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Eu sou a terra, eu sou a vida.
Do meu barro primeiro veio o homem.
De mim veio a mulher e veio o amor.
Veio a árvore, veio a fonte.
Vem o fruto e vem a flor.

Eu sou a fonte original de toda vida.
Sou o chão que se prende à tua casa.
Sou a telha da coberta de teu lar.
A mina constante de teu poço.
Sou a espiga generosa de teu gado
e certeza tranquila ao teu esforço.
Sou a razão de tua vida.
De mim vieste pela mão do Criador,
e a mim tu voltarás no fim da lida.
Só em mim acharás descanso e Paz.

Eu sou a grande Mãe Universal.
Tua filha, tua noiva e desposada.
A mulher e o ventre que fecundas.
Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor.

Dia do Planeta Terra -22 de abril 

Assessor Eclesiástico: Pe. Renato Ariotti – 32113510
Padres colaboradores: Pe Arduino Lazzari – 96055271 – Pe.arduino@hotmail.com
Pe. Joni Bonatto – 32121141
Pe.Juarez Bavaresco
Coordenação: João Carlos e Salete Molin – 32298020/84013198/84013041 – 
saletemolin@bol.com.br/molin@cimcomponentes.com.br
Vice Coordenação: Daniel e Elisângela de Jesus - 99235789/99264266 – dmjesus1@hotmail.com/dejesusangelaelis@hotmail.com
Secretaria: Arno e Terezinha D'Agostini – 32224716/96504648/96691826 – adagostini06@gmail.com; Cirleine Maino – 99723294 
c.maino@terra.com.br – cirleine.maino@caixa.gov.br
Alavancas: Leandro e Lorena Camelo – 91371197/91692738 l.canuto@yahoo.com.br
Pré-Cursilho:  Enoril e Lucia Ortiz de Souza – 32297582 – 99729445 – maschi@maschi.com.br
Cursilho três dias: Gilmar e Marilise Casagrande – 99715706 -91122261– gilmarcasagrande8@gmail.com; Valter e Sandra 
Amarante – 99882735/99700065 – 30258632 -sansantini@hotmail.com
Pós-Cursilho: Itamar e Tânia Maino – 32121211/91822725 – maino.itamar@gmail.com – maino.mc@gmail.com
Escola Vivencial: Edemar e Eliana Santa Lúcia – 81296961/91585823 – edemareliana@gmail.com
Decolores: João Alberto e Marlene Sandri – 32295336/99636171/99389525 – joaoasandri@gmail.com / mbsandri@hotmail.com
Tesouraria: Moacir e Albina Danieli – 32831495-99230894/84061995 – moadani@yahoo.com.br/ albinadani@yahoo.com.br; Lori 
Pinzon – 32831793/99243004.
Ultréyas e Clausuras:  Caio e Agda Renosto – 32141304/84223056 – agada.remosto@yahoo.com.br
Animação: Nelson e Fernanda Souto – 32680566/91185172/96797800 – fernandabsouto@gmail.com/nelson@silvestrin.com
Ecônomo: Luiz e Clotilde Tondello – 30213651/99475197/99180639 – tondello@tondello.com.br/tondello@msm.com
Apoio e Eventos: Hamilton e Carmen Ortiz de Souza – 32299682/99727338 – 
Hamilton@hccveiculos.com.br/contato@hccveiculos.com.br

GED – Grupo Executivo Diocesano de Caxias do Sul – 2016/2018

Ultréya 
12/04/16- 20 horas

Igreja Sagrado Coração de Jesus 

Bairro Cruzeiro.

Participe! Cristo continua 

contando com você.

19/04/16 – 20 horas

Seminário Nossa Senhora Aparecida

Tema: A arte de bem viver.

Pe. Jairo Gusbert.

Venha se encontrar

 com amigos, aprender coisas novas, 

se realimentar.

Esperamos por você!!!

O Cântico da Terra 
A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu.
Teu arado, tua foice, teu machado.
O berço pequenino de teu filho.
O algodão de tua veste
e o pão de tua casa.

E um dia bem distante
a mim tu voltarás.
E no canteiro materno de meu seio
tranquilo dormirás.

Plantemos a roça.
Lavremos a gleba.
Cuidemos do ninho,
do gado e da tulha.
Fartura teremos
e donos de sítio
felizes seremos.

Cora Coralina

Casa comum, nossa responsabilidade’’
Campanha da Fraternidade 2016

CURSILHOS DA DIOCESE DE 

CAXIAS DO SUL- 2016

Masculino Nº153 

13,14 e 15 de Maio 

Feminino Nº 151

20,21 e 22 de Maio

 

Masculino Nº 154

19,20 e 21 de agosto 

Feminino Nº152

26,27 e 28 de Agosto

Masculino Nº 155

7,8 e 9 de Outubro

Feminino Nº 153

21,22 e 23 de Outubro

’’
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Andrei e Gisele Finger

Casal três dias

 Papa Francisco nos pede que 

evangelizemos com alegria. Dentro Odesse contexto, o que podemos fazer 

para modificar e reestruturar nosso pensar e agir para um 

mundo melhor?

“Amar o próximo como a si mesmo”. Como 

estão minhas atitudes? O que posso fazer para mudar e 

colher bons frutos dentro do Movimento de Cursilhos de 

Cristandade?

O cristão, em qualquer lugar e situação que se 

encontre, é convidado a renovar hoje mesmo seu 

encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele nos permite 

levantar a cabeça e recomeçar com uma ternura que 

nunca nos decepciona, sempre pode nos restituir a 

alegria.

O risco permanente do mundo atual com sua 

múltipla e avassaladora oferta de consumo, com a 

tristeza individualista que brota do coração comodista e 

mesquinho, da busca de prazeres superficiais, da 

consciência isolada, faz com que não se ouça mais a voz 

de Deus. Quando a vida interior se fecha nos próprios 

interesses, deixa de haver espaço para os outros. Já não 

se pensa mais no irmão. Este risco todos nós corremos.

O Evangelho de Cristo nos convida 

insistentemente à alegria: “vós haveis de estar tristes, 

mas a vossa tristeza há de converter-se em alegria” (Jo 

16,20) e insiste: “Eu ei de vê-los de novo! então o vosso 

coração há de alegrar-se e ninguém poderá tirar vossa 

alegria”. (Jo 16,22)

 Não desanimar, recomeçar, passo a passo por 

tudo e por todos, embasados sempre na alegria do 

Evangelho. Que possamos juntos encher o coração de 

alegria pelos irmãos que nesta caminhada estarão de 

mãos dadas conosco e com o Cristo, em uma busca 

incessante pelo reino de Deus aqui, hoje e sempre.                                                     

    

Daniel e Elisângela de Jesus
 Vice Coordenação-GED

stimados Irmãos e Irmãs. De nossa união 
depende o alcance de nossos objetivos. EPrecisamos sempre nos lembrar de 

olharmos para o símbolo de nosso Movimento, onde o que 
nos une e conduz é a Cruz de Cristo. Cruz que tem morte, 
mas cruz assumida produz Vida, Vitória, Ressurreição.

 É Jesus quem nos diz: “Sem mim nada podeis 
fazer”. E diante da Cruz   temos dois caminhos: carregar 
ou arrastar. Se nos decidirmos por arrastar, estaremos 
sempre murmurando, nos lamentando, esbravejando... 
Mas, se ao contrário, nos decidirmos por carregar, Ele 
estará conosco.

O amor a Deus não é uma atitude realizada “nas 
nuvens”, mas é uma atitude concreta e presente que 
acontece no relacionamento com as pessoas e na aceitação 
de si mesmo, conquistas, derrotas, vitórias e acertos, 
valorizando e pondo a serviço dos outros, os DONS 
recebidos.

Precisamos nos cuidar, nos valorizar, não de 
maneira egoísta, mas saber que se Deus acredita em mim 
eu também devo confiar nas minhas capacidades e ver que 
também posso fazer algo de bom, servir, participar, 
colaborar.  Saber agradecer, rezar, cuidar da saúde, da 
alimentação, praticar algum esporte, cuidar da natureza, 
do lixo, tudo isso são atitudes simples e que fazem a 
diferença. 

Valorizar as pequenas coisas mas situações e nos 
gestos diários, falam do nosso amor e de nossa fé. Que 
adianta falar bonito das coisas de Deus, mas a pessoa não 
sabe conviver, não sabe perdoar, relevar, aceitar o 
diferente? Lembre-se: os momentos são todos especiais, 
mas as pessoas são imperfeitas, por isso é preciso saber 
relevar e aceitar o outro como ele é, para conviver de 
maneira sadia.

As atitudes de carinho, de respeito, de perdão, 
falam do que acreditamos. Atitudes de cuidado com a 
natureza, com as coisas, revelam o que sentimos. Mais do 
que criticar é preciso fazer, arregaçar as mangas, 
participar, envolver-se no bem.

Ao iniciar o dia agradeça, reze e diga em seu 
coração: Senhor, Obrigado por tudo, conta comigo pois sei 
que sempre posso contar com a Tua Graça, o Teu Amor.

Não se esqueça: O que se diz é bom, mas o que se 
faz, é muito melhor.

               SHALOM!
    

Pe. Renato Ariotti.
Assessor Eclesiástico do MCC

    O que fazemos
 confirma nossa 

Fé ede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso.” 

(Lc 6, 36). A certeza de que nosso Deus é Pai misericordioso é Suma das verdades centrais de nossa fé cristã. O modo como 

Deus é e age tem a marca da misericórdia. Porém, o Ano da 

Misericórdia quer nos educar para uma vida marcada pela 

misericórdia, por isso: “sede misericordiosos”, ou “bem-aventurados 

os misericordiosos” (Mt 6,7). A Tradição da Igreja convencionou 

apresentar sete obras de misericórdia corporais e sete obras de 

misericórdia espirituais. Tratarei, hoje, das obras de misericórdia 

corporais, mostrando como, para cada uma delas podemos viver a 

compaixão.

Dar de comer a quem tem fome. A comida é uma necessidade humana básica. A existência de pessoas que passam fome é um 

escândalo para a humanidade. As iniciativas sociais e, em nossa Igreja, para dar de comer aos famintos, são muitas. Disse Jesus: “Eu 

estava com fome e vocês me deram de comer.” (Mt 25,35).

Dar de beber a quem tem sede. Trata-se mais do que oferecer um copo d´água. Diz nosso Papa que “o acesso à água potável e segura 

é um direito humano essencial, fundamental e universal.” (Laudato Si, 30).

Vestir os nus. Quanto desperdício na compra de roupas desnecessárias! Vê-se muita generosidade na doação de roupas e agasalhos. 

Isto é bom. Melhor se nos educássemos, como nos diz o Papa para a “sobriedade feliz” (LS 224), não sendo “consumistas 

desenfreados” (LS 227). Afinal, disse Jesus: “Por que vocês ficam preocupados com a roupa?” (Mt 7,28).

Acolher os peregrinos. Esta é uma atitude bíblica muito estimada. No livro do Gênesis, conta que Abraão e Sara, ao acolherem os 

três peregrinos, acolheram o próprio Deus e foram abençoados com o filho que tanto esperavam. Hoje, abrir as portas para acolher os 

migrantes é um desafio sobretudo para as sociedades mais industrializadas. Não pode um cristão e nossas comunidades ter 

preconceitos para acolher os que são obrigados a migrar em busca de melhores condições de vida para suas famílias.

Visitar os enfermos. Os relatos dos evangelhos nos mostram Jesus muito envolvido, próximo dos enfermos. Ele os tocava e os 

curava. Os cristãos têm uma longa tradição de cuidado com os doentes e idosos. Quantas vidas doadas, ontem e hoje, pelos enfermos, 

muitas no anonimato. Bela é a missão da pastoral que visita os doentes.

Visitar os presos. Em primeiro lugar, é preciso desarmar-se de preconceitos e julgamentos. Ao visitar os presidiários expressamos e 

oferecemos a misericórdia de Deus, que vai além da justiça, e continua a amar a pessoa, mesmo no erro e no pecado.

Enterrar os mortos. No Livro de Tobias encontramos o seguinte: “Tobit com uma solicitude toda particular, sepultava os defuntos e 

os que tinham sido mortos.” (Tb 1, 20). Mas, sobretudo, trata-se de auxiliar os familiares e amigos a elaborarem o luto, sendo suporte 

neste momento difícil, partilhando as palavras de Jesus sobre 

a Ressurreição. 

         Enfim, neste Ano da Misericórdia, “abramos os nossos 

olhos para ver as misérias do mundo, as feridas de tantos 

irmãos e irmãs privados da própria dignidade e sintamo-nos 

desafiados a escutar o seu grito de ajuda.” (Papa Francisco, O 

rosto da misericórdia, 15).

            Estamos vivendo o ano do Jubileu Extraordinário da Misericórdia instituído pelo Papa Francisco. 
Seguem as obras de misericórdia corporais comentadas por .Dom Adelar Baruffi

Dom Adelar Baruffi - Bispo de Cruz Alta(RS)

CNBB

”
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o dia 30 de abril lembramos São José Benedito Cottolengo que nasceu em Bra, na 

Itália, onde desde pequeno demonstrou-se inclinado à caridade. Com o passar do Ntempo e trabalho com sua vocação, tornou-se um sacerdote dos desprotegidos na 

diocese de Turim.

Quando teve que atender uma senhora grávida, que devido à falta de assistência social, 

morreu em seus braços; espantado, retirou-se em oração e nisso Deus fez desabrochar no seu 

coração a necessidade da criação de uma casa de abrigo que, mesmo em meio às dificuldades, 

foi seguida por outras. Esse grande homem de Deus acolhia pobres, doentes mentais, físicos, ou seja, todo tipo de pessoas carentes 

de amor, assistência material, físico e espiritual.

Confiando somente nos cuidados do Pai do Céu, estas casas desde a primeira até a verdadeira cidade da caridade que surgiu, 

chamaram-se “Pequena Casa da Divina Providência”. Diante do Santíssimo Sacramento, José Cottolengo e outros cristãos, que se 

uniram a ele nesta experiência de Deus, buscavam ali forças para bem servir aos necessitados, pois já dizia ele: “Se soubesses quem 

são os pobres, os servirias de joelhos!”.

São José Benedito Cottolengo acolhia
 pobres, doentes mentais e físicos. 

Documento de nomeação do Pe Renato Ariotti como Assessor Eclesiástico do MCC, na 
Ultréya do dia 08 de março de 2016, que teve a presença do nosso Bispo Diocesano Dom 
Alessandro Ruffinoni.

Santo do Mês:

SETOR LESTE DA CIDADE DE CAXIAS DO SUL, que compreende as Paróquias; Menino Deus, Fazenda 

Souza, Vila Oliva, São Ciro e Nossa Senhora de Caravaggio.

Programação para o ano de 2016:

·Dia 03/09/16: Missa Crioula às 18 horas, jantar campeiro às 20 horas e logo após, grande fandango. Local: Igreja Nossa Senhora 

de Caravaggio - Ana Rech.   

·Dia 11/11/16, às 14 horas: Encontro de formação para cursilhistas e eleição da nova Equipe de Coordenação do Setor. Logo após 

coquetel. Local: Salão da comunidade São Leonardo Murialdo, Bairro Jardim Eldorado.

·Missa mensal na Igreja Nossa Senhora de Caravaggio em Ana Rech, no terceiro sábado de cada mês às 18 horas.

·Missa no primeiro domingo de cada mês na comunidade São Leonardo Murialdo, às 18 horas e 30 minutos - B. Jardim Eldorado

Coordenação: Antônio Carlos e Zirlei Soares, fone: 3029.2333 / 9917.6816, e-mail  

antonio@balbinotcorretoradeseguros.com.br.Vice Coordenação: Wilmar Marcos e Maria Clarete Orlandi, fone: 3283.4468 / 

8168.4497, e-mail w.orlandi@madalfinger.com.

Secretaria: Gelson e Rosangela Soares, 

fone: 3283.1365 / 9955.3167 

Pré Cursilho: Vilder Antônio e Neura das 

Graças Bonella

Fone: 3533.5177 / 9176.1074 / 9140.9765,

 e-mail vilderbonella@hotmail.com.

Pós Cursilho: Pedro e Elinara Mota, fone: 

3029.4406 / 9948.7093,

 e-mail: elinaramota@gmail.com.

Tesouraria: Baltazar e Vanilse Freitas, 

fone: 3284.7116 / 9659.9034

Apoio: Clovis e Mara Camassola, Fone: 

3229.5179 / 9978.9917

Assessor Espiritual: Pe Roberto Carlos 

Fávero, fone:3238.4242

Pelos Setores...
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Sagrada Família

o dia 6 de março de 2016, ocorreu na Casa de 

Retiros do Movimento de Cursilhos, com Nsede em Caxias do Sul, a Assembleia  

Diocesana  Ordinária, com a presença dos Setores 

Diocesanos de Antônio Prado, Nova Roma, Arco 

Verde, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Farroupilha, 

F l o r e s  d a  C u n h a ,  G a r i b a l d i ,  G u a b i j u ,  

Marcorama/Coronel Pilar, Monte Belo do Sul, Nova 

Araçá, Nova Bassano, Nova Pádua, Nova Prata, Parai, Pinto Bandeira,  Santa Teresa, São Jorge, 

São Marcos, Veranópolis, Vila Flores,  e os Setores da cidade de Caxias do Sul . Teve a 

participação especial dos sacerdotes Pe Renato Ariotti atual Assessor Eclesiástico e Pe Arduino 

Lazzari. 

      Precisamos de uma FORMAÇÃO PARA A MUDANÇA: APRENDER   SEMPRE, 

REAPRENDER   A APRENDER. OS DESAFIOS AUMENTARAM, MAS OS RECURSOS 

TAMBÉM AUMENTARAM   MUITO.  Para RESULTADOS DIFERENTES precisamos pensar 

diferente e agir diferente. 

O desafio é assumir as mudanças de paradigmas que ocorrem num processo acelerado e sem 

controle. E com ALEGRIA!

“A alegria do Evangelho, que enche a vida da comunidade dos discípulos, é uma alegria 

missionária...” (Papa Francisco)

Qual a nossa missão no Movimento de Cursilhos?

Cada indivíduo deve expressar Amor e Ética na própria vida, nas relações pessoais e na sociedade. 

Evangelizar os mais diversos ambientes, cuidando da vida sempre!

ASSEMBLEIA DIOCESANA DO MCC 

GRUPO EXECUTIVO DIOCESANO DE CAXIAS DO SUL 
Prioridades do MCC para 2016:

•Impulsionar e fortalecer a presença do MCC na Diocese. 

•Presença ativa em cada paróquia da Diocese.

•Criar, incrementar, revitalizar as Escolas Vivenciais.

•Formação de mensageiros. 

•Buscar Cursilhistas afastados.

•Otimizar a Evangelização Urbana.

•Promover intercambio de aproximação entre Bispo e sacerdotes com o MCC.

•Dar continuidade aos estudos recomendados pelo GEN e GER.

•Atualizar e qualificar os Cursilhos.

•Reforçar a ideia de grupos e pequenas comunidades de fé, com acompanhamento de padrinhos.

•Reforçar o Pré-Cursilho 

•Reforçar e fortalecer o Pós- Cursilho, a acolhida, acompanhamento... 

A necessidade de formação é permanente!

Documentos básicos do MCC: Fundamentos do MCC, O Cursilho por Dentro, Relançamento do MCC 

no Brasil, Roteiro de Estudos sobre a Missionariedade (2015), Documento de Aparecida, Exortação 

Apostólica Evangelii Gaudium, Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, Documento 107 ou 

107-A, da série Estudos da CNBB.

 

Shalom!
Salete e João Carlos Molin


