Paróquia em Projeto
BOLETIM PAROQUIAL

Projeto “Restaurando a nossa Igreja”
Divulgação

O projeto teve início em 01 de maio de 2016, e foi dividido em 3° fases. Na 1° fase, com recursos doados pela comunidade, foram restaurados os mármores frontais. A obra terminou em
outubro de 2016. A 2° fase começou em março de 2017 e teve como finalidade buscar recursos
para a pintura externa da Igreja. As obras de pintura tiveram início no mês de novembro de
2017. Ainda falta um pouco de dinheiro para a conclusão desta fase. Este valor será arrecadado
junto aos livros ouro, na secretaria ou na loja da SCALA. De acordo com Ivan Furlan, presidente
da SCALA, a 3° fase se dará com a colocação das grades espanta pombos, simultaneamente à
pintura externa.

SÃO PELEGRINO
Edição Semestral - Dezembro / 2017

Informações da obra:
Valor total........................................ R$ 74.850,00
Sobra de caixa da 1ª fase................. R$ 49.000,00
Totalizando: R$ 123.850,00,
fechando assim orçamento deste projeto

Agenda:
- Inscrições - Catequese 2018
No Espaço Pastoral – Dias: 22/02 (quinta) e 23/02 (sexta), das 17h30min às 19h30min e 24/02 (Sábado) das 9h às 11h30min.

Via Lucis - O caminho da ressurreição

Projeto: Celina Furlan

Divulgação

Inspirando-nos no Caminho da Ressurreição, presente nas Catacumbas de São Calixto - Roma, queremos proporcionar aos paroquianos
e visitantes da Igreja São Pelegrino, mais um espaço de acolhida e de oração: a Via Lucis (Caminho da Luz). Serão 15 quadros (estações)
em ferro, que narram a ressurreição de Jesus Cristo, mistério central da fé cristã e eventos a ela relacionados. Estes quadros estarão dispostos de modo a conduzir o fiel e o visitante a rezar com as cenas em que Jesus aparece como o Ressuscitado. Esta obra será realizada
pelo artista Rogério Baierle, de Caxias do Sul. E o projeto arquitetônico está a cargo da arquiteta Celina Galiotto Furlan. A entrega da obra
está prevista para a Páscoa de 2018.

APOIO:

Av. Júlio de Castilhos, 1583 - (54) 4009.8377
Av. Júlio de Castilhos, 2558 - (54) 3027.3688
Sinimbu, 234 - (54) 3027.1485
Os Dezoito do Forte, 1926 - (54) 4009.8383
vendas@livrariarossi.com.br

Rua Tronca, 560, Sala 43
(54) 3028.7012 - www.magnificat.tur.br

Rua Sinimbu, 2400 - Sobreloja
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Natal, Tempo de Construir a Paz
Queridos irmãos em Cristo!
Estamos nos aproximando do Natal do Senhor. A Palavra de Deus se fez carne em Jesus, nascido
em Belém. Ele é o Príncipe da Paz. Seu nascimento, acontecido na simplicidade de uma gruta, sob os
cuidados maternais de Maria e de seu pai adotivo José, expressa a glória de Deus e nos conclama à
vivência da Paz.
Sim, quando celebramos o Natal de Jesus em nossas famílias e em nossas comunidades, nos predispomos a colaborar com Deus na construção de novas relações humanas. Em Jesus, Deus fez ponte
conosco. Aqui encontramos a mística do Natal.
O presépio de nossa Igreja contempla o mistério da encarnação do Filho de Deus em nossa humanidade. Neste ano, o presépio foi idealizado com o intuito de agradecer cada participante do Projeto
Restaurando a Nossa Igreja. As latas de tinta presentes na decoração do presépio querem ser nosso
muito obrigado a todos os que colaboraram com a oferta dos galões de tinta e também com os boletos
para a mão de obra.
Somos todos construtores da paz quando nos dispomos a colorir o mundo com as cores do amor, do perdão, da misericórdia, da
justiça. Muito obrigado de coração. Queremos rezar na intenção de cada leitor de nosso Boletim Paroquial e de cada paroquiano para que
vivenciem as festas natalinas na simplicidade e no compromisso cristão de construir relações solidárias e fraternas. Feliz e Santo Natal a
todos!
Pe. Leonardo Inácio Pereira
Pe. Mario Benvenuto Pedrotti

Paróquia em Movimento

Paróquia em Movimento

Visita Pastoral

Divulgação

De 01 a 03 de agosto, Dom Alessandro Ruffinoni, bispo da Diocese de Caxias do Sul, visitou
a Paróquia São Pelegrino. Na ocasião, o bispo aproximou-se de seu rebanho e conheceu
os diversos projetos e trabalhos de evangelização realizados pelas pastorais e serviços da
paróquia.

1º Dia

- Bate papo com os catequizandos da etapa da
Crisma I e Crisma II
- Visita à Associação dos Renais Crônicos RimViver
- Visita aos enfermos e idosos

Festa de São Pelegrino – Dia 06 de
agosto aconteceu a festa do Padroeiro
São Pelegrino e a bênção da sua estátua em ferro, que foi feita e doada pelo
artista Rogério Baierle à igreja.

No dia 08 de novembro foi realizada no salão paroquial a “Assembleia Paroquial”. Na oportunidade foi feita uma memória do Plano Paroquial que contempla as cinco diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil, e também foi pronunciada uma síntese das respostas
do questionário que cada serviço e pastoral respondeu antecipadamente. As sugestões apresentadas contemplaram as três
Diretrizes da Ação Pastoral da Diocese. Como pensar uma Comunidade igreja mais acolhedora, mais formadora e mais missionária?

3° Encontro de Recém Casados - Aconteceu dia 05 de agosto, com a participação de diversos casais que estiveram
em nosso cursos de noivos de 2014 a
2016.

2º Dia

- Visita às turmas da Eucaristia I
- Visita ao Colégio São Carlos
- Visita à Comunidade Religiosa São Carlos (casa
das irmãs)
- Visita à Associação Caxiense de Auxílio aos
Necessitados SCAN
- Visita ao Clube de Mães Sinos de São Pelegrino
- Visita à Sociedade Recreativa São Pelegrino
- Visita à sede da Pastoral do Pão Nosso
- Visita ao Arquivo Histórico paroquial
- Reunião com as lideranças da paróquia

Sugestões para a paróquia tornam-se mais acolhedora:
• Aprimorar o acolhimento do serviço na secretaria paroquial e o acolhimento
das famílias que chegam à paróquia;
• aperfeiçoar a oferta de mais grupos de reflexão da Palavra de Deus como as
Comunidades de Comunidades (Grupos de Jesus), como forma de acolhida das
pessoas que desejam inserir-se na vida paroquial.

Semana da Família – De 13 a 19 de
agosto.
Dia 13 – Bênção das chaves das casas.
Dia 15 – Encontro das famílias, catequisandos e comunidades. O tema tratado
foi a espiritualidade na vida familiar.
Dia 19 – Missa de encerramento.
24° ECC - Nos dias 25, 26 e 27 de agosto
aconteceu o “Encontro de Casais com
Cristo”. Participaram 24 casais, que vivenciaram a experiência de ser família
em comunidade.

3º Dia

- Visita à cantoria, torre, relógio e forro da igreja
- Encontro com os pequenos da Eucaristia 2
- Visita ao Colégio Coronel Pena de Moraes
- Visita a Escola La Salle - Caxias
- Visita à Comunidade Betânia
- Visita à Cruz Vermelha Brasileira
- Encontro com o Grupo Jovens Unidos pela Paz
- Visita a Dom Paulo Moretto

Divulgação

Assembleia Paroquial

Aconteceu:

Sugestões para paróquia tornar-se mais formadora:
• Oferecer formação sobre a doutrina social da Igreja;
• incentivar as atividades que dizem respeito à Iniciação à Vida Cristã;
• dar continuidade à formação bíblica;
• oferecer formação para as lideranças dos serviços e pastorais crescerem na
condução de reuniões.
Sugestão para paróquia tornar-se mais missionária:
• Desenvolver a prática permanente da visitação, envolvendo todas as pastorais
e serviços (doentes, enlutados, novos moradores).

Sergio Viegas

Curso de Noivos – Dias 18 e 19 de novembro, a Pastoral Familiar promoveu
“Curso de Noivos”. Participaram 44 casais.

Bem-vindo, Pe. Marciano
Nossa paróquia se alegra com a nomeação do
padre Marciano Guerra, natural de São Marcos, como
auxiliar paroquial na Paróquia São Pelegrino. Pe. Marciano já atua como o coordenador do grupo vocacional
de Caxias do Sul que se reúne em São Pelegrino uma
vez por mês. Além destas funções ele será o referencial
do Setor da Juventude da Diocese.

Chá de solidariedade - No dia 16 de setembro, aconteceu no salão paroquial
o “Chá da Solidariedade”. De acordo
com a organização, o valor arrecadado
foi de R$ 8.941,OO, o qual foi enviado
ao Fundo de Solidariedade da Diocese.
Este recurso irá contribuir para a construção de igrejas, salas de catequese e
compra de terrenos para comunidades
carentes, visando assim a evangelização. Além de um delicioso chá teve
desfile de moda e sorteios de brindes.

Agradecimento
A Paróquia São Pelegrino
agradece a CDL Caxias pelo
investimento e incentivo em dar ao Natal o
seu sentido verdadeiro.
Jesus, luz do mundo, veio habitar entre nós!
No dia 03 de dezembro foi inaugurada a
iluminação da fachada da Igreja São Pelegrino. O projeto luminotécnico é de Celina
Furlan e a execução de Centerluz e equipe de
eletricistas Noélio Cherubin.

EXPEDIENTE
PARÓQUIA SÃO PELEGRINO E N. SRA. PIETÀ
Av. Itália, 50 - CEP 95010-040
Caxias do Sul - RS
Fone: 3221.2567
E-mail: saopelegrino@diocesedecaxias.org.br
Site: www.saopelegrino.com.br

Nova missão

“Sacerdotes são apóstolos da alegria”
(Papa Francisco).
No dia 26 de agosto de 2017, Pe. Leonardo Inácio Pereira foi nomeado por Dom Alessandro Ruffinoni o novo
Vigário Geral da Diocese de Caxias do Sul, substituindo Pe.
Jairo Luiz Gusberti. O Vigário Geral colabora diretamente
com o bispo, respondendo no governo da Diocese. Padre
Leo continuará sendo o pároco de nossa Paróquia São Pelegrino.

Diocese de Caxias do Sul

@paroquiasaopelegrinocaxiasdosul
Jornalista Responsável:
Beatriz Gonçalves/MTB 48.811
Coordenação Geral:
Equipe Paroquial de Pastoral

JL Vídeos Produtoras Imagens Aéreas

Curso Bíblico - Nos dias 12 e 19 de setembro, o professor Ildo Bohn Gass, do
Centro de Estudos Bíblicos, ministrou
um curso sobre a 1ª Carta de São Paulo
aos Tessalonicenses, para todos os paroquianos.

Visite o site

www.saopelegrino.com.br
está + leve + dinâmico + moderno

HORÁRIOS DAS MISSAS
Seg. a Sex. - 17h e 18h30min
Qui. - 16h e 18h30min
Sáb. - 17h
Dom. - 8h, 10h, 17h e 19h45min

BATIZADOS
Segundo e quarto Domingos do mês,
na missa das 10h.
Preparação para o Batismo:
Sábado que antecede o Batismo, às 13h45min.

CONFISSÕES
Antes das celebrações,
na Igreja.

