
Dom Jaime visita a Paróquia 
São Cristóvão e comunidades

Durante dois dias o arcebispo celebrou missas e conversou com membros das pastorais, ministros, catequistas e fiéis 
Divulgação

O arcebispo Metropolitano, dom Jaime Spengler, celebra missa na manhã de domingo, na Paróquia São Cristóvão, juntamente com pároco, padre Filipe Maciel Pereira

O arcebispo Metropolitano de 
Porto Alegre, dom Jaime Spengler, rea-
lizou a Visita Pastoral na Paróquia São 
Cristóvão e nas comunidades Santa 
Bárbara, Santa Rita de Cássia e Nossa 
Senhora Aparecida nos dias 27 e 28 
do mês passado. Ele foi recebido pelo 
pároco, padre Filipe Maciel Pereira, o 
diácono, Daudt Vidor, os integrantes 
do Conselho Paroquial, ministros, 
catequistas, membros das diversas 
pastorais e fiéis.

Durante dois dias, dom Jaime 
celebrou missas nas quatro igrejas e 
participou de diversos encontros com a 
comunidade onde teve a oportunidade 
de conhecer o trabalho realizado pelas 
pastorais, além de conversar com mi-
nistros e catequistas de Eucaristia e 
Crisma.

Conforme padre Filipe, em 31 
anos de existência da Paróquia São 
Cristóvão, é a segunda vez que a co-
munidade recebe a Visita Pastoral do 
arcebispo. A primeira foi na década de 
1990, com dom Osvino José Both. Na-

quela época ele era bispo auxiliar de 
dom Altamiro Rossato.

Padre Filipe esclarece que a Vi-
sita Pastoral é uma prática que deve 
acontecer a cada cinco anos, quando 
o bispo da Diocese passa um período 
de tempo em cada paróquia, buscando 
aproximação da realidade vivida pela 
comunidade católica, além de mostrar 
as diretrizes da igreja.

“Esta prática encontra o seu em-
basamento bíblico nas cartas pastorais 
dos apóstolos, onde eles, conhecendo 
e recebendo notícias sobre as diversas 
igrejas, apontavam diretrizes que de-
veriam ser seguidas por todos”, explica 
padre Filipe.

Por conta disso, a visita de dom 
Jaime foi um momento especial para 
conhecer, ver e ouvir sobre o trabalho 
realizado pelas comunidades das quatro 
igrejas. Da mesma forma, o arcebispo 
pôde conversar com o povo apontando 
as diretrizes da igreja. A arquidiocese 
de Porto Alegre é composta por quatro 
vicariatos (Canoas, Gravataí Guaíba e 

Porto Alegre) e 158 paróquias, além de 
inúmeras comunidades.

Atividades na paróquia
Em dois dias dom Jaime Spen-

gler celebrou missas na matriz (São 
Cristóvão), no sábado e domingo e nas 
igrejas Nossa Senhora Aparecida, no 
sábado, Santa Bárbara e Santa Rita de 
Cássia, no domingo.

Também teve encontros com 
catequistas de Eucaristia e Crisma e 
ministros da Eucaristia na manhã de 
sábado.

Acompanhado do pároco, padre 
Filipe Maciel Pereira, dom Jaime Spen-
gler, conversou com os integrantes de 
pastorais, o diácono e a comunidade 
que participou das missas nas quatro 
igrejas.

“A presença de nosso bispo for-
talece as comunidades São Cristóvão, 
Santa Bárbara, Santa Rita e Aparecida, 
que vive Cristo todos os dias, e nos dá 
a certeza de que estamos no rumo cer-
to”, comenta padre Filipe.
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A voz do Pároco
Louvado seja nosso
Senhor Jesus Cristo!

Estimados paroquianos, é 
com alegria que retomamos o 
nosso informativo mensal A VOZ 
DE SÃO CRISTÓVÃO, contando 
com o auxílio de irmãos e dando 
a esse canal de comunicação 
formato e dinâmica novos. Muito 
obrigado!

Nesta edição, buscamos dar 
atenção especial à Visita Pastoral 
ocorrida em nossa paróquia nos 
dias 27 e 28 do mês passado pe-
lo nosso arcebispo, dom Jaime 
Spengler. Foi um momento forte 
de vivência eclesial, onde nosso 
arcebispo teve a oportunidade 
de conhecer nosso povo, nossas 
comunidades, nosso envolvi-
mento pastoral nas suas mais 
diversas frentes, nossas qualida-
des e virtudes e, também, nossas 
limitações e fragilidades, além de 
ser um momento especial de in-
tenso convívio entre o padre e o 
seu bispo.

No entanto, este não foi o 
único momento de alegria de nossa 
comunidade paroquial. Julho é o 
mês de São Cristóvão, patrono 
dos motoristas, viajantes, atletas, 
colonos e também o padroeiro 
principal de nossa paróquia. Por 
isso, para glorificar a Deus e hon-
rar o nosso padroeiro, tivemos 
oportunidade durante a 34ª Festa 
em honra de São Cristóvão. Nos-
so Tríduo preparatório se deu nos 
dias 17, 18  e 19. O ponto máximo, 
no domingo, 21, com procissão 
(carreata), Santa Missa e almoço 
festivo.

Para abrilhantar as noites 
de Tríduo e buscando retomar o 
convívio com nossos ex-párocos, 
contamos com as presenças do 
diácono Walter Branchiers Júnior 
– grande amigo e que muito nos 
auxilia –, do padre Inácio Selbach 
– representando o Santuário 
Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima, de onde nossa paróquia 
“nasceu” –, e do padre Werner 
Rauber (padre baixinho) –, que 
não foi nosso pároco, pois todos 
já vieram celebrar conosco, mas é 
pároco da Paróquia São Vicente 
de Paulo, no Itú-sabará, aqui na 
área pastoral norte.

Padre Neri Divino Ortolan 
também foi convidado para abrir o 
nosso Tríduo, no entanto nos avi-
sou que estaria em retiro. Para o 
tema dos Tríduos ao longo deste 
ano, estamos meditando o caráter 
missionário da Igreja.

Tanto nas noites de Tríduo 
quanto no dia mesmo da festa, con-
tamos com um grande concurso 
de povo. Muito obrigado! Para o 
próximo ano, planejamos voltar 
à Câmara Municipal de Porto 
Alegre, pois nossas festividades 
constam no Calendário Oficial de 
Eventos do município, e fazer uma 
integração com as mais diversas 
empresas que se localizam nas 
proximidades do Porto Seco.

As nossas festividades se 
estendem até ao dia 25, dia de 
São Cristóvão, que, para a nossa 
paróquia, é solenidade. Por isso, 
para encerrar as atividades do 
padroeiro de 2019, recebemos o 
nosso bispo auxiliar, dom Apare-
cido Donizeti de Souza.

Deixo aqui nota de agrade-

cimento a todos os que se empe-
nharam pela execução da 34ª 
edição da Festa de São Cristóvão, 
especialmente os festeiros que, 
junto a mim, se dedicaram incansa-
velmente. Deus os retribua com a 
Vida Eterna!

Como falamos no início, 
nossa paróquia recebeu a Visita 
Pastoral de nosso arcebispo, 
dom Jaime Spengler, no último fi-
nal de semana de julho. A Visita 
Pastoral é uma prática da Igreja 
que deve acontecer de cinco 
em cinco anos, onde o bispo da 
Diocese passa um período de 
tempo em cada paróquia de seu 
território, buscando aproximar-
se da realidade vivida, buscando 
mostrar as diretrizes da igreja lo-
cal e também tendo um contato 
maior com os fiéis que participam 
das comunidades.

Esta prática encontra o seu 
embasamento bíblico nas cartas 
pastorais dos apóstolos, onde 
eles, conhecendo e recebendo 
notícias sobre as diversas igrejas 
(as comunidades de fiéis que exis-
tiam na época eram chamadas 
“igrejas”), davam diretrizes para 
serem seguidas.

Nossa paróquia teve apenas 
duas visitas em 31 anos de exis-
tência: a de dom Jaime e a de dom 
Osvino José Both, que era bispo 
auxiliar em nossa arquidiocese 
nos anos 90. Na verdade, a Visita 
Pastoral deveria ter acontecido no 
final de maio e início de junho, po-
rém, por imprevistos, precisou ser 
remarcada.

Já em maio, no dia 31, o ar-
cebispo esteve presente em nossa 
paróquia, na reunião do Conselho 

Pastoral Paroquial (CPP), para 
explicar às nossas lideranças o 
porquê e os objetivos da Visita.

Nesta nossa Visita, quise-
mos apresentar algumas frentes 
importantes de nossa comunidade, 
entre tantas que temos e que são 
tão importantes quanto. Por is-
so, tivemos oportunidade para 
encontros com os catequistas, 
os ministros extraordinários da 
Comunhão Eucarística, as di-
versas expressões de nossa ju-
ventude e do Cenáculo de Maria, 
as lideranças das pastorais Social 
e da Criança e com o nosso 
diácono Daudt Vidor, além de ce-
lebrações e presença em todas as 
nossas comunidades.

Dom Jaime, em carta-
resposta, se mostrou bastante 
agradecido pela acolhida e feliz 
pelo que viu, além de incentivar 
que continuemos caminhando, ru-
mo à unidade. Esta carta será lida 
e exposta para a comunidade.

Vamos firmes, meus irmãos, 
tendo a certeza de que estamos 
trilhando o caminho certo e de que 
o Senhor conta conosco. Ren-
damos graças a Deus por tudo 
o que temos vivido neste mês e 
peçamos a Sua Graça para tudo 
aquilo que ainda está por vir.

Muito obrigado!
Rezem sempre por mim!
Deus abençoe a todos!

Padre Filipe Maciel Pereira
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Encontro de dom Jaime com padre Filipe e os catequistas de Eucaristia e Crisma da matriz São Cristóvão e das comunidades

Dom Jaime conversa
com os catequistas

Ouvir e conversar com os catequistas 
de Eucaristia 1 e 2, Crisma 1 e 2 e de adultos. 
Com este objetivo o arcebispo metropolitano 
de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, esteve 
na Paróquia São Cristóvão, no dia 27 do mês 
passado, sendo recebido pelo pároco, pa-
dre Filipe Maciel Pereira, a coordenadora 
de Catequese, Deise Cristiana Alge e os 
catequistas que trabalham na matriz e nas 
comunidades Santa Bárbara, Santa Rita de 
Cássia e Nossa Senhora Aparecida.

Enquanto sorvia o chimarrão, dom Jaime 
conversou com os catequistas enfatizando que 
a dinâmica dos encontros com crianças, jovens 
e adultos deve ser a leitura orante, proposta 
elaborada e sugerida pelo vicariato.

Dom Jaime lembrou que o trabalho de 
catequese está embasado no tripé: palavra, 
conversa e oração. A Bíblia é o princípio de 
tudo, mas a conversa deve seguir na efetiva 
participação do catequizando, por isso, é impor-
tante despertar sua atenção.

Ele propõe ainda que as pastorais (grupo 
de jovens e pastorais da Saúde, do Dízimo, 
entre outras) visitem as salas de aulas das ca-
tequeses para ampliar o diálogo com os cate-
quizandos, mostrando o trabalho que é reali-
zado numa comunidade, a fim de despertar o 
interesse destes.

Esta seria uma forma de aproximar os ca-
tequizandos e seus familiares da comunidade. 
Os catequistas demonstram preocupação com 
as famílias das crianças e jovens que se prepa-
ram para receber os sacramentos da Eucaristia 
e Crisma.

Há um afastamento generalizado por par-
te dos familiares dos catequizandos que não 
participam das missas e demais eventos promo-
vidos pela paróquia e suas comunidades, haja 
vista que muitos deles [pais, avós, irmãos, entre 
outros entes] professam a fé em diferentes reli-
giões.

As exceções ficam por conta das famílias 

essencialmente católicas apostólicas romanas, 
onde é possível notar a iniciação cristã do cate-
quizando que já recebeu o querigma no seio da 
própria família.

Os catequistas têm o conteúdo específico 
para desenvolver nos encontros de Eucaristia 1 
e 2 e Crisma 1 e 2, mas independente disso, a 
conversa com as criança e os jovens, deve des-
pertar o interesse deles [catequizandos].

Muitas vezes o conteúdo que se desen-
volve no encontro foge do tema proposto, mas 
está totalmente inserido no contexto da vida 
católica e é um momento importante onde os 
catequizandos buscam uma palavra de fé, 
acolhimento e carinho por parte do catequista.

Existem casos em que o catequizando 
acaba propondo o tema e despertando o inte-
resse do catequista, numa verdadeira troca de 
vivência e aprendizado.

Visitas às comunidades
Liderando 158 paróquias em quatro vi-

cariatos (Canoas, Gravataí Guaíba e Porto Ale-
gre), dom Jaime disse que “a comunidade de 
fé não é feita de adeptos, mas de discípulos, 
seguidores de Jesus Cristo.”

Para encontrar estes discípulos, dom Jai-
me cita os exemplos adotados pelas arquidio-
ceses de Fortaleza (CE) e Brasília (DF), onde 
o bispo visita a paróquia acompanhado de um 
grupo formado por jovens, homens e mulheres, 
onde é realizado o trabalho conjunto com todos 
os membros da comunidade em suas diversas 
pastorais.

Estes encontros duram cerca de dois a 
três dias, a fim de que seja possível o intecâmbio 
entre o grupo e os membros da paróquia visita-
da.

Para dom Jaime “a transmissão da fé se 
dá pelo contato pessoal”, por isso, é importante 
o compartilhamento de informação e conheci-
mento entre as comunidades.

A Visita Pastoral de dom
Jaime Spengler em imagens

FoToS Divulgação

Com a Pastoral

Na Comunidade Nossa Senhora Aparecida

Celebrando missa na Igreja Santa Rita de Cássia
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Matriz São Cristóvão sedia Retiro Espiritual 
preparatório para Eucaristia e Crisma

evento foi coordenado pela iniciação à vida Cristã (ivC) e contou com os catequistas da paróquia e das três comunidades
Pelo terceiro ano consecutivo a Paróquia São Cristóvão 

realizou o Retiro Espiritual dos catequizandos de Eucaristia 1 e 2 
e Crisma 1 e 2 em conjunto. O encontro ocorreu no dia 24 deste 
mês, na matriz e contou com a colaboração especial do pessoal 
do Grupo Onda que animou o evento, além do padre Filipe Maciel 
Pereira que recepcionou as crianças e jovens e celebrou missa 
no final da tarde.

Na abertura do retiro, o catequista, Leonardo Pinheiro, da 
Comunidade Santa Rita de Cássia, fez a leitura orante do Evan-
gelho de Lucas, que destaca a passagem pela “porta estreita 
visando a salvação”, (Lc 13,22-30).

Os catequizandos também acompanharam duas palestras 
que foram escolhidas pela comissão organizadora do retiro: os 
santos e a santidade no mundo moderno e o dízimo como parti-
lha de amor.

No intervalo foi servido o lanche comunitário, onde os 
participantes ofertaram pratos com salgados e doces, além de 
refrigerantes arrecadados pelas quatro comunidades (São Cris-
tóvão, Santa Bárbara, Santa Rita de Cássia e Nossa Senhora 
Aparecida).

Santos de Calça Jens
Palestrante convidada pelo padre Filipe, Vanessa Godinho 

de Fraga, falou sobre a santidade e como buscá-la no dia a dia a 
partir das atitudes. Ela entende que todos nós podemos obter a 
santidade vivendo-a diariamente.

Vanessa percebeu que os catequizandos estavam “aber-
tos espiritualmente para entender e buscar esta santidade” num 
momento de oração durante a palestra.

“Tocou-me ver as crianças preparadas para buscar um 
novo acontecer em suas vidas e de seus familiares”, explana Va-
nessa.

Dízimo
O segundo tema abordado no retiro ficou a cargo da pales-

trante, Nelly Gerhrdt, que tratou sobre a importância do dízimo co-
mo partilha comunitária de amor entre todos, inclusive crianças e 
jovens, que desde cedo devem aprender a compartilhar. Depois do retiro, todos juntos no altar ao final da missa, catequistas, catequizandos e padre Filipe

TomáS Sá Pereira/PreSS & markeTing



Os moradores dos bairros Santa Fé, Jardim Leopoldina, Costa e Silva,
Santa Rosa de Lima e arredores professam sua fé na Paróquia São Cristóvão e

nas Comunidades Santa Bárbara, Santa Rita de Cássia e Nossa Senhora Aparecida.

JUNTE-SE A ELES E VAMOS REZAR EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO!

MISSAS NA PARÓQUIA E NAS COMUNIDADES
Paróquia São Cristóvão
Rua Osmindo Júlio Kuhn, 439 - Parque Santa Fé
Terça, quarta e sexta - 19h 
Quinta e sábado - 18h30min      Domingo - 10h30min

Igreja Santa Bárbara
Rua Germano Basler, 423 - Jardim Leopoldina
Quarta - 20h
Domingo - 9h

Igreja Nossa Senhora Aparecida
Av. Élvio Antônio Filipetto, 220 - Santa Rosa de Lima
Sábado - 15h30min

Igreja Santa Rita de Cássia
Rua Silvestre Félix Rodrigues, 1295 - Costa e Silva
Sábado - 17h
Domingo - 18h

SECRETARIAS PAROQUIAL E DAS COMUNIDADES

São Cristóvão - (51) 3366-3253
De segunda a sábado das 8h às 12h e das 14h às 18h

Santa Rita de Cássia - (51) 3344-9279
De segunda a sábado das 13h30min às 17h30min

Santa Bárbara - (51) 3348-4778
De segunda a sábado das 14h às 18h

secretaria@paroquiasaocristovao.com
paroquiasaocristovaopoa

www.paroquiasaocristovaopoa.com

“Porque onde dois ou três
estiverem reunidos em meu

nome, eu estarei no meio deles.”
Mateus 18, 20
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