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No projeto de Jesus, somos todos convi-
dados a prestar serviço à humanidade,
com o olhar e o coração de Cristo que
conhece, ama, escuta e acolhe cada
uma de suas ovelhas.
 
Sim! O Senhor pode fazer coisas mara-
vilhosas através de nós, pois o Espirito
Santo sopra de modo surpreendente.
Deus habita em nós como somos e nos
torna seus instrumentos. 
 
Ao integrar a equipe da Pastoral da
Dignidade da Mulher, em Bento Gon-
çalves, "sentimo-nos enviadas para ser-
mos sinal de esperança, de amor à vida,
levando o amor de Deus em sua es-
sência. Queremos ser uma presença de
Igreja que acolhe, valoriza e acredita que
todo ser humano tem dentro de si, uma
força que impele para viver uma vida
mais humana, fraterna e feliz".
 
Ir. Maria de Lourdes Motter
Stela Maris Elias da Silva 
 

Tenho 41 anos, sou mãe de seis filhos.
Conheci a Pastoral da Dignidade da
Mulher (PDM) em um bar onde eu
trabalhava há mais ou menos seis anos.
Desde então, comecei a conhecer este
trabalho incrível que a Pastoral faz.
 
Logo depois ocorreu um fato terrível em
minha vida. Meu filho de um ano havia se
queimado gravemente, e em meio a todo
este desespero, tive o carinho e atenção
da Pastoral, que sempre esteve ao nosso
lado, nos ajudando com orações e visitas
no hospital. Foi um momento de muita dor,
mas conseguimos vencer. Então meu filho
saiu do  hospital e hoje sempre
participamos da romaria que a PDM
realiza em Caravaggio para agradecer o
milagre que Nossa Senhora de
Caravaggio fez nas nossas vidas.
 
Gostaria de agradecer à Pastoral em
especial à agente Denise, minha amiga e
a todas as agentes que fazem este
trabalho lindo e abençoado por Deus e
dizer que todas vocês fazem a diferença
em minha vida, muito obrigado.
 

Gratidão!
Notícias de Bento GonçalvesNotícias de Bento Gonçalves

Márcia Adriana Fontoura de Aiêdo                     
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Nasceu Sandra. Menina saudável, cheia de
vida, pronta para trilhar sua história. Mas,
infelizmente, foi encaminhada para adoção,
pois sua mãe não possuía as mínimas
condições de criá-la. Foi entregue a um casal
de campeiros que viviam muito afastados da
comunidade mais próxima. Passou sua primeira
infância ajudando sua mãe nos afazeres da
casa.
 
Na escola, encontrou uma professora que
exerceu um papel importante em sua vida.
Após a aula, inúmeras vezes era conduzida à
casa dessa mestra que passou a orientá-la,
supria sua alimentação e, em troca, fazia
pequenos afazeres domésticos. Ela lembra com
muito carinho dessa professora.
 
Seu pai, um senhor de pouca conversa, bebia
muito e arrumava encrencas dentro de casa.
Sua mãe, uma senhora muito doente e com
problemas cardíacos, necessitava de muitos
cuidados. Em meio a essa turbulência,
desafetos e desrespeito, Sandra encontrou-se
grávida. As coisas pioraram, gradativamente,
tornando-se um lugar impróprio para viver.
Então, saiu da casa, com sua menininha e se
estabeleceu em Porto Alegre. Não tendo
emprego e nem onde ficar, dormia ao relento
com a criança. Decidiu, então, que para viver,
iria se prostituir.
 
Com o dinheiro que conseguia, pagava uma
senhora para tomar conta de sua filha. Foi
nessas idas e vindas que conheceu um rapaz
num bar. Começaram a se encontrar com
grande frequência e decidiram morar juntos.
Saiu da noite e passou a trabalhar na limpeza
de restaurantes e casas. “Sempre trabalhei” -
diz ela.

Seu companheiro e-
xerce até hoje a pro-
fissão de pintor e
outros afazeres que
lhe são solicitados.
Juntos, até hoje, o
casal tem seis filhos.

to pessoas, entre bebês, adolescentes e
mulheres que receberam o Sacramento, sendo
alguns filhos deste casal.
 
Nos últimos tempos, a família vem enfrentando
uma situação difícil com o filho caçula, de 13
anos. Ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral
(AVC) hemorrágico, ficando por longo tempo
hospitalizado em UTI, com as mínimas chances
de sobrevida.
 
O AVC deixou sequelas gravíssimas. Hoje o
garoto não anda mais, perdeu a fala, se
encontra acamado, respirando através de
traqueostomia, necessitando de cuidados e
assistência 24 horas.

A vida de muitas SandrasA vida de muitas Sandras
A Pastoral da Dignidade da Mulher (PDM)
conheceu Sandra nas boates onde era
responsável pela cozinha, limpeza, lavagem de
roupas durante o dia e, muitas vezes, exercia o
papel de controlar a porta.
 
Ela sempre participou das visitas realizadas
pela PDM e se mostrava muito preocupada por
não ter batizado seus filhos e, passou, com
certa insistência, a pedir à Pastoral o batismo
para eles.

No dia 08 de
agosto de 2008,
na Igreja Matriz
Sagrado Cora-
ção de Jesus, de
Nova Bassano -
RS, foi realizado
o batismo  de oi-

Sandra revela que nunca perdeu a esperança e
a confiança em Deus. Hoje, seus filhos estão
crescidos, trabalham, são pessoas honestas
que viveram, juntamente  com seus pais, muitas
privações, mas a
todos Sandra en-
sinou o verda-
deiro caminho de
respeito, serie-
dade e, que, o
trabalho engran-
dece as pessoas.
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ConviteConvite

Capela das VelasCapela das Velas

Recanto do RosárioRecanto do Rosário

Lembrando a Romaria de 2021Lembrando a Romaria de 2021

Romaria 2022Romaria 2022
  

25 de outubro25 de outubro

Recanto do RosárioRecanto do Rosário

AlmoçoAlmoço AlmoçoAlmoço

Mirante das GraçasMirante das Graças Grupo da Romaria 2021Grupo da Romaria 2021


