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Câmara Municipal de Estrela Velha
________________________________________________________________________________________________________________

Exma. Senhora,
Lenise Maria Schonfeldt Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Estrela Velha - RS.
REQUERIMENTO N º 04/2017

Jorce Schneider Nogueira, Vereador em exercício na Câmara Municipal de Estrela Velha,
pela Bancada do PMDB, vem respeitosamente à presença de Vossas Excelências solicitar, com a
aprovação do Plenário, Sessão Solene em Homenagem aos 60 anos da Capela Nossa Senhora
Imaculada Conceição a realizar-se no dia 04 de dezembro de 2017 às 18h30min, na Sala de Sessões
Erno Billig da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela Velha.
NESTES TERMOS,
PEDE DEFERIMENTO.
Sala de Sessões da Câmara Municipal de Estrela Velha, em 13 de novembro de 2017.

Jorce Schneider Nogueira
Requerente
Histórico:
A História da Comunidade Imaculada Conceição, tem seu marco inicial quando, Dona Carlota
Corrêa, esposa do Senhor Alcides Corrêa, fez a promessa de construir uma gruta pequena e nela
colocar a imagem de São Miguel Arcanjo, do qual era devota. Este casal residia nas proximidades de
onde é a Capela.
Por volta de 1957, aconteceram as Santas Missões que eram pregadas por Padres
Missionários Redentoristas vindos de lugares distantes. Para esta região veio o Padre Valdemar
Beltrame, tendo ainda a participação do Padre Luís Hoffimann de Arroio do Tigre.
Como não havia Capela, as Missões foram realizadas no armazém do Senhor Rodolfo Spacil
e para lá convergiam todos os moradores da região. Esta grande afluência do povo, incentivou a
criação de um local onde pudessem reunir-se para a oração e louvor.
Nesta altura, Dona Carlota, ao invés de apenas construir uma gruta, resolveu doar um terreno
de 528m² para que pudesse ser construída a Capela. Sua pequena ideia passou a fazer parte dos
anseios de várias pessoas.
Por ocasião do encerramento das Missões, aconteceu uma procissão que trazia a Cruz
Missionária para ser colocada no local da futura Capela e também aí foi depositada a Pedra
Fundamental em 12 de setembro de 1957.
Com entusiasmo, organizou-se uma comissão para tratar da construção da Capela, tendo
como líderes os Senhores: Rodolfo Spacil e Atílio Ceolin. O Pedreiro foi o Senhor Arnoldo Faller, que
era auxiliado por um mutirão de pessoas da comunidade. A doação dos materiais foi feita pela
comunidade.
Como era de âmbito comunitário, surgiram novas sugestões para padroeiro(a) e as
justificativas competentes:
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a) Nossa Senhora Imaculada Conceição, por indicação do Senhor Rodolfo Spacil, líder na
comunidade que, vindo de Cachoeira do Sul com sua família, trouxe sua devoção;
b) São Miguel Arcanjo, indicado por Dona Carlota;
c) São Cristóvão, protetor dos motoristas, visto que, naquela época, começaram a ser
desenvolvidas as lavouras mecanizadas.
Realizada a votação, a escolha do nome da Padroeira recaiu sobre Nossa Senhora Imaculada
Conceição.
Para a festa inaugural da Capela, que aconteceu em 25 de fevereiro de 1962, foi elaborada
uma vasta programação.
A imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição chegou de avião do Aeroclube de
Candelária, sendo o piloto o Senhor Hilário Gress, pelas mãos do então Prefeito de Sobradinho,
Senhor Herbert Wilke e foi aqui recebida pelo Padre Beno Reis de Arroio do Tigre e pelos casais
Alcides e Carlota Corrêa, Rodolfo e Ermelinda Spacil, Oscar e Juvenília Moraes, Doutor Getúlio
Soares de Chaves, Prefeito de Espumoso, Senhor Erno Billig Vereador da localidade, autoridades e a
população local e regional. Houve inflamados pronunciamentos das autoridades, todos louvando a
chegada da Imagem e o inicio da nova comunidade Católica.
A Missa Campal foi acompanhada pelo coral vindo da comunidade vizinha de São Luiz.
Para abrilhantar as festividades esteve presente a Banda dos Göettens de Arroio do Tigre.
Os festejos estenderam-se por todo o dia e a atração foi os passeios de avião sobrevoando as
redondezas. A festa foi realizada no capão de mato que existe atrás do salão comunitário.
Como padrinhos da Imagem foram escolhidos o casal Alcides e Carlota Corrêa. O casal
Artidor e Odete Ferreira foram os padrinhos da Capela. O Senhor Inácio Cursino dos Santos foi quem
doou o cálice usado na Celebração da Eucaristia.
A festa marcou muito na época e causou uma grande repercussão regional, devido a vinda de
aviões que na época era muito raro.
No ano de 1964, aconteceram novas Santas Missões, quando novamente o Padre Valdemar
Beltrame aqui esteve com a missão de reavivar a fé em Cristo Jesus.
E assim, a comunidade Imaculada Conceição foi prosseguindo sua caminhada, pertencendo a
Diocese de Santa Maria, Paróquia de Arroio do Tigre.
Durante sete anos o Padre Beno Reis foi quem cuidou do atendimento espiritual, não medindo
esforços, celebrando as Missas uma vez por mês, assim como casamentos, batizados, enfim
atendendo com alegria e dedicação aos paroquianos de Estrela Velha. Cumpre salientar, que nessas
ocasiões todos compareciam, pois era realmente um acontecimento ímpar. Para não comparecer era
preciso que houvesse um motivo muito forte.
No ano de 1968, com a criação da Paroquia Nossa Senhora dos Navegantes, passamos a
pertencer a ela, filiados a Diocese de Cruz Alta. Nesta ocasião assumiu a Paróquia o Padre Guido
Ghesti, que com sua simplicidade e paciência vinha mensalmente nos dar assistência espiritual.
O impulso pastoral foi dado pelo Bispo Dom Jacó Roberto Hilgert que atendeu por algum
tempo a paróquia de Salto do Jacuí, fato este motivado pelo falecimento do pároco Padre Severino
Zanatta, em julho de 1981. O entusiasmo de Dom Jacó, suas orientações, seu incentivo e sua
energia contagiante, fez com que todos nós nos sentíssemos, realmente, integrantes da Igreja,
responsáveis por conhecer, viver e divulgar o Evangelho de Jesus. Foi então que surgiram lideranças
que aos Domingos e Dias Santos passaram a coordenar a celebração da palavra.
O Primeiro Ministro Extraordinário da comunhão eucarística foi o Senhor João Carlos de
Castilhos (1981), seguindo, mais tarde pelas Senhoras Ester Castilhos Nogueira, Eni Corrêa Carvalho
e Cleusa Maidana Corrêa. Atualmente exercem esse ministério as Senhoras Ester Castilhos Nogueira
e Eni Corrêa de Carvalho.
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No ano de 2016, foi fundado o Grupo de Jovens JUPAC – Jovens Unidos por Amor a Cristo,
contendo aproximadamente sete jovens.
Todos os Domingos são realizados as Celebrações com a Ministra Ester Castilhos Nogueira,
que tem por Missão a fé, carinho, amor ao próximo e a devoção. Uma vez por mês a Missa, com o
Padre Laércio Rodrigues dos Santos que com muita dedicação e fé leva em suas mãos ungidas a
bênção do Pai de Misericórdia, abraçando e revigorando a vida das comunidades pelas quais ele
passa.
Há dez anos a comunidade faz a preparação da festa com o Tríduo. Além das Celebrações de
Morte e Ressureição de Jesus Cristo e a Celebração Natalina.
A Comunidade Imaculada Conceição conta com aproximadamente 35 famílias associadas,
tendo como Presidente o Senhor Leocir Berlt.
Neste ano que comemoramos os 60 anos da Comunidade Imaculada Conceição, convidamos
a todos para a procissão motorizada que acontecerá no dia 10 de dezembro com saída da
Comunidade São Francisco de Assis em direção a Comunidade Imaculada Conceição, com Missa e
almoço.
Nestes 60 anos da Comunidade, homenageamos a todas as pessoas que ali passaram
auxiliando com muito empenho, amor e fé, mobilizando a comunidade em torno de uma causa
comum.
“Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus. Rogai por nós que
recorremos a vós”.

Jorce Schneider Nogueira
Vereador
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