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Assessor Eclesiástico: Pe. Arduino Lazzari / 9605.5271 / Pe.arduino@hotmail.com
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Casal Pós-Cursilho: Gentil Antonio e Marilene da Silva Zarembski  9178.2758 / 3292.5704 / 3292.4588 / 
gentil.bski@gmail.com
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Casal Decolores: Rui e Margarete Canuto Dalcin 9956.0056 / 9939.5305 / 3538.1007 / rui.dalcin60@gmail.com / 
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Casal Tesoureiro: Paulo Ferrari 8423.0214  /  paulo@ferrari.ind.br 

Casal Ecônomo: Antonio e Ivone Susin 9979.4682 / 9919.7490 / 3211.5482 / ivonemls@hotmail.com

Casal Liturgia: Ari e Cecília Bonkevik  9106.6678 / 9115.3346 / 3238.3629 / 3229.2865 / aribon70@yahoo.com.br

Casais Ultréyas e Clausuras: Daniel e Elisangela de Jesus 9923.5789 / 9926.4266 / dmjesus1@hotmail.com

Dejacir e Rachel Scopel: 9603.6506 / 9933.2960 / dejacir.scopel@gmail.com

GED - Grupo Executivo Diocesano Caxias do Sul - 2014/2015

CALENDÁRIO LITÚRGICO

Abril 2015

07 T At 2,36-41 Sl 32, 4-5. 18-19. 20.22 (R. 5b)  Jo 20,11-18
08 Q AT3,1-10 SI 104, 1-3-3-4 6-7- 8-9 (R:3b Lc 24,13-35
09 Q At 3,11-26 Si 8.2a e 5.6-7.8-9 (R:2ab) Lc 24.35-48
10 S At 4,1-12 SI 117,1-2 e 4.22-24.25-27a (R:22) Jo 21,1-14
11 S At 4,13-21 SI 117,1 a 14-15. 16ab-18.19-21 (R:21a) Mc 16,9-15
12 D At 4,32-35 SI 117.2-4.16ab-18.22-24 (R:1) 1Jo 5,1-6 Jo 20,19-
31
13 S At 4.23-31 SI 2.1-3.4-6.7-9(R: cf.12d) Jo 3,1-8
14 T At 4.32-37 SI 92, FAB fc—2.5 (R:fa) Jo 3.7b-15
15 Q At 5,17-26 SI 33.2-3.4-5.6-7.8-9 (R:7ª) Jo 3.16-21
16 Q At 5.27-33 SI 32.2e9.17-18.19-20 (R:7a) Jo 3,31-36
17 S At 5.34*42 SI 25.1.4.13-14 (r:cf.4ab) Jo 6.1-15
18 S At 6.1-7 SI 32.1-2.4-5.18-19 (R.22) Jo 6.16-21
19 D At 3,13-15.17-19 SI 4.2.7.9 (R:7a) 1Jo 2,1-5a Lc 24,35-48
20 S At 6,8-15 SI 118.23-24.26-27.29-30 (R:1b) Jo 6.22-29
21 T At 7.51-8 1a SI 30.3cd-4.6ab e 7b e 8a 17 e 21ab (R:6a) Jo 6.30-
35
22 Q At 8.1b-8 SI 65.1-3a 4-5.6-7a (R:1) Jo 6.35-40
23 Q At 8.26-40 SI 65.8-9.16-17.20(R:1) Jo 6.44-51
24 S At 9.1-20 SI 116.1.2(R:Mc 16,15) Jo 6.52-59
25 S 1Pj 5.5b-14 SI 88.2-3.6-7.16-17 (R.d.2a)  Mc 16.15-20
26 D At 4.8-12 SI 117.1.8-9.21-23.26.28cd.29 (R:22) 1Jo 3.1-2 
Jo10.11-18
27 S At 11.1-18 SI 41.2.3;42.3.4 (Rcf.SI 41.3a ) Jo 10,1-10
28 T At 11,19-26 SI 86,1-3.4-5.6-7 (R:SI 116.1a) Jo 10,22-30
29 Q At 12.24-13.5a SI 66.2-3.5-6 e 8 (R:4) Jo 12.44-50
30 Q At 13.13-25 SI 88.2-3.21-22.25 e 27 (R:cf.2a) Jo 13.16-20

Maio 2015

01 S Gn 1.26-2.3 ou CI 3.14-15.17.23-24 SI 89.2.3-4.13-13 54-58 ou 
At 13.26-33 SI 2.6-7.8-9.10-11(R:7) Jo 14.1-6
02 S At 13.44-52 SI 97.1-2 3ab-3cd-4 (R:3cd) Jo 14.7-14
03 D At 9.16-31 SI 21.26b-27.28.30.31-32 (R:26a) 1Jo 3.18-24 Jo 
15.1-8
04 S At 14.5-18 SI 1138.1-2.3-4.15-16 (R:1) Jo 14.21-26
05 T At 14.19-28 SI 1138.1-2.3-4.15-16 (R:1) Jo 14.21-26
06 Q At 15.1-6 SI 121.1-2-4a.4b-5 (R:cf.1) Jo 15.1-8
07 Q At 15.7-21 SI 95.1-2a 2b-3.10 (r:cf.3) Jo 15.9-11
08 S At 15.22-31 SI 56.8-9.10-12 (R10a) Jo 15.12-17
09 S At 16.1-10 SI 99.2.3.5 (R:2a) Jo 15.18-21
10 D At 10.25-26.4-35.44-48 SI 97.12.-3cd-4 (R:cf.2b) 1Jo 4.7-10 Jo 
15.9-17
11 S At 16.11-15 SI 149.1-2.3-4.5-6a e 9b (R:4a) Jo 14.21-26
12 T At 16.22-34 SI 137.1-2a .2bc.3.7c-8 (R:7c) Jo 16.5-11

Abril de 2015

Diocese de Caxias do Sul

Quem é Esse Jesus?

Humor!

O Joãozinho e a Mariazinha chegam em casa, 
os dois machucados.
A mãe pergunta:
- O que aconteceu com você, Mariazinha?
- Ah! Eu estava andando na rua e escorreguei 
na casca de banana.
-Minha filhinha, vai no banheiro e passa um 
remédio.
- E você Joãozinho, o que aconteceu com 
você?
- Eu ri da Mariazinha.........

Quem é esse Jesus
de quem se fala tanto há tanto tempo e tantas coisas
muitos contra e muitos a favor?

Quem é esse Jesus?
Não passa hora, nem minuto, nem segundo sem que alguém se lembre dele
Sem que o chamem de Senhor

Tamanha é sua luz tão grande a força das palavras que Ele disse
Em Jesus não há mesmice desde o berço até à cruz

Ninguém disse o que Ele disse, nem do jeito que Ele disse
Quem é esse Jesus?
Quem é esse Jesus,
que andou pelas aldeias semeando mil idéias
e do céu mostrou-se porta-voz?

Quem é esse Jesus?
Que fez os santos, os profetas e os doutores converteu mil 

pecadores
Não deixou ninguém a sós

Tamanha é sua paz tão grande a força dos sinais que 
foi deixando

Que prossegue transformando quem se deixa 
transformar

Com palavras decididas transformou milhões de 
vidas
Quem é esse Jesus?
Quem é esse Jesus,
que gera controvérsias onde quer que alguém o 
lembre
muitos contra e muitos a favor?
Quem é esse Jesus?
Por causa dele nova História foi escrita não 
há vida mais bonita do que a deste sofredor
Morreu por todos nós mas foi tão forte o 
testemunho dessa vida

Pois a morte foi vencida ao vencer a dor da 
cruz

Poderoso e mais que forte poderoso até 
na morte
Quem é esse Jesus?

Padre Zezinho

BRIGA DE IRMÃOS

28/04/2015 – 20h
Escola Vivencial
Seminário N. Sra. 
Aparecida 

05/05/2015 – 20h 
Missa com Seminaristas
Seminário N. Sra. 
Aparecida

12/05/2015 – 20h
Ultréya 
Igreja Sagrado Coração de 
Jesus
Bairro Cruzeiro

ULTRÉYAS e ESCOLAS
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   Servir aos irmãos, aos animais, a natureza é um dom 
vindo de Deus, que faz a todos  que servem sentir-se bem.
Por incrível que pareça as pessoas que servem sentem-se 
tão bem quanto as que estão no momento sendo servidas. 
Pois hoje podemos servir e amanhã ser servidos.
  Servir a Deus, nos da a sensação de bem estar interior 
inexplicável.
Para servir, a caminhada nem sempre é calma e tranquila, 
as vezes ela é  agitada e cheia de turbulências, de más 
interpretações, julgamentos, e criticadas. 
   Nós que fizemos parte do MCC estamos aprendendo 
que o ato de servir, por menor gesto que seja só nos faz 
enriquecer  interiormente nos enchendo de 
espiritualidade, de vontade de conhecer mais e mais os 
ensinamentos de Deus sobre as pequenas coisas, e os 
efeitos grandiosos sobre os pequenos gestos  .
   Deus gosta mais de serviço do que de homenagem.
  O Próprio Jesus deu exemplo de servir, ajudando a quem 
precisava e usando de sua sabedoria para preparar os 
discípulos para que eles também fossem servidores.
  O tempo está passando rápido demais, a situação do 
mundo está agitada, muita gente não tem tempo para 
servir ninguém, e as vezes por próprio orgulho nem 
querendo serem servidos.
   Mas nós sabedores do que Deus quer, não devemos 
esmorecer nunca e sim a cada dia esforçarmos mais e mais 
para cumprir o nosso dever.
   A caminhada do servir não termina nunca.
   Shalom!

O bem está em servir.

Rui e Margarete Canuto Dalcin
Casal Decolores 

Av. Rio Branco, 4423 - Ana Rech - Fone (54) 3283-1625
CEP 95060-000 - Caxias do Sul - RS

www.ultrapoxi.com.br - ultrapoxi@ultrapoxi.com.br

  Em catequese, Francisco criticou a atitude de 
desprezar os idosos; segundo o Papa, sociedade que 
não cuida dos mais velhos carrega consigo o vírus da 
morte
  Graças aos avanços da medicina, a vida se prolongou, 
mas Francisco fez a observação de que a sociedade não 
se “alargou” à vida e não se organizou o suficiente para 
dar lugar aos idosos com respeito e levando em 
consideração sua fragilidade.
  Recordando o que disse Bento XVI sobre os idosos – 
que se vê a qualidade de uma sociedade a partir do 
modo como ela os trata – Francisco reiterou a 
necessidade de dar atenção aos mais velhos e cuidar 
deles, respeitando sua sabedoria.
 “Em uma civilização em que não há lugar para os 
idosos, eles são descartados, porque criam problemas; 
esta sociedade leva consigo o vírus da morte”, 
declarou.
  Francisco mencionou ainda o fato de que o Ocidente 
vive o século do envelhecimento, o que constitui um 
desafio para a sociedade. A cultura do lucro, disse, 
insiste em fazer os velhos parecerem um peso, e o 
resultado disso é que os idosos acabam sendo 
descartados.
  Essa foi uma realidade que o Papa pôde ver de perto 
quando era arcebispo de Buenos Aires: idosos 
abandonados materialmente e também em relação às 
suas limitações. Idosos que vivem em casas de repouso 
e não são visitados pelos filhos, fato que ele qualificou 
como um pecado mortal. “Esses idosos deveriam ser, 
para toda a sociedade, a reserva de sabedoria do nosso 
povo. Os idosos são a reserva de sabedoria do nosso 
povo!”.
  O cuidado com os idosos está previsto, inclusive na 
Bíblia, lembrou o Pontífice; na tradição da Igreja 
sempre se apoiou uma cultura de proximidade aos 
idosos. “A Igreja não pode e não quer se conformar com 
uma mentalidade de impaciência e tão pouco de 
indiferença e desprezo com relação à velhice”. E 
concluiu: “Onde não há honra para os idosos, não há 
futuro para os jovens”.

Papa Francisco.

O GED   felicita todo o Movimento de Cursilhos de nossa 
diocese, na pessoa dos representantes dos Setores Diocesanos 
pela participação na assembleia diocesana do dia 08 de março. 
Nesta assembleia, juntos, rezamos, estudamos, planejamos as 
ações  do movimentos para 2.015. Acreditamos que todos nós, 
participantes desta assembleia, muito ensinamos e muito 
aprendemos. É assim que irmãos em Cristo andam: solidários, 
fraternos, dividindo ideias e saberes.
Um grande e fraterno abraço a todos!
Shalom!

Assembléia Ordinária 2015

MCC - Diocese de Caxias do Sul
Assembléia Diocesana - 8 de Março de 2015

Grupo Executivo Diocesano
Movimento de Cursilhos de Cristandade - Diocese de caxias do Sul
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Amor...

Papa Francisco

Nossa Senhora 
Auxiliadora

  Passado o sábado – RESSUSCITOU e está no meio de nós – 
FELIZ PÁSCOA.
  Quem faz parte do Filho de Deus – Jesus vivo, centro de suas 
ocupações, nunca sentirá solidão interior. O respeito ante Deus 
presente em sua vida, preserva-o do mal, ao mesmo tempo que o 
impulsiona ao heroísmo na vida diária. Vivo e presente por 
essência, sabedoria e seu poder nos garante vida nova após a 
morte. 
  Agora, cremos no Cristo Ressuscitado, vivo e presente no meio 
de nós, e nos diz: “Ide por todo mundo e pregai o evangelho a 
toda criatura”.
  Todo aquele que crê terá a vida eterna.
 É este JESUS DEUS, o ressuscitado de que todos nós somos 
testemunhas.
  Feliz Páscoa – caminho verdade e vida para sempre.
  Benção de quem vos quer bem  no Ressuscitado Jesus.

A RessurreiçãoA Ressurreição

   Pe. Arduino Lazzari -  Assessor Espiritual do MCC  Diocese de Caxias do Sul

m 1961, três padres responsáveis pela Cáritas Brasileiras 
idealizaram uma campanha para arrecadar fundos para as 
atividades assistenciais. Chamada então de Campanha da E
Fraternidade e realizada pela primeira vez na quaresma de 

1962, em Natal do Rio Grande do Norte. No ano seguinte 16 
dioceses do Nordeste realizam a campanha.
Não teve êxito financeiro, mas foi o inicio de um projeto anual dos 
Organizadores Nacionais da CNBB e das Igrejas Particulares do 
Brasil.
Em 26 de Dezembro de 1962, foi lançado a nível nacional este 
projeto, sob o impulso renovador do espírito do Conselho Vaticano 
II, e realizado primeira vez na quaresma de 1964.
Então, a Campanha da Fraternidade é um movimento solidário que 
todos os anos A Igreja Católica promove através desta campanha 
com o objetivo de evangelizar. É um laço de união entre os homens, 
respeito e igualdade de direitos entre todos os seres humanos.
É escolhido o lema e o tema, conforme as necessidades do 
momento em que vivemos.
O tema define a realidade para ser transformada.
O lema é a direção para buscar a transformação.
A Campanha da Fraternidade procura animar todas as comunidades 
de evangelização.
Durante a quaresma, esse tempo de 40 dias, os cantos das missas, orações e preces são voltados para a 
Campanha da Fraternidade.
O  Evangelho nos ensina viver em fraternidade, com base na justiça e no amor.
A Campanha da Fraternidade deste ano foi tirada do Evangelho de Marcos 10-45, com o Lema: EU VIM 
PARA SERVIR.
...Tiago e João, dois seguidores de Jesus Cristo, sempre ouviram Jesus falar do Reino de Deus,pretendiam 
tirar algumas vantagens disso; se apropriar do poder de um Reino e ficar junto do rei, e dominar. Mas 
foram reprendidos na frente de outros apóstolos para ouvir a mesma coisa: - “Quem de voz quiser ser 
grande seja vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro seja o escravo de todos. Pois também o Filho do 
Homem não veio para ser Servidor, mas para Servir, e dar sua vida em resgate de outros”.
No cartaz da Campanha da Fraternidade 2015, traz o Papa Francisco, lavando e beijando os pés do uma 
pessoa, como Jesus Cristo fez na última ceia com seus apóstolos.
Essa humildade é um gesto de fraternidade e dedicação ao próximo. 

Campanha da   
Fraternidade

Colaboração: Rui e Margarete Canuto Dalcin - Casal Decolores 

O fim de ano, o iniciar do Novo Ano, incluindo o 
período de férias, é um tempo favorável para um 
balanço da etapa concluída e destacarmos o que 
devemos melhorar no período que principia. Com 
certeza, todos nós, nesse tempo, agimos desta forma.
O difícil não é levantar, o que de fato, devemos 
progredir, mas sim, por em prática os objetivos 
assumidos e preservar no aperfeiçoamento a ser 
atingido.
Você já reparou quantas resoluções foram tomadas e 
não prosperaram? Foram promessas assumidas no 
entusiasmo do momento, mas que tornaram-se 
vazias de disciplina e desejo real de melhora, ficando 
por isso, frustradas.
O propósito primeiro para melhorar a vida, num todo, 
é eliminar o mal do nosso viver, Certo é, que para nós 
humanos, banir totalmente o maléfico de nossa 
existência é impossível. Por   isso,com a força do 
Santo Espírito, com nosso entendimento Cristão e a 
nossa boa vontade, pelo menos, eliminemos o mal 
grave de nosso agir e viver.
Todos nós do MCC tomamos já nossa resolução para 
a jornada oficial que principia em março, portanto, 
façamos do nosso servir, agir e evangelizar o melhor 
possível.
As grandes transformações começam com uma 
decisão pessoal e íntima. Aqueles que um dia deram o 
primeiro passo apenas por pressão de terceiros, 
acabaram desistindo. Só a nossa vontade realizará 
realmente o melhor. Se o bem for o nosso objetivo, 
somente com ele estaremos melhorando o nosso 
viver.
  Shalom!

O  que necessito melhorar

Colaboração: Ademir J Bartelli – Grupo Nova Visão –Farroupilha.

Peão não se conjuga para dentro.
Recebi na vida tantos trotes.
Chorei ao nascer,... Vivi tantas andanças,... Tantos tropeços,... 
quedas e levantes.
Hoje, continuo trôpego, mas de pé.
Pais,... Família,... Formadores,... ESCOLA DA VIDA,... a 
Igreja,... O MCC, foram começo e rumos diferenciais na minha 
caminhada ao pouco que sou.
Vivi e vivo momentos trôpegos, de aclives, de decisões e 
indecisões como penso acontecer com tantos viventes como eu.
Ou não é assim?
Mas, O INSIGNE CONDUTOR, continua o resgate.
Hoje, o freio na caminhada, me dá suporte para enfrentar a 
jornada com uma visão diferente do que a facilidade oferece, 
pois nada vem de graça, tudo é fruto de uma singular 
semeadura.
Que bom ter um alicerce firme!
Que bom ter amigos fiéis! MCC.
Que bom ter o amparo de uma mão nas horas difíceis!
SANTO AGOSTINHO OFERECIA AS DUAS.
Que bom discernir o bem do mal e ver que o fruto é a oferta do 
bem.
Que bom ser um peão chucro, mas domável, na caminhada ao 
lado dos IGUAIS.
Que bom, sair do partidor, correr lado a lado e viver um empate 
na bandeirada final, sem vencido, sentindo-se juntos 
vencedores.
Vamos à luta? ... A jornada está à nossa espera!
Até lá! Peão e peãs, chucros como eu!
SHALOM!

Peão Chucro

Colaboração: Albino Andreis 

Cursilho Masculino nº 150

16/17 e 18 de Outubro (18h)
Cursilho Feminino n º 150

23/ 24 e 25 de Outubro (18h)

21/22 e 23 de Agosto (18h)
Cursilho Feminino nº 149

28/29 e 30 de Agosto (18h)

15/16 e 17 de Maio (18h)
Cursilho Feminino nº 148
29/30 e 31 de Maio (18h)

Cursilho Masculino nº 151 Cursilho Masculino nº 152

Datas dos Cursilhos de 2015
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Lucas 9, 46-48

uando a Igreja celebra as Dores de Maria, na realidade comemora sua maravilhosa correspondência 
as graças recebidas. Celebra sua perseverança. Sua força materna, sua fidelidade nos pedidos Qdivinos. Ela sofreu muito, e ficamos admirados de ver como levou sua cruz até o fim, sem queixas. 
Sendo Ela mãe de Deus poderia pedir ao seu Divino Filho que lhe apresenta-se uma cruz menor. 

Nada disso. Pelo contrário, sempre continuou presente em seu espírito sua resposta ao Arcanjo São 
Gabriel: "Eis aqui a escrava do Senhor."
Pois sendo assim, Ela pode nos pedir que a imitemos na medida do possível na sua oração continua, no seu 
sacrifico, na sua fidelidade às graças recebidas. Dai-nos senhor, a graça de compreender as angustia que 
fizeram de Vós a "Mãe das Dores", para que possamos participar de vosso sofrimento. Choramos 
convosco, ó Rainha dos Mártires, na esperança de ter a felicidade de um dia nos alegrarmos convosco no 
céu.
É junto a Cruz, que a Mãe de Jesus torna-se Mãe de todos os homens, e do Corpo Místico de Cristo: " A 
Igreja Católica."
Principais dores que a Virgem Maria sofreu em sua vida terrena, como a paixão, morte e ressurreição do 
seu Divino Filho.
Agora somos convidados a meditar esses episódios que o evangelho nos apresenta sobre a participação de 
Maria na paixão, morte e ressurreição de Jesus.
1° Dor de Maria: A profecia de Simeão: " Uma espada de dor transpassará teu coração."
2° Dor de Maria: A perseguição de Herodes e a fuga da Sagrada Família ao Egito.
3° Dor de Maria: A perda do Menino Jesus no templo de Jerusalém por três dias.
4° Dor de Maria: O encontro dessa Mãe Admirável com Seu Filho, carregando a cruz no caminho do 
Calvário.
5° Dor de Maria: Crucificação do Nosso Senhor entre dois ladrões: "Maria fica de pé junto a cruz de 
Jesus.”
6° Dor de Maria: Quando recebeu nos Seus braços o corpo de Jesus Cristo descido da cruz.

7° Dor de Maria: Quando visitou 
Jesus no Sepulcro, ficando Ela 
em triste solidão.
Pedimos a Nossa Senhora que 
nos de força, nos afaste do 
pecado, nos de auxilio e 
paciência para levarmos a nossa 
cruz.

Porque celebrar as Dores de Maria?Porque celebrar as Dores de Maria?Porque celebrar as Dores de Maria?

Houve entre os discípulos 

uma discussão, para saber 

qual deles seria o maior. Jesus 

s a b i a  o  q u e  e s t a v a m  

pensando. Pegou então uma 

criança, colocou-a junto de si 

e disse a eles:  “Quem receber 

esta criança em meu nome, 

estará recebendo a mim. E 

quem me receber, estará 

recebendo aquele me enviou. 

Pois aquele que é menor entre 

vocês,esse é o maior.”

Lucas 9, 46-48


