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Vamos caminhando...
Para alguns, a vida segue; para
outros, um retorno às atividades...
Vamos caminhando... E, de saída, a
CNBB nos apresenta a Campanha da
Fraternidade
como
itinerário,
caminho de libertação pessoal,
comunitária e social. Tráfico Humano
e Fraternidade é o tema da campanha
para a quaresma em 2014. O lema é
inspirado na Carta aos Gálatas: “É
para a liberdade que Cristo nos
libertou”
(5,1).
Assim,
vamos
caminhando para a Páscoa.
O tráfico humano viola a
grandeza de filhos, é o desprezo da
dignidade dos filhos e filhas de Deus. Resgatar essa dignidade, identificar as
práticas de tráfico humano e denunciá-lo são objetivos dessa Campanha da
Fraternidade.
As principais modalidades do tráfico humano são: tráfico para exploração no
trabalho, para exploração sexual, para extração de órgãos, para adoção de
crianças, para exploração da força de trabalho, para atividade ilícita. A principal
finalidade é a exploração da pessoa sob várias formas: prostituição e outras
formas de exploração sexual; servidão; remoção de órgãos.
A Igreja é solidária com as pessoas traficadas e comprometidas com a
evolução da consciência sobre o valor da dignidade humana, fundamentada na
Sagrada Escritura. Essa dignidade é assumida na medida em que o ser humano
vive seus relacionamentos: consigo, com a natureza, com o outro e com Deus em
seu plano de amor.

A boa nova de Jesus, como vemos em Gálatas - “É para a liberdade que Cristo
nos libertou” (5,1), é uma liberdade para o serviço (Rm 6,22) e para o
compromisso com a justiça do Reino (Rm 6,16). “Fostes chamados para a
liberdade” (Gl 5,13): impele-nos a vencer a idolatria do dinheiro, da ideologia e da
tecnologia, que se encontra na origem do pecado do tráfico humano, onde o TER
sobrepõe-se ao SER. Todo cristão é ungido no batismo para ser um libertador
como Jesus, por isso, o tráfico humano não é somente uma questão social, mas,
também, eclesial e desafio pastoral. A Igreja é desafiada a ser advogada da justiça
e defensora dos pobres. Cabe a ela emprestar sua voz para quem não consegue
gritar, denunciar. Os três caminhos de ação que despontam são: prevenção,
cuidado pastoral das vítimas e sua proteção e reintegração na sociedade.
Fortalecer a defesa da dignidade do ser humano e esclarecer sobre a grave
violação que o tráfico humano representa exige que sejamos como o bom
samaritano. É preciso resistir “a cultura do bem-estar, que leva a globalização da
indiferença”, denunciada pelo Papa Francisco em Lampedusa, Itália.
Padre Tarcisio Rech - Pároco

Bem-vindos!
A comunidade paroquial acolhe com carinho, nesta paróquia, os
trabalhadores da messe do Senhor:
1. Padre Fernando - muita força e luz para desempenhar seu ministério
presbiteral em favor dos que mais necessitam. O acolhemos com carinho!
2. Diácono Gabriel - é bom tê-lo totalmente de volta depois de algum tempo
servindo na Paróquia São Vicente Pai dos Pobres. Exerça seu ministério diaconal,
sendo uma viva demonstração da Igreja Samaritana, caritativa.
3. Seminarista Manoel - ajuda-nos a ser a Igreja da Alegria do Evangelho.
Queremos ajudá-lo a ser um padre à altura do coração de Jesus Cristo...
Bem-vindos, irmãos! Vamos, juntos, trabalhar muito na gratuidade daquilo
que recebemos do Senhor.

Ensaio de Cantos para a Campanha da Fraternidade
Participe do Ensaio de Cantos para a Campanha da Fraternidade, que será
realizado no dia 26 de fevereiro, após a Santa Missa, celebrada às 19h, na Matriz.
O encontro é aberto a todos, animadores ou não. Participe!

Lançamento da Campanha da Fraternidade 2014
O lançamento da CF 2014 será realizado na Quarta-Feira de Cinzas, dia 5 de
março, nos seguintes horários e locais: às 19h, na Matriz; às 20h, na Aparecida.

Início das atividades do CLJ e Onda
Os jovens do CLJ e Onda retornam às suas atividades no início do mês de
março. Os encontros serão no Salão Catequético. Confira os horários:
CLJ - 1º/3/2014, às 14h30.
Onda - 8/3/2014, às 15h30.

Encontro de Catequistas do Vicariato de Gravataí
O Encontro de Catequistas do Vicariato de Gravataí será realizado no dia 8
de março, na Igreja São Vicente de Paulo, em Cachoeirinha. Haverá um ônibus
para os catequistas em frente ao Salão Catequético. A saída será às 7h45.

Legião de Maria na São Francisco
Participe dos encontros da Legião de Maria na São Francisco, que são
realizados às terças-feiras, às 17h.

Convocação: Conselho Pastoral Paroquial
Dia 11 de março, às 20h, haverá reunião do Conselho Ampliado. Estão
convocados os coordenadores de todas as comunidades, pastorais e movimentos.
Não falte!

Reunião das Capelinhas
Haverá reunião das Capelinhas no dia 19 de março, às 16h. Participe!

Retorno do ECC
Anote aí! O ECC retorna às suas atividades no dia 27 de março, às 20 horas.

Inscrições para a Catequese
1ª Comunhão:
Poderão ser inscritas crianças cursando o 4º ano de qualquer idade, ou que
tiverem 10 anos completos. Confira os horários:
1. Matriz:
18 de março, às 20h.
21 de março, às 20h.

22 de março, às 10h.
29 de março, às 10h.

Locais: Salão Catequético (Av. Brasil, 141) ou Igreja Matriz (Av. Dorival
Cândido Luz de Oliveira, 3.475, parada 72).
2. Nossa Senhora Aparecida:
Domingos, às 8h - Rua Dom Ricardo, 102 - “Piscina” - Monte Belo.

3. Imaculado Coração de Maria:
Sábados, às 18h - Rua Honório Lemos, 173, parada 70.
4. São Francisco:
Domingos, às 10h30 - Rua Otelo Rosa, 23 - Cohab C.
5. Nossa Senhora dos Navegantes:
Sábados, às 17h - Rua Boqueirão Passos, 338 - Boa Vista.
6. Santa Luzia:
Sábados, das 9h30 às 12h. Domingos, às 8h30. Rua 25 de Julho, 100 - São Geraldo.
Obs.: para a inscrição, deverão comparecer em um dos horários acima a
criança e os pais e/ou responsáveis (trazer documento).

Adultos:
Inscrições para Catequese de Adultos poderão ser feitas a partir do dia 9 de
março, no Salão Catequético, nos seguintes horários:
Manhã: domingo, às 8h30.

Tarde: domingo, às 18h.

Obs.: prepara para o Batismo, 1ª Comunhão, Crisma, Matrimônio, ou para
ser um cristão mais consciente de seu compromisso com Jesus Cristo e a
comunidade.

Crisma:
Inscrições para Catequese de Crisma deverão ser feitas na Secretaria
Paroquial durante o mês de março. A idade mínima é de 12 anos completos.

Curso de Violão e Teclado na São Francisco
O início do curso será no dia 11 de março, às 19h30, terça-feira. As inscrições
podem ser feitas aos domingos, às 10h30, na São Francisco. O curso é aberto a
todas as idades: crianças, jovens e adultos.

Curso de Violão e Teclado na Santa Luzia
As inscrições para o curso podem ser realizadas aos domingos, às 8h30, na
Santa Luzia. O curso é aberto a todas as idades: crianças, jovens e adultos.

Curso de Violão e Teclado para os catequizandos
de 1ª Comunhão da Comunidade Matriz
Este curso é destinado às crianças que se preparam para a 1ª Comunhão na
Comunidade Matriz. As inscrições podem ser feitas com Toninho, fone: 99467556.

