Francisco - Linha Dez
4ª-feira
19h30
Santa Catarina
5ª-feira
19h30
São Bonifácio – Coxilha Seca
6ª-feira
19h30
São José – Lajeado Ipiranga
sábado
14h
Santa Teresinha – Carafá
domingo
10h30
Santa Lúcia – Creoula com oficialização de
Ministras de Eucaristia de Elida Ceccato Lira
e de Lenir Fetter Parmeggiani

O dízimo depende da generosidade do coração:
O dízimo é uma das formas de gratidão da família por tudo o que ela recebe de Deus, Ele que
nos enriquece de tantos dons. É também uma forma da participação da família na vida da Igreja nos
três níveis: comunidade, paróquia e diocese.
O dízimo é uma forma de expressar a alegria que a família sente por pertencer à Igreja, ou
melhor, por ser Igreja. Para quem tem um coração agradecido e generoso, o dízimo não é problema,
não é um peso; mas, uma alegria.
Que bom sermos agradecidos pela generosa colheita de milho e soja realizada neste ano. E
essa alegria deve ser de todos: dos que trabalham na cidade ou na roça, do aposentado ou
aposentada, das lideranças e dos agentes da comunidade, também do padre, que dá, mensalmente,
com alegria, o seu dízimo à comunidade.
É assim que o dízimo depende da generosidade do coração.

Não esqueça: Você com Deus na celebração
da comunidade no domingo,
Deus com você durante toda a semana!

DO INFORMATIVO DIOCESANO
A Voz da Diocese (15/4/2018)
Reconhecer a presença do ressuscitado na nossa vida

Estimados Diocesanos!
O tempo pascal nos convida a olharmos a nossa vida de fé à luz da presença do Senhor
ressuscitado, que caminha conosco. Porém, às vezes, temos dificuldades em acolhê-lo na nossa casa
interior, o nosso coração, para que ele faça parte da nossa história pessoal, familiar e comunitária.
Podemos ter aquela tentação de falar muito do Senhor morto e das maravilhas que Ele fez, mas
fechamos as portas do coração a sete chaves, impedindo que Ele entre na nossa vida, para fazer em nós
maravilhas ainda maiores. Estamos às vezes tão seguros, no nosso modo de viver uma fé “superficial”,
que vamos perdendo o sentido do pecado, do sagrado, do mistério, de família, de comunidade, da
presença do Senhor que alimenta com seu amor, sua ternura e misericórdia, a nossa esperança de vida
eterna na casa do Pai.
O evangelista São Lucas (Lc 24,36), diz que o Senhor ressuscitado reencontra os discípulos, lhes
deseja a paz e lhes doa uma “paz” interior incondicional, capaz de recolocar em movimento a vida e o
amor. Uma paz que os fortificou e nos fortifica para a missão de discípulos e testemunhas do
ressuscitado, que rompe as barreiras do “medo”, que leva ao isolamento e à indiferença em relação ao
compromisso na comunidade de fé, mas também no testemunho de cristão no mundo.
O Senhor ressuscitado não só caminha conosco. Ele também nos ensina a caminhar com os
outros, mesmo nas diferenças sociais e culturais da nossa sociedade. A fé no Ressuscitado tem o poder de
nos unir para trabalharmos juntos na propagação de uma cultura da paz, que favorece a vida e a sua
dignidade em todas as realidades. Mesmo diante de constantes sinais de morte, como cristãos, não
devemos ceder à tentação de deixarmos apagar a chama da fé, que alimenta a esperança na vida e a
confiança na paz, e nos dá a força de construirmos juntos uma sociedade pacificada e pacificadora.
Percorrendo o caminho da vida, podemos testemunhar a presença da paz do Ressuscitado entre
nós, depositando nossa confiança no Senhor, com as palavras do salmista: “Deito-me em paz e logo
adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança” (Sl 4,9).
Tende todos um bom domingo.

+ Dom José Gislon - Bispo Diocesano de Erexim

Jornada das Pastorais da Saúde: Numa promoção do Hospital de Caridade e da Pastoral da Saúde da
Diocese, a Jornada sobre saúde deste ano será realizada no dia 24 deste mês no Centro de Eventos do
Seminário de Fátima, com a seguinte programação: 08h30, recepção, apresentação e oração; 09h30,
palestra sobre Alzheimer e depressão, pelo Dr. Rafael Badalotti; 11h, orientações e atividades físicas
pelo serviço de fisioterapia do Hospital de Caridade; 13h30, espiritualidade com o Pe. Olírio Streher,
Pároco de Jacutinga; 14h30, apresentação artística da Bandinha do CECRIS e encerramento.
Papa Francisco lembra o chamado divino à alegria da santidade: Na exortação apostólica sobre a
missão da Igreja de anunciar a palavra salvadora de Cristo, que apresenta o programa de seu
pontificado, Papa Francisco convida a viver a alegria do Evangelho. No documento sobre a família, fala
da alegria do amor na família. Dia 09, segunda-feira, ele publicou novo documento, cuja abertura refere
o convite de Cristo aos perseguidos por causa de seu nome a alegrar-se e a exultar. Por isso, o título
deste novo documento é, em português, “Alegrai-vos e exultai” e fala do chamado de Deus à santidade
no mundo atual, que apresenta tantos desafios à fé. Mais que um tratado sobre a santidade com
muitas definições teóricas, o Papa apresenta um caminho prático de santificação na normalidade da
vida. No primeiro capítulo, ele ressalta que há um caminho de santidade para cada pessoa em
pequenos gestos de cada dia. No segundo capítulo, Francisco fala do perigo de confiar apenas nas
próprias forças e no perigo de uma fé sem compromissos. Ele centraliza o terceiro capítulo nas bemaventuranças, nas quais está muito claro o que é ser santo. Para ele, uma delas, a misericórdia, é a

chave da santidade, que se alcança gastando a vida na sua prática. No quarto capítulo, Francisco trata
de características indispensáveis da santidade, perseverança, paciência, mansidão, alegria, senso de
humor, ousadia e fervor, em vida comunitária e constante oração. No quinto e último capítulo, o Papa
convida ao combate contra o maligno, que atormenta as pessoas, querendo desviá-las do caminho da
santidade. Francisco alerta para o risco da "alegria consumista e individualista, tão presente em
algumas das experiências culturais de hoje, que torna pesado o coração, pode oferecer prazeres
ocasionais e passageiros, mas não alegria". Já a alegria verdadeira é vivida em comunhão,
compartilhada e participada, porque "é maior felicidade dar que receber!"
Diocese de Erexim retoma processo de formação litúrgica: Dom José, Dom Girônimo, padres,
diáconos, religiosas e leigos da maioria das Paróquias da Diocese de Erexim participaram de reunião no
Seminário de Fátima, na manhã do dia 07, para estudo e sugestões de inciativas a serem desenvolvidas
para uma retomada da reflexão e formação litúrgica. A reunião foi coordenada pela Comissão
Diocesana de Liturgia, Música Sacra, Espaço Litúrgico e Arte Sacra. Depois da oração inicial, em forma
de ofício divino das comunidades, com ritualidade e outras características fundamentais de uma
celebração litúrgica, Dom José dirigiu sua palavra aos mais de 60 participantes do encontro. Recordou
as recentes celebrações do Tríduo Pascal, que são o centro do ano litúrgico e da vida cristã. Recordou a
necessidade de se cultivar a arte de celebrar bem e de colocar vida em todas as celebrações, evitando
improviso e a rotina que as esvaziam e deixam sem sentido. Pe. Clair Favretto, Reitor do Seminário
Maior São José da Diocese de Erexim em Passo Fundo, com doutorado em Liturgia, apresentou concisa
reflexão sobre os seguintes pontos: O que significa celebrar; o que celebramos; quem celebra; como
celebramos; quando e onde celebramos; porque celebramos. A partir da reflexão, Pe. André Lopes,
Pároco da Paróquia N. Sra. da Salette, Bairro Três Vendas, Erexim, propôs reflexão em grupo sobre a
forma como se está celebrando e sobre o que é necessário aprofundar para se tornar as celebrações
fonte e culminância da vida cristã. Os relatórios dos grupos ficaram com a comissão, a partir dos quais
vai organizar um seminário de estudos sobre liturgia para padres e leigos ainda neste ano.
Comissão de Liturgia encaminha encontro diocesano de formação: A Comissão Diocesana de Liturgia
reuniu-se na manhã de segunda-feira, 09, solenidade da Anunciação do Senhor, no Centro de Pastoral e
Administração, juntamente com Dom José. A equipe retomou o encontro de padres e leigos realizado
no dia 07 e definiu o seguinte tema do encontro de estudo sobre liturgia nos dias 17 e 18 de agosto
próximo, no Seminário: A ritualidade dos ministérios. No dia 17, o encontro será das 19 às 22h; no dia
18, das 08h30 às 16h. Os participantes serão três pessoas de cada paróquia, dez lideranças das
pastorais, os padres e os seminaristas da filosofia e teologia. A comissão fará contato com liturgistas
indicados para assessorar este seminário de estudos.
Bispo e equipe diocesana em visita pastoral em Mariano Moro: Dia 06, Dom José, com uma equipe da
Cúria Diocesana, esteve na Paróquia São Francisco de Assis, Mariano Moro, iniciando sua visita pastoral
às Paróquias neste ano, que constará de um encontro mais extenso com todas as lideranças de cada
uma delas. Na visita anterior, ao longo de seus primeiros cinco anos na Diocese, esteve em todas as
mais de 450 comunidades das 30 Paróquias, nas entidades locais e nas escolas de sua abrangência. Em
Mariano Moro, o Bispo esteve acompanhado pelo Vigário Geral da Diocese, Pe. Cleocir Bonetti; pelo
Coordenador da Pastoral Vocacional, Pe. Giovani Momo; da Coordenadora da Catequese, Tânia
Madalosso; do Liberado da Pastoral da Juventude, Felipe Toniolo; da responsável pela contabilidade,
Cleusa Jacobowski e do auxiliar de administração, Juliano Petzhold. Participaram em torno de 70
pessoas com o Pároco, Pe. Davi Oliveira Pereira. O Bispo e o Pe. Bonetti falaram da natureza, missão e

organização da Diocese, da sua dimensão comunitária, do Plano Diocesano da Ação Evangelizadora, Pe.
Giovani, Tânia e Felipe abordaram aspectos de seus respectivos setores. Cleusa e Juliano, aspectos
administrativos e exigências legais, contábeis, trabalhistas, de segurança e saúde pública que devem ser
seguidas.
Falece, na Itália, segundo Pároco de Campinas do Sul: Pelas 18h do dia 07, na Diocese de Assis. Itália,
faleceu Pe. Angelo Moriconi, segundo Pároco da Paróquia N. Sra. dos Navegantes de Campinas do Sul,
de 1956 a 1967. Pe. Angelo, ainda é muito recordado pelos paroquianos de Campinas do Sul que o
conheceram, nasceu em 18 de maio de 1925, na Itália. Estava perto de completar 93 anos. Foi
ordenado padre em 10 de julho de 1949. Em nosso País, além de Campinas do Sul, trabalhou em
Roraima, de 1970 a 1974, e nas favelas do Rio de Janeiro, de 1984 a 1989. Dom José, em nome da
Diocese de Erexim, enviou mensagem ao Bispo de Assis, Itália, apresentando condolências à Diocese,
aos padres e familiares do Pe. Angelo, ressaltando seu testemunho de autêntico sacerdote, zeloso
pároco, muito afável com todos, um santo homem, muito generoso e dedicado, tendo assumido
diversos campos da missão.
Pastoral da Criança reflete sobre a missão e prepara encontrão diocesano: Membros da Pastoral da
Criança de Paróquias da Diocese de Erexim participaram de encontro de reflexão nesta quarta-feira, no
Centro Diocesano. Com assessoria do Pe. Valter Girelli, Reitor do Seminário e Santuário de Fátima,
refletiram sobre a missão de Cristo, que é a missão da Igreja e todos os seus membros. Depois, com a
coordenadora da própria Pastoral da Criança, Maria Agnoletto, analisaram as atribuições do/a
coordenador/a paroquial da mesma, planejaram o encontrão de lideranças no dia 16 de setembro e
tiveram diversas comunicações.

