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INFORMATIVO da PARÓQUIA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
CAMPINAS DO SUL – RS === 09 de JUNHO de 2018
Mensagem da Liturgia Dominical - (10º DOMINGO Tempo Comum - Marcos 3,20-35)
Jesus está de volta à Cafarnaum. Está rodeado pela multidão - os sofredores de toda a espécie e
Ele está sempre pronto para atendê-los.
Quando Jesus está em Cafarnaum, as pessoas, sabendo onde ele se encontra, vão procurá-lo, e,
assim, essa fama desperta preocupação na família de origem de Jesus e também na sua comunidade
religiosa. Jesus tinha feito escolhas de vida que, aos seus familiares, podiam parecer tolice e loucura. De
fato, tinha deixado a família, havia assumido uma vida itinerante, e, com o seu sucesso, tinha feito
inimizade com as próprias autoridades religiosas.
Junto daqueles que precisam de Jesus, estão reunidos dois grupos que não concordam com o que
Jesus está fazendo: os seus parentes e os fariseus.
Alguns de seus parentes, interpretavam a absorvente dedicação de Jesus ao apostolado como um
exagero: disseram que Ele tinha “perdido o juízo”. Aí estão também os doutores da Lei que vieram de
Jerusalém para confirmar os boatos sobre o que Jesus faz e porque é tão popular. Jesus está falando e
atuando em nome de Deus e estas pessoas o consideram “possuído pelo Belzebu”. Eles acusam que a
origem de seu poder é o príncipe dos demônios.
A resposta de Jesus, em parábolas, contém três elementos a considerar.
 Respeito ao poder de Jesus. Se a origem provém de Satanás, então é um reino dividido que nunca
conseguiria ficar em pé. Utiliza também a imagem da família que, se estiver dividida em grupos,
nunca poderá subsistir.
 Num segundo momento, Jesus fala a respeito de sua pessoa. Para arrombar uma casa onde mora um
homem forte, é preciso primeiro amarrá-lo antes e derrubá-lo. Só dessa forma é possível roubar sua
casa. Fica claro que aquele homem tem menos poder porque foi vencido.
 A respeito aos escribas. O pecado contra o Espírito Santo é uma referência à rejeição da força
reconciliadora de Deus que se revela na atuação de Jesus vencendo todo o mal. É o Espírito Santo
que age em Jesus curando os doentes, afastando os demônios e operando os milagres.
Jesus é bem claro: se fosse verdade aquilo que os escribas dizem, se Satanás, através das suas
ações, se insurgisse contra si mesmo, isso significaria que o seu poder está se arruinando, que ele não é
mais vencedor, mas vencido.
Continuando, o Evangelho descreve quem é a verdadeira família de Jesus – todos aqueles que
com Ele comungam da mesma fé, seguem seus ensinamentos e partilham do amor ao Pai e aos irmãos.
Com a expressão, “quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”. A
verdadeira família de Jesus é formada pelos que estão ao redor dele, e fazem a vontade de Deus. Eles
recebem a Boa Nova que proclama Jesus.
Participando da Vida de Jesus somos animados a enfrentar todas as coisas e mesmo diante das
dificuldades, especialmente da doença e da morte. Na celebração de hoje, recebemos de Jesus a palavra
de que somos de sua família. Recebemos também o chamado para cumprir a vontade de Deus e ser
irmão, irmã e mãe do Senhor. Que esta celebração nos leve a ter consciência da própria missão e nos faça
firmar os passos neste caminho. Deus nos conceda a graça da acolhida da Palavra de Jesus em nossa
vida e especialmente a graça da perseverança em partilhar com todas as pessoas a fé que nos move e nos
dá coragem.
PROGRAMAÇÃO PAROQUIAL DA SEMANA:
 Sábado, 09 de junho: às 14h, missa na comunidade Na. Sra. de Lourdes, Cruzaltense. E às 18h,
missa na igreja matriz.
 Domingo, 10 de junho: às 9h, missa na igreja matriz. E às 10h30, missa e festa do Padroeiro Santo
Antônio em Cruzaltense.
 Terça-feira, 12 de junho: às 14h, missa na comunidade Santa Lúcia, Creoula. E às 19h, missa na
comunidade Na. Sra. do Carmo, Canarinho.

 Quarta-feira, 13 de junho: às 14h, procissão e missa em honra a Santo Antônio, em Cruzaltense. E às
19h, missa na comunidade de Coxilha Seca.
 Quinta-feira, 14 de junho: às 14h, missa na comunidade Na. Sra. de Lourdes, São Pedro. E às 19h,
missa no Bairro São Vicente.

 Sexta-feira, 15 de junho: às 15h, Terço da Misericórdia, na igreja matriz. E às 19h, missa na
comunidade Na. Sra. das Graças, Santa Cruz.
 Sábado, 16 de junho: às 15h, missa no Bairro São Francisco. E às 18h, missa na igreja matriz.
 Domingo, 17 de junho: às 9h, missa na igreja matriz. E às 10h30, missa e festa do Padroeiro no
Oratório Santo Antônio, Linha Dalla Rosa, Cruzaltense.
Escola de Pais: A Paróquia Na. Sra. dos Navegantes através do ECC paroquial está trazendo para
Campinas do Sul a Escola de Pais. Sob a coordenação do Dr. Cezar Detoni, os encontros serão
realizados no Centro Catequético, das 19h às 21h, nas segundas-feiras. Serão 7 encontros. Iniciando na
próxima segunda-feira, dia 11 de junho.
Reunião de Área: Dia 19, 3ªf, às 19h, em Entre Rios do Sul, acontecerá a segunda reunião do ano da
Área Pastoral, que inclui as paróquias de Paulo Bento, Jacutinga, Campinas do Sul e Entre Rios do Sul.
Participam os padres e diversos agentes de pastoral leigos das quatro paróquias e o coordenador
diocesano de pastoral, Pe. Maicon Malacarne. Serão tratados diversos assuntos relacionados à ação
pastoral das paróquias da Área.
Dia para a Caridade do Papa: "Coleta do Óbolo de São Pedro"
Realiza-se em toda a Igreja, no domingo, 1º de julho, Solenidade dos Santos Pedro e Paulo, o
Óbolo de São Pedro, conhecido também como o 'Dia para a Caridade do Papa'. Nesse dia será feita uma
coleta em todo o mundo católico para as obras caritativas da Santa Sé, impulsionados por este convite:
“Vamos ajudar Pedro a ajudar os pobres”.
Todas as comunidades de Campinas do Sul também fazem esta coleta no dia 1º de julho. Vamos
viver este simples gesto como um ato de amor ao Papa. Vamos também fazer acompanhar esta coleta
com nossa oração pelo Papa Francisco. A oração é uma caridade que o Santo Padre não se cansa de pedir
a todos aqueles com os quais se encontra. Vamos realizar este gesto simples, capaz de unir
concretamente todos os fiéis ao Sucessor de Pedro, ajudando o Papa a aumentar a sua caridade, aquela
caridade que em razão de seu ministério abraça a Igreja e o mundo inteiro. Ajudar Pedro a ajudar os
pobres. Esse é um ato de amor ao Papa e à Igreja.
Visita Pastoral: neste ano, a visita pastoral de nosso Bispo será diferente da primeira onde
percorreu a cada ano, todas as comunidades e escolas das paróquias de uma Área Pastoral. No ano de
1018, a visita será um encontro do Bispo, acompanhado de colaboradores da Cúria Diocesana e do
Coordenador de Pastoral e/ou setores pastorais, com todas as lideranças de cada comunidade da
paróquia, para expor aspectos pastorais, administrativos, jurídicos e contábeis.
Em nossa paróquia será no dia 12 de julho, às 19h, no Salão Paroquial, em Campinas do Sul...
Lideranças que devem participar:
 Todo o grupo do Conselho Econômico
 Ministros
 Catequistas
 Zeladoras
 Coordenadores de Pastorais, de Movimentos Eclesiais... (do Rosário Perpétuo, do Apostolado,
dos Grupos de Famílias...)
 Coordenadores de Grupos de Liturgia ou equipes de liturgia e cantos (músicos)
 do Esporte...

A Voz da Diocese (03/06/2018)
Mensagem do Bispo Diocesano

A caridade, rainha das virtudes sociais
Estimados Diocesanos! A vida oferece a cada um de nós inúmeras oportunidades para fazermos o
bem, através de pequenos gestos de caridade, que expressam amor e gratidão a Deus pela vida, por aquilo
que somos, mas também pelas oportunidades que Ele nos oferece através da caridade de nos libertarmos
do egoísmo que fecha os olhos do coração e nos impede de ver as necessidades e a dor dos outros.
Educar e conscientizar para a prática da caridade favoreceria o desenvolvimento de uma
sociedade voltada para o cuidado da vida, da justiça e do bem comum. O Papa emérito Bento XVI, na
carta encíclica “Caritas in Veritate”, sobre o desenvolvimento humano integral na caridade e na verdade,
recorda que “A caridade supera a justiça, porque amar é dar, oferecer ao outro do que é „meu‟; mas
nunca existe sem justiça, que induz a dar ao outro o que é „dele‟, o que lhe pertence em razão do seu ser e
do seu agir. Não posso „dar‟ ao outro do que é meu, sem antes lhe dar aquilo que lhe compete por justiça.
Quem ama os outros com caridade é, antes de mais nada, justo para com eles. A justiça não só não é
alheia à caridade, não só não é um caminho alternativo ou paralelo à caridade, mas é „inseparável da
caridade‟, é-lhe intrínseca. A justiça é o primeiro caminho da caridade...”
Na religiosidade do nosso povo, temos um ícone da devoção popular, Santo Antônio, de Pádua e
de Lisboa, homem de Deus, frade do povo, que conhecia muito bem a Sagrada Escritura, soube falar da
Palavra de Deus ao coração do povo, incluindo os doutos e nobres, para que se ocupassem do cuidado da
vida dos pequenos e pobres através da caridade, simbolizada muitas vezes na partilha do pão, lembrando
que no pão da Eucaristia, Cristo Jesus se oferece a todos e a todos enriquece com a sua graça e sua
misericórdia.
Que a nossa devoção a Santo Antônio nos ajude a entrarmos no coração da história de sua vida,
para podermos viver uma profunda comunhão com a Palavra de Deus, encarnada e comprometida com a
vida, a justiça e a prática da caridade nos dias de hoje. Ela tem o poder de abrir os olhos do nosso coração
para vermos a presença do Senhor Jesus que caminha conosco, mas também os famintos e necessitados
do nosso contexto social que esperam de nós um gesto de amor através da caridade.
Tende todos um bom domingo.
+ Dom José Gislon - Bispo Diocesano de Erexim
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Agenda do Bispo: - Neste domingo, às 09h30min, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Viadutos,
Crismas com festa do Padroeiro; 10h, por representante, oficialização de Sueli Teresinha Fassícolo como
ministra na comunidade Santo Antonio, Rio Azul, Paróquia da Barra do Rio Azul.
- Segunda-feira, às 19h, reunião com os formadores dos seminários.
- Visita pastoral com encontro das lideranças das Paróquias, São Caetano, Severiano de Almeida, terçafeira, às 13h30; São Pedro, Erechim, sexta-feira, às 19h; São Tiago, Aratiba, sábado, às 08h30.
Agenda Pastoral: - Quinta-feira, às 08h30, reunião da Área Pastoral de Erexim, na sede paroquial São
Francisco de Assis, Progresso.
- Sábado, das 08h30 às 11h30, no Centro Diocesano, reunião das assessoras da Infância e Adolescência
Missionária.

- De domingo até o dia 24, 33ª Semana Nacional do Migrante – das 09h às 16h, encontro de ministros e
ministras da Área de Getúlio Vargas, em Estação; festa de Santo Antonio e das capelinhas na sede
paroquial de São Valentim.
Bispos, padres e agentes de Pastoral do Estado refletem realidade e revitalização das comunidades:
Os Bispos, vigários gerais, coordenadores de pastoral e agentes de pastoral das Dioceses do Rio Grande
do Sul e dos setores regionais de pastoral e movimentos leigos participaram da Assembleia da Ação
Evangelizadora, de quinta-feira a sexta-feira ao meio-dia, no Centro de Espiritualidade Cristo Rei, em
São Leopoldo. À luz do Documento da CNBB “Comunidade de comunidades, uma nova Paróquia”,
analisaram a realidade e a necessidade de revitalização das comunidades cristãs católicas, aprofundando
alguns aspectos: reflexo da mudança de época no senso de pertença à comunidade; características da
crise de pertença à comunidade; razões para pertencer à comunidade; experiências de revitalização das
comunidades em cada Diocese; pistas para maior participação na vida das comunidades.
Outras reuniões regionais: Alguns outros encontros precederam essa Assembleia. De segunda-feira à
tarde a terça-feira ao meio-dia, os Bispos se reuniram com os ecônomos e administradores diocesanos,
tratando de questões trabalhistas, com assessoria do Dr. Hugo José Oliveira, do setor jurídico-civil do
Secretariado Nacional da CNBB; questões patrimoniais, contábeis e de departamento de pessoal, com
assessoria de Ildo Benincá, da Diocese de Erexim, do Dr. Jairo Harpen, de Pelotas e Sérgio Bergamaschi,
de Porto Alegre. Terça-feira de tarde, houve assembleia dos Bispos com reflexão sobre o cuidado com os
presbíteros, celebrações da penitência, CEBs, Cáritas, Romaria da Terra e outros assuntos. Na quartafeira de manhã, houve encontro dos Bispos e Superiores das Congregações Religiosas no Rio Grande do
Sul. Tema central da reunião: “A ação evangelizadora em cada comunidade” e revisão da dinâmica,
periodicidade e objetivos desse encontro anual. Quarta-feira de tarde, Bispos e Superiores provinciais
trabalharam separadamente. Os Bispos analisaram o regulamento do Regional Sul 3 da CNBB no que diz
respeito à Assembleia da Ação Evangelizadora, sua eclesiologia e seu objetivo principal.
Papa Francisco acolhe pedido de renúncia do Bispo de Bagé: A Nunciatura Apostólica no Brasil
comunicou, quarta-feira, dia 06, que o Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia apresentado por Dom
Gílio Felício ao governo pastoral da diocese de Bagé, em nosso Estado. Dom Gílio nasceu no dia 11 de
novembro de 1949, em Lajeado, RS. Cursou filosofia em Santa Cruz do Sul e teologia na Pontifícia
Universidade Católica em Porto Alegre. Fez especialização em Liturgia, em São Paulo, curso litúrgico
ecumênico e curso litúrgico musical em São Leopoldo. Foi ordenado padre no dia 11 de novembro de
1978, em Santa Cruz do Sul e bispo, no dia 21 de janeiro de 1998, também em Santa Cruz do Sul. De
1998 a 2002, foi Bispo auxiliar em Salvador, BA, onde iniciou a Pastoral Afro. Em março de 2003,
assumiu o ministério de Bispo de Bagé, onde se encontra atualmente. Até 2007 foi o coordenador
nacional da Pastoral-Afro Brasileira. Desde 2011 era membro do Conselho Econômico e Social do
Estado do Rio Grande do Sul.
Comissão de ministros e servidores aprofunda “Igreja nas casas”: Membros da Comissão de
ministros e servidores realizaram reunião na manhã de segunda-feira, dia 04, no Centro Diocesano, sob a
coordenação do Pe. Cleocir Bonetti, seu assessor. Após a oração inicial, Pe. Maicon Malacarne,
coordenador diocesano de pastoral, falou da iniciativa pastoral “Igreja nas casas”. Referiu passagens
bíblicas que mostram Jesus na casa das pessoas, à mesa com pecadores. A iniciativa “Igreja nas casas”
reúne famílias próximas para a reflexão da Palavra de Deus, a oração, a partilha de vida. Depois, o grupo
tratou dos encontros de ministros e ministras por Áreas Pastorais. Os que pertencem a Áreas nas quais já
foram realizados relataram suas impressões e repercussões dos mesmos. A próxima reunião da comissão
será na manhã do dia 12 de novembro, no Centro Diocesano, para avaliação do ano e planejamento do
próximo.
Zeladoras de Capelinhas refletem aparições de N. Sra. em Fátima: Coordenadoras e coordenadores
paroquiais das zeladoras de Capelinhas de N. Sra. participaram de reunião na tarde de segunda-feira, dia
04, no Centro Diocesano, sob a coordenação de seu assessor diocesano, Pe. Moacir Noskoski que
acolheu a todos e motivou a oração inicial. A seguir, Pe. Cleocir Bonetti, Vigário Geral da Diocese,
conduziu reflexão sobre as aparições de N. Sra. em Fátima, Portugal, a partir de 13 de maio 1917, aos
três pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco. Observou que já em 1916, eles tiveram a aparição do Anjo

do Senhor, que os exortou a não ter medo e a rezar. Descreveu cada uma das sete aparições de N. Sra.
aos pastorinhos, ressaltando que suas mensagens giram em torno de cinco núcleos: oração, conversão,
saúde, família e paz. Após a reflexão, Pe. Moacir lembrou as próximas reuniões do grupo: 03 de
setembro, no Centro Diocesano, para preparar a oração do terço e animação da missa da tarde do
primeiro dia novena de Fátima, dia 05 de outubro, para as quais todos os zeladores e zeladoras da
Diocese são convidados; 03 de dezembro, retiro no Santuário de N. Sra. da Santa Cruz, com ônibus
partindo às 08h30 do Centro Diocesano.
Número de assassinatos no campo em 2017 é o maior desde 2003: A Comissão Pastoral da Terra
(CPT), organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), lançou na segundafeira, dia 04, na sede da entidade, em Brasília (DF), a 33ª edição do relatório anual de Conflitos no
Campo Brasil 2017. A publicação reúne dados sobre os conflitos e violências sofridas pelos
trabalhadores do campo brasileiro, neles inclusos indígenas, quilombolas e demais povos tradicionais.
Para Dom Leonardo Steiner, Secretário-Geral da CNBB, o lançamento desse relatório anual é tentativa
de a Igreja estar atenta às questões de tais conflitos, chamando a atenção de todos para o número de
pessoas que morreram e o número das que perderam suas terras. É também momento propício para unir
as forças e ideais em prol de um país mais “fraterno e justo, especialmente no campo”. Antonio Canuto,
membro fundador da CPT, informou que em 2017 houve 71 assassinatos no campo, maior número desde
2003, quando houve 73 vítimas. É um pouco menor do número de 2016, com 61 assassinatos e quase o
dobro de 2014, quando foram registradas 36 mortes. Canuto também ressaltou que o aspecto mais
macabro em 2017 foi o dos massacres. Do total de mortos, 31 pessoas morreram em cinco massacres
pelo país. Outro dado preocupante levantado pela CPT é o relativo aos conflitos por água, 197 em 2017.
Intenção proposta pelo Papa ao Apostolado da Oração em junho: Papa Francisco propõe para o Apostolado da
Oração e por extensão a toda a Igreja a seguinte intenção para a oração neste mês de junho: Para que as redes sociais
favoreçam a solidariedade e o respeito pelo outro na sua diferença. Para o Papa, na mensagem em vídeo para este mês,
a Internet é um dom de Deus e também uma grande responsabilidade. Ressalta que as redes sociais são
uma oportunidade de encontro e solidariedade, mas adverte que devem ser usadas respeitando a
dignidade dos outros. Ele também enfatiza a importância de construir uma cidadania na rede como um
lugar rico em humanidade. Ele deseja que a rede digital não seja lugar de alienação, nem de discórdia e
desinformação, mas seja lugar de humanização, de abertura ao outro, à sua cultura, à sua tradição
religiosa e espiritual, à sua diferença; lugar de diálogo a serviço de uma cidadania responsável.
Atualmente, no mundo, há 3 bilhões 196 milhões de usuários ativos nas redes sociais, que representam
42% da população mundial.
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