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Cristo é força na vida da nossa Catedral Diocesana
Caros irmãos e irmãs, chegamos ao final de 2022. Quando iniciamos o ano, lá em 1º de janeiro, pedimos ao
Senhor que pudesse nos ajudar a superar a pandemia, que fez muita gente sofrer e ceifou a vida de quase
700 mil brasileiros. E o Senhor nos ajudou a chegar até aqui, mirando um horizonte de desafios e
perspectivas no campo da evangelização.

Do Menino Jesus do presépio, que é o mesmo Cristo da cruz que ressuscitou, é que vem a nossa força. Com
Ele conseguimos vencer as dificuldades, retomamos as ações presenciais da nossa Paróquia Santa Teresa
D'Ávila. A catequese é exemplo de quão sedentos estávamos do encontro com o Senhor e com os irmãos.

Aos poucos, tudo foi ganhando nova vida. Pudemos realizar os sacramentos da Iniciação à Vida Cristã com
tranquilidade, celebramos o Tríduo Pascal com intensidade, festejamos o Corpo e Sangue do nosso Redentor
retomando a tradição da procissão na Praça Dante Alighieri. E o que falar da nossa festa em honra a Santa
Teresa? Com uma programação e diversas ações, pudemos elevar ao Senhor nossos louvores por intermédio
de nossa Padroeira.

Mas não só de manifestações públicas de fé é que nosso ano foi construído: retomamos os retiros anuais
para o fortalecimento espiritual das lideranças que atuam nos diversos serviços e pastorais da Catedral.
Também a Casa Madre Teresa pôde retomar o atendimento presencial e recomeçar as visitas às famílias
assistidas. Foram tantas alegrias, que só podemos expressar nossa gratidão ao Senhor por todos esses
momentos que demonstram a vida e a dinamicidade de nossa Paróquia Santa Teresa D'Ávila. Tanto é
verdade, que os desafios nos mostram a força que vem de Cristo para podermos construir uma Igreja que é
lugar de comunhão, participação e missão.

Neste tempo de Natal, voltemo-nos à simplicidade do presépio para contemplar Jesus. Ele veio para nos
cuidar, e para nos ensinar a cuidar da vida. Que no novo ano, a força de Cristo nos ajude a construir um
mundo melhor, começando em nossas famílias e em nossa Paróquia. Deus nos abençoe e nos conduza em
seu amor. Gratidão a todos. Feliz Natal e abençoado 2023.

Equipe Sacerdotal da Catedral Diocesana



Catequese: Casa da Iniciação à Vida Cristã
Sedentos! Essa é a melhor palavra para definir como estávamos no início
da Catequese, neste ano de 2022, após dois anos de encontros virtuais.
Crianças, adolescentes e catequistas, todos estávamos sedentos de
contato, sedentos de olhares, sedentos de abraços! Sedentos de conversar
pessoalmente.
 
Mas, apesar da sede que tínhamos dos encontros presenciais, também
havia,  ainda,  a preocupação com a pandemia. Não sabíamos como o vírus
iria se comportar. Então, resolvemos fazer turmas menores, com menos
crianças por grupo. E, para isso, diminuímos o tempo dos encontros em 30
minutos, e fizemos dois horários por turno.
 
E as crianças e adolescentes chegaram, para nossa alegria! Apesar da
diminuição de inscritos durante a pandemia, tivemos, neste ano, 310
catequizandos e catequizandas no total das quatro etapas.
 
Os problemas pós-pandemia se fizeram sentir nos encontros. Crianças que
perderam familiares, amigos e, principalmente, portadores de uma grande
ansiedade, exigiram uma maior sensibilidade e atenção por parte das
catequistas. Assim, o fato de serem turmas menores e a dedicação das
catequistas facilitou essa percepção, atenção e diálogo.
 
Para o próximo ano, nossa expectativa é que todos continuem na
caminhada da Iniciação à Vida Cristã, e aguardamos com alegria os
iniciantes, da Eucaristia 1. Todos deverão ser inscritos novamente. As
inscrições serão de 1º a 15 de fevereiro, de forma online, pelo site da
Catedral Diocesana (www.catedraldecaxias.org.br).
 
Informações complementares serão dadas nas Missas e nos grupos de
WhatsApp da Catequese.

Juliana Andrighetti | Coordenadora da Pastoral Catequética



Neste ano a Catedral Diocesana - Paróquia Santa Teresa D'Ávila retomou a
prática de retiros para as pastorais, comunidades e movimentos da
Paróquia. No dia 10 de setembro de 2022, com a assessoria da irmã
pastorinha Suzimara Barbosa de Almeida, em torno de 70 pessoas
estiveram reunidas no Seminário dos Cônegos Regulares Lateranenses, no
distrito de Santa Lúcia do Piaí, para participarem de um dia de
espiritualidade, reflexão e integração. 
A manhã iniciou com a palavra do evangelho de Mc 6,30-31, onde Jesus
convida os apóstolos para se retirarem e descansarem com Ele. Com uma
dinâmica de reflexão, o grupo foi conduzido a pensar sobre o “caminhar” e
o modo como cada cristão busca seu descanso e ânimo para prosseguir no
caminho. Vários foram os momentos de “deserto interior” para meditação e
oração pessoal.  Tendo em vista o conceito de sinodalidade, isto é,
caminhar juntos, enquanto Igreja, irmã Suzimara conduziu o dia resgatando
o papel de cada um(a) na vida da Igreja.
O pároco, padre Volnei Vanassi, acompanhou o dia de retiro e presidiu a
Missa de encerramento, no final da tarde. Após o término, os participantes
fizeram um passeio até a localidade de Água Azul para conhecerem a
história do padre Cristóvão de Mendoza. O grupo foi visitar também a
Capela do Beato Padre João Schiavo, em Fazenda Souza. Certamente foi
um dia de muito crescimento, formação e partilha. 
No sábado, 26 de novembro, a Catedral promoveu o retiro paroquial de
Advento. A atividade, que aconteceu no Espaço Shekiná, em Caxias, teve a
assessoria da irmã pastorinha Vanda Bisato, que explanou a perspectiva
bíblica e espiritual a partir do tema que orienta a caminhada da Igreja em
todo o Rio Grande do Sul: "Jesus Cristo é a nossa força".

Catedral retoma os retiros de espiritualidade

Fabiane Pasa e Felipe Padilha



A Pastoral da Pessoa Idosa na Catedral Diocesana - Paróquia Santa Teresa
D'Ávila completa um ano de atuação e já se percebe a graça de Deus se
multiplicando. Muitas líderes voluntárias se agregaram à PPI doando seu
tempo, afeto, ternura e compaixão. Através de visitas domiciliares mensais,
levam às pessoas idosas mais vulneráveis e fragilizadas o olhar
misericordioso de Jesus. Doam sua companhia, sua presença, uma palavra
de conforto e encorajamento, além de ser ponte entre as pessoas idosas e
os serviços oferecidos pela comunidade.
Gratidão a Deus por fazer parte desta Pastoral. "Tudo aquilo que fizerdes
ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis" ( Mt 25,40).

Felipe Padilha | Assessoria de Comunicação

PPI: 1 ano de atuação na Catedral

Ivanete Capelari | Coord. da Pastoral da Pessoa Idosa

A Catedral Diocesana apresentou, na missa das 19h, do domingo, 17 de
julho, seu novo site na internet. O novo portal, que está no ar em
www.catedraldecaxias.org.br, faz parte do projeto diocesano de
comunicação e está totalmente integrado ao site da Diocese de Caxias do
Sul. A integração favorece a unidade da Igreja e aprimora o fluxo de
informações. Por meio de filtros, as matérias e demais conteúdos
produzidos pela Catedral, instantes depois da publicação, após a curadoria
da Assessoria de Comunicação, estarão à disposição da comunidade no
website da Diocese de Caxias do Sul e vice-versa.

Catedral lança novo site integrado ao
sistema diocesano de comunicação

http://www.catedraldecaxias.org.br/


"Teresa: educadora para Cristo" foi o lema da festa em honra à Padroeira
de Caxias do Sul e da Catedral Diocesana. Após celebrar, em 2021, a figura
de Santa Teresa D'Ávila como devota de São José, porque a Igreja
celebrava o Ano dedicado ao pai adotivo de Jesus, em 2022 a temática
também girou a partir das famílias e perpassou as escolas e o ambiente
eclesial, porque olhou para a Campanha da Fraternidade 2022, cujo tema
era a fraternidade e a educação.
Para homenagear os professores e resgatar o papel essencial que possuem
na sociedade, no dia 15 de outubro, Dia do(a) Professor(a) cuja padroeira é
Santa Teresa, uma programação especial para esses profissionais foi
pensada. Contando com o envolvimento da Pastoral da Educação da
Diocese de Caxias do Sul, entidades e instituições de educação foram
convidadas a participarem da missa festiva. Muitos professores estiveram
presentes, e após a celebração receberam a bênção dos sacerdotes, bem
como uma lembrança que faz menção aos escritos de Santa Teresa,
doutora da Igreja e padroeira dos educadores.
A programação da festa teve início em 06 de outubro, com a novena que se
estendeu até o dia 14 de outubro. A cada dia, no final das celebrações, se
refletiu um momento significativo na vida de Teresa de Jesus. Fez parte
das festividades a retomada do tríduo das Capelinhas, onde aconteceram
momentos de oração e confraternização com as zeladoras.
Na noite de 13 de outubro, no espaço Mater Dei, a Catedral promoveu uma
sessão de cinema para acompanhar reprodução do audiovisual "Santa
Teresa D'Ávila - O Filme", produzido pela dramaturgia da TV Canção Nova,
que retrata o chamado do Senhor a Teresa, os desafios e momentos da
vida dessa santa e doutora da Igreja.

Teresa: educadora para Cristo



No sábado, 15 de outubro, dia da Padroeira de Caxias, Santa Teresa, os
padres da Paróquia e os frades da Fraternidade O Caminho permaneceram
o dia todo em frente à Catedral Diocesana acolhendo e abençoando as
inúmeras pessoas que vinham pedir oração e bênção. Foram disponibi-
lizadas para as pessoas água e a oração de Santa Teresa para ser levada às
famílias. Voluntários da Casa Madre Teresa participaram desta ação
também solidária para a arrecadação de doações de alimentos, remédios e
fraldas geriátricas.
Nos dias 15 e 16 de outubro a Catedral celebrou a Missa Solene festiva da
padroeira de Caxias do Sul. Na ocasião, uma breve encenação foi
apresentada mostrando um momento místico e forte para a vida e conver-
são de Teresa. Foram entoados cantos próprios de Teresa, despertando a
assembleia para a vida de oração e contemplação testemunhada por essa
santa mística da Igreja.
O pároco, padre Volnei Vanassi, presidiu as celebrações e recordou a beleza
da espiritualidade de Teresa. "Quando dedicamos tempo ao Senhor, na
oração, conseguimos estabelecer uma relação de proximidade com o 'A-
mado', como ela o chamava. Assim, vamos nos conhecendo a nós mesmos".
 
Após a Missa das 11h do domingo, 16 de outubro, o quadro com a imagem
de Santa Teresa D'Ávila saiu em carreata da Catedral Diocesana. O trajeto,
por algumas ruas centrais da cidade, passou também pelo Hospital
Pompéia. Na ocasião, muitos carros com bandeiras brancas acompanharam
a imagem até o Salão da Paróquia São Leonardo Murialdo, onde ocorreu o
animado almoço festivo, com a presença de 240 pessoas.

Fabiane Pasa | Coordenadora da Pastoral Litúrgica

Bênçãos aos caxienses por intercessão de
Santa Teresa D'Ávila



A Casa Madre Teresa iniciou suas atividades em 1993, como Pão da Vida, em
2000 transferiu-se para a Rua Pinheiro Machado 1000, passando a chamar-
se Casa Madre Teresa tendo como missão ajudar os mais carentes. 
No auge da pandemia a Casa permaneceu de portas fechadas porém, aten-
dia quem batia na porta procurando por ajuda e todo mês, voluntários en-
tregavam nas casas dos beneficiados cestas básicas e fraldas geriátricas.
Hoje, tendo a pandemia recuado é importante informar que houve mudan-
ças na Casa e que a tendência é que continue nesse novo formato, pois a
crise financeira se agravou, obrigando-nos a rever custos. Outro fator que
mudou foi a questão das doações que diminuíram e acredita-se que isso se
deve ao sentimento de insegurança e incerteza.
Apesar desses fatores a Casa Madre Teresa continua fortalecida, pois está
articulada com médicos, benfeitores, paroquianos, comunidade e voluntá-
rios que permanecem com suas experiências de comunidade e solidariedade
sendo que “ajudar os mais pobres” continua a ser o nosso objetivo principal.
Os setores da acolhida, visitas domiciliares, farmácia, orientação jurídi-
ca/psicológica, confecção de fraldas geriátricas, grupo de gestantes e
brechó foram mantidos nesse novo formato de atendimento ou seja, na
parte da tarde, de segunda a quinta-feira, das 13h30min às 17h. Importante
salientar que essas mudanças não diminuíram a procura por ajuda, ao
contrário, estamos fornecendo mais alimentos, medicamentos e fraldas
quando comparado com anos anteriores a pandemia.
A Casa Madre Teresa precisa de doações, que podem ser feitas de três
formas: via pix, pela chave casa.mteresa@gmail.com; na Secretaria da Ca-
tedral ou na própria Casa, também pelos fones  (54) 99630-2384 e 3228-7239.

Ações da Casa Madre Teresa em 2022

Silvana de Conto | Coordenadora da Casa Madre Teresa



Equipe da Catedral organiza Curso de Noivos
A Pastoral Familiar da Diocese de Caxias do Sul se dedica mensalmente
aos encontros em preparação ao matrimônio. No sábado, 1º de outubro, 19
casais participaram do curso de noivos em Caxias do Sul, organizado pelo
núcleo da Catedral Diocesana - Paróquia Santa Teresa D'Ávila, no Centro
Diocesano de Formação Pastoral. Ao longo do dia, os noivos são
convidados a refletir sobre diversos aspetos da vida conjugal.

Sérgio Weil | Coordenador do Projeto Saber Viver

Saber Viver retoma atividades
O Projeto Saber Viver é destinado a pessoas de 55 anos ou mais, com o objetivo de:
- reduzir os riscos individuais e circunstanciais do isolamento social;
- desenvolver autonomia, habilidades cognitivas e de interação social;
- manter viva a curiosidade, o sentido da vida e a dimensão humana;
- ampliar a sua esfera de conhecimento para interagir com a realidade atual.
O Projeto se alicerça em três pilares: CONVIVÊNCIA, REFLEXÃO e
ESPIRITUALIDADE. Proporciona várias atividades durante as tardes da
semana, sendo distribuídas em oficinas da seguinte forma:
- palestras sobre o tema “Aprendendo a viver esta fase da vida”; 
- estudo da Língua Italiana – noções básicas para comunicação oral e escrita;
- jogos interativos – xadrez, damas, dominó, palavras cruzadas, jogos
lúdicos com cartas, etc.;
- informática básica – noções sobre o uso do computador e de celulares;
- estudo da Bíblia – Reflexão sobre trechos variados da Bíblia.
Interessados poderão se inscrever em uma ou mais oficinas, a seu gosto. 
As atividades têm seu início programado para 20 de março de 2022.    



Durante o ano de 2022, as 13 Comunidades da Catedral Santa Teresa se
encontraram de diversas maneiras, ainda em ritmo de retomada após as
limitações causadas pela pandemia. As Comunidades se reuniram
presencialmente, quinzenalmente, algumas esporadicamente, e ainda 
 algumas que mantiveram encontros online, devido à fragilidade e neces-
sidade de alguns membros que precisavam de maiores cuidados de saúde.
Neste ano, o subsídio utilizado para os encontros foi o livreto de
encontros mensais, preparado pela Diocese de Caxias do Sul para o Tempo
Comum, além dos materiais do Regional Sul 3 da CNBB para os tempos de
Quaresma e Advento, em espírito de sinodalidade.
Além dos encontros ordinários das comunidades, os coordenadores se reu-
niram mensalmente para crescimento e discernimento da caminhada, e
bimestralmente, com as Comunidades, para momentos de oração e plane-
jamento, intercalando um e outro. Entre março e dezembro sempre houve
reunião de planejamento e um encontro de adoração ao Santíssimo Sa-
cramento, preparado por diversas Comunidades.

Comunidades da Catedral: oração e comunhão

A Catedral acolhe diariamente a centenas de pessoas nas celebrações, na
Secretaria e nos espaços de oração. Para melhor atender à comunidade, a
Equipe Paroquial e os conselhos econômico e de pastoral planejam melho-
rias para 2023: reforma do estofado dos bancos, limpeza geral das pintu-
ras, instalação de sistema de câmeras de segurança e conserto dos sinos.
Sua colaboração, com o Dízimo, nos ajudará a concretizar esses passos.

Catedral prevê melhorias e investimentos
Tiago Veiga | Coordenação das Comunidades



A Igreja Católica no Brasil, por meio da Comissão para os Ministérios
Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, realiza de 20 de novembro de
2022 a 26 de novembro de 2023, o Ano Vocacional do Brasil.
O 3º Ano Vocacional do Brasil tem o objetivo de promover a cultura
vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade, para
que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações, como
graça e missão, a serviço do Reino de Deus. O Ano Vocacional tem como
tema: "Vocação: graça e missão", e lema "Corações ardentes, pés a
caminho" (cf. Lc 24,32-33), a partir da narrativa dos discípulos de Emaús.
Na Diocese de Caxias do Sul, a abertura foi na tarde do domingo, 20 de
novembro, na Catedral Santa Teresa D’Ávila. A atividade teve início às 17h,
com um encontro, no Espaço Mater Dei. Seminaristas, padres, religiosos,
religiosas, vocacionadas à vida religiosa, além de diversos animadores
vocacionais leigos e leigas participaram do encontro, que também teve a
presença do bispo diocesano, Dom José Gislon. O vigário geral e
coordenador de Pastoral da Diocese, padre Leonardo Inácio Pereira, fez
uma breve explanação sobre a “Teologia das Vocações”.
Logo depois, às 19h, foi celebrada a Missa da Solenidade de Jesus Cristo,
Rei do Universo, que também marcou a abertura. A Eucaristia foi presidida
por Dom José Gislon, que ressaltou a importância do Ano Vocacional para
toda a Igreja. “Vamos juntos, como Igreja, comunidade de fé, abraçar este
3º Ano Vocacional para vivermos com ardor a nossa missão de discípulos e
discípulas do Senhor Jesus, sendo sal da terra e luz do mundo na nossa
realidade eclesial e social”.

Felipe Padilha | Assessoria de Comunicação da Catedral e da Diocese

Ano Vocacional na Diocese de Caxias do
Sul é aberto na Catedral
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Celebre o Natal na Catedral Diocesana

Coral RJ Espelho SonoroCoral RJ Espelho Sonoro
11 de dezembro

Domingo | Após a Missa das 11h

Acompanhe as celebrações, ao vivo, pelo
Facebook @catedraldecaxias

Missa com o Coral UnimedMissa com o Coral Unimed
18 de dezembro
Domingo | 19h

Confissões na CatedralConfissões na Catedral
21 de dezembro

Quarta-feira | 18h30min

Missa da véspera do NatalMissa da véspera do Natal
24 de dezembro

Sábado | 19h

Missas do Natal do SenhorMissas do Natal do Senhor
25 de dezembro

Domingo | 09h, 11h e 19h

Missa de ação de graçasMissa de ação de graças
31 de dezembro

Sábado | 19h

Missa do dia da Mãe de DeusMissa do dia da Mãe de Deus
1º de janeiro

Domingo | 09h, 11h e 19h


