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DECOLORES . . .
 . . . A “cor” que um sorriso traz para a vida da gente . . . 
. . . enriquece quem o recebe sem empobrecer quem o dá,... seus efeitos 

duram para sempre. . . leva felicidade a todos e a toda parte. . . “ 

Assim  imaginamos que deva ser e assim tem sido o DECOLORES. . . 
... um sorriso, um  sorriso largo. ..

     . . . alento para os desanimados. . .
     . . . repouso para os cansados. . .
     . . . símbolo da amizade. . .da boa vontade. . .

“ Boa vontade descobre o trabalho,
trabalho produz o fruto,
fruto encontra o bem, 
bem revela o espírito de serviço, 
espírito de serviço alcança a compreensão, 
compreensão ganha a humildade, 
humildade conquista o amor, 
amor gera renúncia, 
renúncia atinge a luz, 
luz realiza o aprimoramento próprio, 
aprimoramento próprio santifica o homem, 
homem santificado converte o mundo para Deus.”1

 

Embalados pela admiração que sentimos pelo Movimento de 
Cursilhos desta diocese, nos lançamos impulsivamente a este desafio: 
aceitamos o convite do Paulo e da Letícia para nos colocarmos à serviço 
do DECOLORES. Agora, o “frio na barriga” pelo tamanho da 
responsabilidade, a expectativa incontida pelo desejo de realizar um bom 
trabalho e o coração em festa pela alegria de servir.

Prometemos boa vontade, empenho, dedicação e amor na realização 
desta tarefa e pedimos confiantes a colaboração e participação de todos vocês pois “ 
haverá sempre um feixe de luz guiando aqueles que confiam em Deus”

SHALON!
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1 ARALDI, Nereu Jorge. Fazer o Bem Vale  a  Pena. Ed Theus.     

Vilsso e Marta Stangherlin
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Calendário Litúrgico

Abril

Maio

UM GRANDE SHALON PARA AQUELA GENTE 

AMIGA LÁ DO DESVIO RIZZO, QUE TÃO BEM 

RECEBEU OS CURSILHISTAS NA ULTRÉIA DO DIA 10 

DE MARÇO.

31/03

07/04

14/04

28/04

05/05

12/05

 - 20:00 H - ANA RECH - ESCOLA

 - 20:00 H - SEMINÁRIO N. S. APARECIDA - ESCOLA

 - 20:00 H - IGREJA CRISTO REDENTOR - ULTRÉYA 

 - 20:00 H - DESVIO RIZZO - ESCOLA

 - 20:00 H - SEMINÁRIO N. S. APARECIDA - ESCOLA

 - 20:00 H - IGREJA MATRIZ SANTA CATARINA - ULTRÉYA 

Ultréias e Escolas Abril/Maio

A professora vira-se para o Joãozinho e pergunta-lhe:
- Joãozinho, quanto é que é 2+2?
- São 5.
- Não, Joãozinho, são 4.

Quando chega em casa pergunta ao pai:
- Pai, hoje a professora perguntou-me quanto é que era 2+2 

e eu disse que era 5.
- Fizeste muito bem meu filho. Estás na escola é para 

aprender, não para ensinar.

At 2,36-41 . SI 32 . Jo 20,11-18

At 3,1-10 . SI 104 . Lc 24,13-35

At 3,11-26 . SI 8 . Lc 24,35-48

At 4,1-12 . SI 117 . Jo 21,1- 14

At 4,13-21 . SI 117 . Mc 16,9-15 

At 4,23-31 . SI 2 . Jo 3,18

At 4,32-37 . Sl 92 . Jo 3, 7-15

At 5,17-26 . Sl 33. Jo 3, 16-21

At 5, 27-33. Sl 33 . Jo 3, 31-36

At 5, 34-42 . Sl 26 . Jo 6, 1-15

1 Pd 5, 5-14 . Sl 88 . Mc 16,15-20

At  6, 8-15 . Sl 118 . Jo 6,22-29

At 7, 51-8, 1 . Sl 30 . Jo 6, 30-35

At 8, 1-8 . Sl 65 . Jo 6, 35-40

At 8, 26-40 . Sl 65 . Jo 6, 44-51

At 4,32-35 . SI 117 .1Jo 5,16 . Jo 20,19-31

At 3, 13-15 . Sl 4 . Jo 2, 1-5 . Lc 24, 35-48

14  T

15 Q

16 Q

17 S

18 S

20 S

21  T

22 Q

23 Q

24 S

25 S

27 S

28  T

29 Q

30 Q

19 D

26 D

At 9, 1-15 . Sl 116 . Jo 6, 52-59 ou

Gn 1, 26-2, 3 . Sl 89 . Mt 13, 54-58

At 9, 31-42 . Sl 115 .Jo 6, 60-69

At 11, 1-18 . Sl 41 . Jo 10, 1-10

At 11, 19-26 . Sl 86 . Jo 10, 22-30

At 12, 24 -13, 5 . Sl 66 . Jo 12, 44-50

At 13, 13-25 . Sl 88 . Jo 13, 16-20

At 13, 26-33 . Sl 2 . Jo 14, 1-6

At 13, 44-52 . Sl 97 . Jo 14, 7-14

At 14, 5-18 . Sl 113 B . Jo 14, 21-26

At 14, 19-28 . Sl 144 . Jo 14, 27-31

At 4, 8-12 . Sl 117 . 1 Jo 3, 1-2 . Jo 10, 11-18

At 9, 26-31 . Sl 21 . 1 Jo 3, 18-24 . Jo 15, 1-8
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Entre tantos problemas, existentes numa cidade, 
como Caxias do Sul, somos obrigados a conviver com a 
Hipocrisia, das autoridades. Uma Secretaria de Segurança, com 
objetivos obscuros, ou seja, não sabem para que serve! 
Estamos presenciando a Brigada Militar, tentando resolver um 
problema que não lhe pertence. Pessoas Hipócritas, 

reclamando via imprensa, 
dos jovens que estão nos 
postos, conversando e 
fazendo sabe lá o quê! 
Estão tratando os Jovens 
como se fossem meros 
objetos, que não merecem 
a atenção da sociedade, por 
tanto não são ouvidos 
mesmo  sendo os maiores 
envolvidos. 
As perguntas que ficam 
são inevitavelmente, as 
seguintes. Onde estamos 
vivendo? Numa selva? 
Numa Cidade? Ou o quê?    

Quem prejudica quem? 
Nós estamos na contramão, quando queremos que os jovens 
se portem como nós, pois quando éramos jovens os tempos 
eram outros, as diversões eram diferentes, as atitudes também. 
Muitas vezes nos esquecemos de que passamos nossa 
juventude num tempo de ditadura Militar, onde tudo era 
proibido, no entanto havia marginais, havia assaltos, havia 
arruaças. Com toda a certeza com menor proporção, mas tudo 
estava por aí. 

Hoje nos escondemos atrás de uma  hipocrisia barata 
e achamos que a brigada Militar vai resolver o problema! 
Guinchando carros e  prendendo Jovens!

Mas e os Hipócritas quando vão dialogar com os 
jovens, explicar para que serve a Secretaria de Segurança 
Municipal?  O Legislativo qual a sua finalidade? O Executivo 
Municipal, o que tem de prático para resolver o “Problema”? 

Precisamos parar de achar, e apresentar soluções que 
tenham resultados práticos, sugiro que comecemos a 
conversar com os jovens, pois mesmo os maiores críticos, 
podem em breve terem seus netos envolvidos em situações 
parecidas, no entanto com proporções provavelmente maior, e 
aí poderão não querer que a Brigada Militar aja com firmeza para 
coibir ilicitudes que por ventura estejam eles envolvidos.

Está na hora de sentar a mesa com os jovens que não 
são objetos, e precisam de um espaço para se encontrar, para 
conversar sem a intervenção de pais hipócritas que só pensam 
em si mesmos e esquecem que os jovens são  pessoas que 
convivem conosco e amam, como pessoas sadias, que gostam 
de aventura, como nós também já gostamos um dia, e 
deixemos de sermos os hipócritas de plantão, achando que a 
violência irá resolver algum problema, algum dia!

Paulo Renan de Oliveira

Coordenador do GED
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O JOVEM OBJETO X HIPOCRISIA 

Campanha da
Fraternidade 2009

Onde pões tua confiança?
“O objetivo geral da Campanha da 

Fraternidade de 2009 é suscitar o debate sobre a 
segurança pública e contribuir para a promoção da 
cultura da paz nas pessoas, nas famílias, na 
comunidade e na sociedade.

A paz buscada nessa campanha é a paz 
positiva, orientada por valores humanos, como a 
solidariedade, a fraternidade, o respeito ao “outro” e a 
mediação pacífica dos conflitos, e não a paz negativa, 
orientada pelo uso da força das armas, a intolerância 
com os “diferentes” e tendo como foco os bens 
materiais.

Para que isso seja possível, alguns passos são 
necessários. O primeiro deles é desenvolver nas 
pessoas a capacidade de reconhecer a violência em 
sua realidade pessoal e social para que assumam a 
própria responsabilidade diante dela.(...)

O caminho para a superação da insegurança 
passa, assim, pelo cultivo da cultura da paz, que supera 
a visão de guerra, segundo a qual violência se vence 
com violência.

A cultura da paz exige novos critérios para o 
relacionamento humano:
a vivência da não-violência ativa, a superação da 
vingança, a gratuidade, o perdão e a misericórdia. A 
prioridade tem que ser o valor da pessoa humana e sua 
dignidade.”

D. Dimas Lara Barbosa, secretário-geral da CNBB

Visitem nosso site:

Albino Andreis
Caxias do Sul  

Às vezes me aquedo a pensar que a vida de serviço constante de Jesus, sem um instante se 
quer sem o merecido descanso, foi o fruto da mais linda virtude do Céu: o amor.

O amor atrai para si o objeto de suas afeições.
É o que estava acontecendo com o jovem de Nazaré. Tantas curas de coração, tantos 

benefícios espalhados a mãos cheias, que de toda a parte  corriam seus filhos para conhecer e ouvir o 
amor em pessoa...
 O amor enxergava longe e todos quantos amavam a Jesus, iam aonde Ele fosse.

O Salvador é encontrado em todo o lugar, em todos os confins da Terra, atendendo e 
abraçando todos os que O observavam e buscavam.

O sol dá um tom dourado a tudo o que contorna a figura de Jesus como que aureolada da luz 
que vem do trono de Deus.

Bem perto do Pregador, como que a formar a Sua guarda de honra, estão os discípulos.
O olhar suave e angelical de Jesus, passa como Benção por todos os que O buscam. Os 

olhinhos brilhantes das crianças. Os jovens para quem a vida é sempre uma esperança. E todos os 
homens e mulhers, olham-No com um coração cheio de Fé. Todos, não querem perder nenhuma de 
Suas palavras. E o Mestre abre os lábios e lhes dá o mais belo dos Seus famosos sermões. É o sermão 
das bem-aventuranças, que bem merecia este título: FELIZES OS INFELIZES!  Ouçamo-lo:

“Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos Céus.
 Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
 Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
 Bem-aventurados os que  tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
 Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
 Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
 Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
 Bem-aventuradosos que sofrem perseguição por causa da justiça, poque deles é o reino dos 

Céus.
Bem-aventurados soi vós, quando vos injuriarem, e perseguindo disseram todo o mal contra 

vós por Minha causa.
Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos Céus; porque assim perseguiram 

os profetas que foram antes de vós.”
VERDADEIRO ENCANTO.
Munca se ouviu dos mestres, sermão mais lindo e inspirador! Jesus havia invertido a ordem 

das coisas, ensinando a todos o verdadeiro segredo da felicidade: ser humilde, sentir tristeza pelo 
pecado e abominá-lo; ser bom, ser misericordioso; ser puro no coração, nos olhos e na mente; ser 
pacificador e amar até os próprios inimigos. Essa perfeição moral acompanha o idealista para quem  
Jesus é o supremo Ideal de Deus, lá da eternidade, contempla a todos os  que lutam pela perfeição.

Para estes, a recompensa é eterna, pois são felizes os infelizes.
SHALON ! 

Felizes os Infelizes

Editorial
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 “ SEGUI-ME, E EU FAREI DE VÓS PESCADORES DE HOMENS “ ( Mt 4, 19)

 “Com imensa alegria . . .
Suplicamos ao céu. . .
Proteção de Maria. . .

e as bênçãos de DEUS. . .”

Tempo de Jejum?
A Quaresma deverá ser um tempo para “Jejuar” alegremente de certas coisas e também para “fazer 

festa” de outras. Neste tempo devemos:

Jejuar de julgar os outros  e festejar porque Deus habita neles.
Jejuar de fixarmo-nos sempre nas diferenças e fazer festa por aquilo que nos 

une a Deus.
Jejuar das trevas da tristeza e celebrar a luz.
Jejuar de pensamentos e palavras doentias; alegrarmo-nos com palavras 

carinhosas e edificantes.
Jejuar das desilusões e festejar a gratidão.
Jejuar do ódio e festejar a paciência santificadora.
Jejuar de pessimismos e viver a vida com otimismo, como uma festa contínua.
Jejuar das preocupações, queixas e egoísmos e festejar a esperança e a Divina 

Providência.
Jejuar de pressas e angústias; fazer festa em oração contínua à Verdade Eterna.
“QUARESMA TEMPO DE ENCONTRO COM DEUS”

Quaresma

Retirado da Internet- Nani-edemareliana@gmail.com.br

O próximo cursilho masculino e feminino
se aproxima(fim de maio, começo de junho).

Faça a sua parte. Comprometa-se,
traga CANDIDATOS.... CANDIDATAS....

CRISTO CONTA CONTIGO!

Por favor, colabore, enviando as fichas.
PARTICIPE.

PRÓXIMO CURSILHO

29 a 31 de maio de 2009 (homens)
05 a 07 junho de 2009 (mulheres)

Caro Cursilhista

Seminário Diocesano
Nossa Senhora Aparecida

Uma obra que é de Deus!

0306

Resumo dos Exames
Fui ao hospital do Senhor, fazer exames de Obrigado Senhor por não ter constatado nada 

rotina e constatei que estava na consulta, pela sua grande misericórdia, mas 
Quando Jesus mediu minha pressão, prometo após ser medicado e receber alta do hospital, 

verificou que estava baixa a  somente ingerir comidas leves e naturais como me 
Ao medir a temperatura o termômetro indicou e estão no receituário do 

registrou 40 graus de 
Fiz um eletrocardiograma e foi diagnosticado Vou tomar, ao levantar, chá do obrigado 

que eu necessitava de uma , pois Senhor. Ao entrar no trabalho, uma colher de sopa de 
minhas veias estavam bloqueadas por não abastecer  e de hora em hora um comprimido 
meu de paciência com meio copo de humildade.

Ortopedicamente tinha dificuldade de andar Há! Senhor, ao chegar em casa vou tomar 
lado a lado e não conseguia abraçar os irmãos por ter uma injeção de  e ao deitar, duas cápsulas de 
fraturado o braço ao tropeçar na minha  

Tinha miopia, constatada por não enxergar Assim tenho certeza, não ficarei mais doente. 
além das Prometo proteger este tratamento preventivo por toda 

Queixei-me de não poder ouvi-lo diagnosticou a minha vida, porque quando me chamar, seja de morte 
natural.bloqueio em decorrência das  vazias do dia 

a dia.

 DOENTE.

TERNURA.
EVANGELHO DE 

EGOÍSMO. JESUS CRISTO.

PONTE de AMOR
BOM DIA IRMÃOS

CORAÇÃO VAZIO.

AMOR
VAIDADE. CONSCIÊNCIA  TRANQUILA.

APARÊNCIAS.

PALAVRAS

A mais de dois mil anos, um homem passou a vida semeando o bem e colheu 

incompreensão e condenação. Ainda hoje, com tanto estudo e conhecimento de Jesus, 

muitos o conhecem, mas não o entenderam. Pregam, mas não vivem o evangelho. 

Gostamos de poemas, textos bonitos, belas mensagens, grandes palestras, mas não 

gostamos do compromisso. Fizemos o cursilho. Belas surpresas, novos amigos, 

no final, flores, emoções e promessas. Passado esse tempo o que 

aconteceu com tudo isso? Ficamos só na lembrança dessas coisas boas 

ou continuamos a cultivar essa semente, cada um trabalhando 

os dons que Deus nos deu? Jesus nos mostrou o caminho, 

não precisamos fazer grandes obras, mas podemos tornar 

grandes todas as pequenas coisas que fazemos, podemos ser 

modelo e referência de humildade e simplicidade, cada um 

com os dons que tem pode fazer a diferença.

Shalon!

Modelo de VIDA

Nelso Alessi - Set. Flores da Cunha

Colaboração
Marlene Tronco

Obrigado Senhor e perdoa-me por ter tomado
seu tempo.

Do seu eterno Cliente!
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Mãe de Deus e

Visitem nosso site:

Maria

04

Mensagens Centrais

Nossa Mãe
“Jesus, vendo a sua Mãe e, junto dEla, o 

discípulo que amava, disse à sua Mãe: "Mulher, 
eis aí o teu filho." Depois disse ao discípulo: 
"Eis aí a tua Mãe." E daquela hora em diante o 
discípulo a levou para sua casa."

(Jo. 19,26-27)

(Fonte:WWW.OPUSDEI.PT/ART.PHP?P=13359 ( 16/06/09 23:18), Site de S. Josemaria e Site da Igreja Católica de Portugal)

Organizado pelo Casal Decolores

“Deus infinitamente Santo e Magnânimo, a Santíssima 
Trindade, quis fazer-nos participantes da sua vida do modo mais 
conveniente e oportuno. E para nos ajudar a alcançar tão grande 
felicidade, favorecendo-nos com a sua graça e elevando a nossa 
condição à ordem sobrenatural, decretou - entre outros sinais 
claros e patentes do seu amor - colocar-nos sob a proteção 
de quem trouxe Cristo à terra: Santa Maria, Mãe de Deus e 
nossa Mãe.

A figura de Maria, o seu papel no nascimento e na 
vida de Jesus - e no caminhar dos cristãos - mostra bem às 
claras a predileção e delicadeza com que as três Pessoas 
divinas nos enchem de bênçãos. Por isso - como a alma se 

alegra ao pensar nisso - todas as realidades cristãs na história recebem, a partir do Verbo encarnado, de quem 
essencialmente derivam, um profundo cunho mariano. Este é um traço impresso pelo próprio Deus na sua Igreja, e, como 
tal, um elemento básico da nossa fé. A centralidade de Maria na salvação, fundada na (centralidade) de Jesus Cristo, 
ficou estabelecida por Deus ao escolhê-la como Mãe do seu Filho encarnado e ao confiar-lhe, ao pé da Cruz, o 
cuidado por cada um de nós.

As verdades sobre a Virgem Maria são admiráveis. Por isso tudo o que se refere a sua pessoa refulge perante os 
nossos olhos com esplendor sempre novo. Os dons sobrenaturais que a embelezam e a tornam capaz de desempenhar a 
sua missão, junto a Cristo, ao longo da história da salvação, constituem um luminoso farol aceso diante de nós. O seu 
trabalho quotidiano em Nazaré, servindo e convivendo com o seu Filho em companhia de S. José; a sua fidelidade no 
momento terrível da Paixão de Jesus e nas horas que precederam a Ressurreição; a sua delicada presença nos primeiros 
passos da comunidade cristã, mostram-se-nos como um livro aberto em que havemos de ler e meditar continuamente. Nem 
o mais pequeno dos seus gestos carece de significado, transbordante sempre de conteúdo, por amor à vontade de Deus que 
encerra.

É possível - a vida de Maria manifesta-o claramente - estar plenamente imerso nas coisas pequenas de 
cada dia e, ao mesmo tempo, divinizá-las. 

( . . . )
Assim o entendeu a tradição cristã, cheia de hinos, cânticos e invocações marianas. E no entanto devemos 

reconhecer ao mesmo tempo que ainda estamos longe de compreender e descobrir toda a dignidade e grandeza espiritual 
de Nossa Senhora. A Igreja venera-a com afeto filial como Mãe amadíssima e considera-a modelo de fé, de esperança e de 
caridade e de todas as outras virtudes. Persuadidos desta realidade, que tão de perto nos diz respeito, desejamos progredir 
com força na «experiência particular do amor materno de Maria que conduz diretamente, como repetia S. 
Josemaria, a encontrar o amor de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. 

( . . . )
Através dela Deus chama-nos ( . . .) a contribuir com o nosso empenho pessoal para a obra que o seu Filho, 

nascido da Virgem Maria, confiou à Igreja; a cooperar com fé, esperança e caridade na restauração da vida 
sobrenatural nas almas; e estender pelo mundo a mensagem evangélica de paz, de alegria, de salvação. Na conduta 
e no exemplo de Santa Maria reconhecemo-nos eleitos desde a eternidade e compreendemos que estamos 
chamados a ser santos e santificadores no meio do mundo, portadores, como Ela, de Cristo e, como Ela, fermento 
de santidade.”

Páscoa
Hoje, mais do que nunca, as pessoas tem que ser especiais. Mudanças acontecem cada vez mais 

rapidamente introduzindo um novo conceito de tempo. Atrás de cada transformação existem pessoas. Pessoas 

especiais que sabem agir sobre a realidade, abrem novos caminhos, encontram novos valores, sabem destruir 

receitas do mundo velho e regras superadas.

Mais do que nunca é tempo de crise, hora de iniciativa máxima, hora de agir sem medo, experimentar, 

assumir riscos inerentes ao novo, acreditar e ter fé. Tempo de novos valores, tempo de encarar desafios com garra, 

vigor, tenacidade e persistência. Tempo de flexibilidade, abertura, ousadia, de ser diferente. Tempo de imaginar e 

explorar novas possibilidades. Tempo de soluções inéditas para desafios também inéditos. Tempo de parceria com 

mente aberta, humor, otimismo, boa vontade e prazer.

É hora de muito respeito humano. Neste novo tempo não há espaço para ações “subterrâneas” não há 

espaço para politicagem, cinismo, críticas destrutivas, falsidade, falta de ética, espertezas. Só há espaço para o 

companheirismo autêntico, fruto de muito diálogo, entendimento e harmonia. A força de cada pessoa é 

fundamental para a sociedade evoluir como um todo.

Para superar as transições geradas pelas mudanças e inovações, existe um desafio que é de 

responsabilidade de cada um de nós. É preciso influir no ambiente em que vivemos ao invés de sermos oprimidos  

por ele, ao invés de lamentarmos o que não somos, o que não temos, é preciso construir um novo mundo. É tempo 

de transformar, buscar novas realizações, de caminhar para frente, agir, realizar, fazer acontecer. É tempo de crescer 

e criar. É tempo de renascer a cada dia.

Margareth B. Menegat - Setor Santa Catarina

Páscoa é ser capaz de mudar,
É partilhar a vida na esperança,

É lutar para vencer toda sorte de sofrimento

Páscoa é dizer sim ao amor e à vida
          É investir na fraternidade,

          É lutar por um mundo melhor,
          Vivenciar a solidariedade.

Páscoa é ajudar mais gente a ser gente,
É viver em constante libertação.

É crer na vida que venceu a morte.

          Páscoa é renascimento, é recomeço,
          É uma nova chance pra gente melhorar

          As coisas que não gostamos em nós.

Para sermos mais felizes por conhecermos
A nós mesmos mais um pouquinho e vermos

Que hoje somos melhores do que fomos ontem.

Feliz Páscoa!


