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CALENDÁRIO LITÚRGICO

20/08/2.013

03/09/2.013

10/09/2.013

Escola Vivencial- Formação- 20:00h

Casa de Cursilho

Seminário N S Aparecida

Missa com os Seminaristas- 20:00h

Seminário N S Aparecida

Ultréya – 20:00h

Igreja Sagrado Coração de Jesus

Bairro Cuzeiro

ULTRÉYAS e ESCOLAS

Humor

CUIDADO!

“NOVO  GOLPE”

Se alguém lhe oferecer  um

óculos sem lentes, fique esperto:

É  ARMAÇÃO!
P A I !

Pai nosso de todos os dias,

Imagem e semelhança

Daquele lá do céu.

Um ser especial,

um companheiro fiel...

Fonte de amor, de esperança e de

sabedoria!

Tudo que sabemos e somos,

aprendemos contigo.

Ensinaste-nos dando exemplos,

fazendo!

Assim crescemos,

fazendo e aprendendo,

Sempre vendo em ti um modelo,

um amigo.

De ti,

trazemos no sangue e nos nomes,

gotas e pedacinhos,

Verdadeiros símbolos de amor e

de carinho,

Que se integraram à nossa vida,

fazem parte do nosso ser,

Ser pai é mais que missão,

É exercício pleno do amor,

através da entrega e da doação.

É dar a própria vida, para que os

filhos possam viver!

13 T Dt 31,-8 . Dt 32,3-4a.7-9.12 . Mt 18,1-5.10.12-14

14 Q Dt 34,1-12 . Sl 165 . Mt 18,15-20

15 Q Js 3,7-10.11.13-17 . Sl 113 . Mt 18,21-19,1

16 S Js 24,1-13 . Sl 135 . Mt 19,3-12

17 S Js 24,14-29 . Sl 15 . Mt 19,13-15

19 S Jz 2,11-19 . Sl 105,34-44 . Mt 19,16-22

20 T Jz 6,11-24 . Sl 84 . Mt 19,23-30

21 Q Jz 9,6-15 . Sl 20 . Mt 20,1-16

22 Q Is 9,1-6 . Sl 112 . Lc 1,26-38

23 S 2Cor 10,17-11,2 . Sl 148 . Mt 13,44-46

24 S Ap 21,9-14 . Sl 144 . Jo 1,45-51

26 S Ts 1,1-5.8-10 . Sl 148 . Mt 23,13-22

27 T 1Ts 2,1-8 . Sl 138 . Mt 23,23-26

28 Q 1Ts 2,9-13 . Sl 138 . Mt 23,27-32

29 Q Jr 1,17-19 . Sl 70 . Mc 6,17-29

30 S 1Ts 4,1-8 . Sl 96 . Mt 25,1-13

31 S 1Ts 4,9-12 . Sl 97 . Mt 25,14-30

18 D Ap 11,19;12,1.3-6.10 . Sl 44 . 1Cor 15,20-27 . Lc 1,39-56

25 D Is 66,18-21 Sl 116 . Hb 12,5-7.11-13 . Lc 13,22-30

Agosto 2013

Setembro 2013

01 D Eclo 3,19-21.30-31 . Sl 67 . Hb 12,18-19.22-24 . Lc 14,1.7-14

08 D Sb 9,13-19 . Sl 89 . Fm 9-10.12-17 . Lc 14,25-33

02 S 1Ts 4,13-18 . Sl 95 . Lc 4,16-30

03 T 1Ts 5,1-6.9-11 . Sl 26 . Lc 4,31-37

04 Q Cl 1,1-8 . Sl 51 . Lc 4,38-44

05 Q Cl 1,9-14 . Sl 97 . Lc 5,1-11

06 S Cl 1,15-20 . Sl 99 . Lc 5,33-39

07 S Cl 1,21-23 . Sl 53 . Lc 6,1-5

09 S Cl 1,24-2,3 . Sl 61 . Lc 6,6-11

10 T Cl 2,6-15 . Sl 144 . Lc 6,12-19
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PAI

O mês de agosto é o mês dedicado às vocações. E, nele, comemoramos a vocação do pai. Ser pai, não acontece por acaso. É

um dom de Deus, uma vocação divina.

Uma das necessidades do ser humano é a segurança. Algo ou alguém em quem possa se apoiar. Quando crianças, sabemos

em quem confiar, principalmente, quando estamos nos braços do nosso pai. Confiamos que seus braços tem forças

suficientes para nos proteger e neles nos aconchegamos.

Na nossa vida terrena, cada um de nós possui um pai que nos procriou, que nos gerou, que nos deu a vida, que esperamos

que reúna as qualidades de prudência, diligência, probidade, lealdade, seriedade, que nos eduque dentro de uma

espiritualidade. Um pai terreno que nos mostre a existência de um Pai celeste, que é superior a ele, Deus, que nunca nos

desampara, que é Aquele em que podemos confiar e buscar apoio quando precisamos. Todavia, nos dias de hoje, ser pai não é

tarefa fácil. Outrora, a maioria da população morava no interior, onde todos conviviam em comunidade. Hoje, muitas destas

pessoas e seus descendentes residem na cidade com toda a sua beleza, suas facilidades, seus encantos, mas, também, com

seus perigos, seus chamamentos à diversão, à droga, à violência, ... E como educar nossos filhos dentro deste contexto para

que amanhã sejam cristãos e cidadãos conscientes? Como educar um filho quando os pais, às vezes, trabalham em período

integral? Quantas vezes as pais saem cedinho para o trabalho e a educação dos filhos fica a cargo dos avós, das tias, das babás

ou da creche?. Quantas vezes os pais chegam em casa e os filhos menores já estão dormindo, ficando privados dos seus

carinhos? Como esses pais educarão seus filhos, se estão longe deles a maior parte do tempo? Como ensinarão as primeiras

orações e falarão de Deus a eles? Todos sabem que a melhor escola é o colo do papai e da mamãe.

Nós pais, temos que aprender a disponibilizar este tempo aos nossos filhos ...

De outro lado, os meios de comunicação entram em nossas casas sem pedir licença. Nossos filhos são bombardeados por

tantas informações, que influenciam na atitude a assumir, no que comer, na maneira de se vestir, ... Os pais devem constituir

um monitoramento destas informações e ensinar seus filhos a discernir o certo do errado.

Na Bíblia, Jesus nos mostra a imagem do filho pródigo. Quando o filho

retorna arrependido aos braços do pai, diz: “Pai, pequei contra Deus e contra

ti”. Nesta passagem, reconhecemos a verdadeira importância da existência de

um Pai celeste e um pai terreno. O filho pródigo movido pela recordação da

felicidade, alegria e segurança que seu pai e a família lhe proporcionavam,

resolve voltar à casa paterna.

Neste mês de agosto, também temos uma semana dedicada à família, como

núcleo, ninho, onde nossos filhos devem ser gerados. A Igreja dedica a

segunda semana do mês para rezar e refletir sobre o importantíssimo papel

da família. Evidente, que este assunto deve ser abordado sempre. Mas, neste

mês, somos chamados a refletir mais intensamente sobre a família. Para tanto,

ficam para os pais e os filhos as seguintes perguntas: Como está minha família

hoje? Será que estou dando a devida atenção a ela?

Pais! Que todos os dias tenhamos força, ânimo e coragem, para sermos

verdadeiros pais, verdadeiros avós. Que possamos transmitir aos nossos filhos

e netos, que existe um mundo melhor, onde se cultiva o amor de Deus, a

caridade, a fraternidade e o bom relacionamento entre irmãos.

Que Deus abençoe todos os pais com a capacidade de tornarem sua família

um verdadeiro ninho de amor!

Parabéns a todos os pais!

Shalom!

Elsi e Bazilio Pasa – Casal Tesoureiro

SEMANA MUNDIAL DA JUVENTUDE

No ano em que muito se fala e questiona os jovens, não nos

esquecemos de também questionar os pais.

O jovem de hoje é uma consequência do que lhe foi transmitido.

Responsabilidade maior para nós pais cursilhistas. Conseguimos passar para nossos

filhos a fé que recebemos de nossos pais e avós?

Nós participamos, fazemos novas descobertas de Cristo e não passamos e

compartilhamos isso com nossos filhos.

Hoje, nós damos tudo para nossos filhos e com razão, não queremos que sofram ou

tenham uma vida difícil como nós, porém muitas vezes damos demais e cobramos

de menos a ponto de corrermos o risco de estragar tudo.

Cobramos porque ninguém faz nada para os jovens, mas cobrar de quem? Se

a responsabilidade maior é nossa, é de todos.

Nosso exemplo arrasta. Como nossos filhos vão amar e participar da Igreja se

muitas vezes falamos mal dela? Queremos que assumam o compromisso do

matrimonio, porém nem nós casados muitas vezes transmitimos essa convicção.

Será que estamos no caminho certo ou estamos andando na contramão?

Onde fica a evangelização de ambientes? Será que estamos atraindo os jovens

ou estamos afastando eles cada vez mais? A semana mundial da juventude passa,

espero que o compromisso fique. Pensemos nisso. Cristo conta conosco também

nesta missão. Shalom!

No dia 17 de junho passado o Pe. Paulo

Cesar Nodari fez uma palestra sobre

“Ressurreição ou Reencarnação?” na Escola

Vivencial do Cursilho. Com o intuito de

esclarecer a importância e a relevância da

ressurreição para nós e o significado que tem

para a história da Humanidade. Desenvolveu-se

a reflexão sob o foco da fé cristã.

Colocou que é preciso olhar a vida, paixão,

morte e ressurreição como único mistério

(Mistério Pascal). Que a cruz e a sepultura de

Jesus só tem significado à luz do evento pascal,

isto é, da passagem de Jesus da morte para a

Ressurreição. Se na morte tem-se o movimento

de fora para dentro, ou seja, a História atinge a

Deus, na ressurreição é a ação de Deus, que

vem do alto. A Ressurreição com sua força

criadora, resgata da morte para introduzi-lo na

plenitude de sua própria vida. “Quando tudo

parece irremediavelmente no absurdo da

morte, Deus começa uma nova criação”. A

Ressurreição confirmada pelo Espírito Santo, é

fonte de vida e entrega para o amor ao próximo: é a confirmação da nova aliança em Jesus Cristo. É a resposta de Deus a toda a vida de

Jesus comungando o projeto do Filho, abrindo um novo horizonte e recriando a humanidade. ”A ressurreição de Jesus foi a evasão

para um gênero de vida totalmente novo, para uma vida já não sujeita à lei de morrer e do transformar-se, mas situada para além

disso: uma vida que inaugurou uma nova dimensão de ser homem”(RATZINGER)

Pela Ressurreição Jesus é constituído o Senhor da nova aliança e enviou o Espírito Paráclito, para renovar e recriar a humanidade

através da memória e da ação de Jesus. Ele nos leva à comunicação plena na Trindade, com os outros e com todo o universo. O

Ressuscitado é Aquele que desce, resgata o ser humano e o leva para o Pai.

Por isso, a Ressurreição é um fato que se dá na história e além da história; é a grande intervenção de Deus e que transborda as

estruturas humanas deste mundo em que vivemos. O que dá valor redentor ao suplício da cruz é o amor e não o sofrimento. E porque

ama, Deus tem uma maneira suave de agir: Jesus, o Cristo continua construindo Sua história com a humanidade. Sem impor pela

força, mas com liberdade, suscitando o amor.

É a afirmação na fé da existência de uma realidade ulterior à existência terrena que conhecemos. Mas, para tanto, faz-se

necessário o encontro com o Ressuscitado.

É preciso reencontrar-se com Jesus para viver na verdadeira liberdade de filhos de Deus. Esforcemo-nos e nos dediquemos para

completar a missão que cabe a nós e um dia, nos encontrarmos com Cristo face a face ( a Parusia ).

Aproveitemos nossas Escolas Vivências para crescermos na fé, na partilha e na vivência com os nossos irmãos cursilhistas.

Shalom!

Alcir e Dulce Meneguzzo

Casal Coordenador – Setor Flores da Cunha

RESSURREIÇÃO

OU REENCARNAÇÃO?

Jornada Mundial da Juventude é um

evento religioso criado pelo Papa João

Paulo II em 1984, que consiste na

reunião de milhões de pessoas católicas,

sobretudo jovens. O evento é celebrado

a cada dois ou três anos, numa cidade

escolhida para celebrar a grande jornada

em que participam pessoas do mundo

inteiro. Em 2.013 acontece no Brasil, na

cidade do Rio de Janeiro.

Nelso Alessi - Setor Nova Pádua
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COMEMORAÇÃO PELOS 40 ANOS DO MCC

EM NOSSA DIOCESE

AGENDE-SE   -  DIA 24 DE NOVEMBRO -  EM CARAVAGGIO

MISSA ÀS 11:00 H, ALMOÇO E ANIMAÇÃO  COM OS FOLCLORES

SE VOCÊ É FOLCLORE PARTICIPE! VENHA EVANGELIZAR NA ALEGRIA!

DA ESCOLA VIVENCIAL PARA A VIVÊNCIA DA VIDA
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MCC desde l973             . . .  a história continua

“Fizemos nosso Cursilho em 1977, sendo que eu fiz o 15º de homens de 23 a 26/06/77 e minha esposa
o 14º de mulheres de 15 a 18/09/77.

Fomos inscritos pelo Pe. Arduíno Lazzari, então pároco da igreja em Nova Araçá, onde eu residia
na época, pois era gerente do Banco Real inaugurado na cidade, período que nos tornamos amigos do
Pe. Arduíno, sendo que minha esposa ficou trabalhando na cidade de Cachoeira do Sul, já que não havia
escritório da CEEE em Nova Araçá. No início, ela relutou um pouco em participar, encontrava-se longe do
local do Cursilho, que foi em Caxias do Sul. Após ela ter aceito participar, teve que pedir licença do
trabalho pois o cursilho iniciava na quinta – feira e se deslocar 300 Km de Cachoeira a Caxias e após o
término, domingo à noite fazer o retorno para trabalhar na segunda-feira, achou válida e interessante
sua participação.

Passados muitos anos e já residindo em Cachoeira do Sul, convidamos o Pe. Arduíno para batizar
nosso filho nascido em 1983, que aconteceu em Carlos Barbosa, já que o padre agora era pároco naquela
localidade.

Em dezembro de 2.007 convidamos o Pe. Arduíno para oficializar o casamento de nossa filha, em
Caxias do Sul, já que agora residimos todos aqui, inclusive o padre.

Nesses 36 anos após o Cursilho, tivemos nossos dois filhos, passamos por muitos altos e baixos,
inclusive com uma doença grave de nosso filho, mas podemos dizer que o aprendizado que lá tivemos
muito nos ajudou a superá-los e dizer a quem for convidado que pode sentir-se um abençoado e deve
participar porque é uma oportunidade de estar mais perto de Deus”

Antônio Argêo Montiel Severo e
Joicy Schiffer Severo

“Fizemos nosso Cursilho em 1977, sendo que eu fiz o 15º de homens de 23 a 26/06/77 e minha esposa
o 14º de mulheres de 15 a 18/09/77.

Fomos inscritos pelo Pe. Arduíno Lazzari, então pároco da igreja em Nova Araçá, onde eu residia
na época, pois era gerente do Banco Real inaugurado na cidade, período que nos tornamos amigos do
Pe. Arduíno, sendo que minha esposa ficou trabalhando na cidade de Cachoeira do Sul, já que não havia
escritório da CEEE em Nova Araçá. No início, ela relutou um pouco em participar, encontrava-se longe do
local do Cursilho, que foi em Caxias do Sul. Após ela ter aceito participar, teve que pedir licença do
trabalho pois o cursilho iniciava na quinta – feira e se deslocar 300 Km de Cachoeira a Caxias e após o
término, domingo à noite fazer o retorno para trabalhar na segunda-feira, achou válida e interessante
sua participação.

Passados muitos anos e já residindo em Cachoeira do Sul, convidamos o Pe. Arduíno para batizar
nosso filho nascido em 1983, que aconteceu em Carlos Barbosa, já que o padre agora era pároco naquela
localidade.

Em dezembro de 2.007 convidamos o Pe. Arduíno para oficializar o casamento de nossa filha, em
Caxias do Sul, já que agora residimos todos aqui, inclusive o padre.

Nesses 36 anos após o Cursilho, tivemos nossos dois filhos, passamos por muitos altos e baixos,
inclusive com uma doença grave de nosso filho, mas podemos dizer que o aprendizado que lá tivemos
muito nos ajudou a superá-los e dizer a quem for convidado que pode sentir-se um abençoado e deve
participar porque é uma oportunidade de estar mais perto de Deus”

Antônio Argêo Montiel Severo e
Joicy Schiffer Severo

Meu caro amigo Severo e Joicy sua esposa.
Belíssima recordação!
O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e semeando , no fim a

colheita será farta.
Lembra-te: Tudo o que chega, chega sempre por alguma razão . . .
Oh! Saudade consoladora. Não aquela saudade que entristece, mas reanima a cada lembrança.
Enche o coração de FÉ e AMOR, e naquele dia, Ele também te disse:
“SEGUE-ME” ! Estou aqui ao teu lado.
Que testemunho e recordação agradável, e como é bom fazer e ter amigos.
Assim, Cristo pode cotar com cada um de nós, e nós todos com a Sua Graça.

Shalom!
Pe. Arduíno Lazzari

Assessor Espiritual do MCC- na nossa Diocese

Meu caro amigo Severo e Joicy sua esposa.
Belíssima recordação!
O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e semeando , no fim a

colheita será farta.
Lembra-te: Tudo o que chega, chega sempre por alguma razão . . .
Oh! Saudade consoladora. Não aquela saudade que entristece, mas reanima a cada lembrança.
Enche o coração de FÉ e AMOR, e naquele dia, Ele também te disse:
“SEGUE-ME” ! Estou aqui ao teu lado.
Que testemunho e recordação agradável, e como é bom fazer e ter amigos.
Assim, Cristo pode cotar com cada um de nós, e nós todos com a Sua Graça.

Shalom!
Pe. Arduíno Lazzari

Assessor Espiritual do MCC- na nossa Diocese

O palestrante da Escola Vivencial de maio/2.013
realizada no Seminário Aparecida, Dr. Edson Luis
Doncatto discorreu sobre o Sentido da Vida. Após as
considerações sobre o homem e sua natureza fez
constatações a respeito da dignidade do ser humano.

Finalizou pedindo que revíssemos o nosso tempo, o
nosso trabalho e o que dispensamos para a nossa família
e o nosso lazer. Que silenciássemos mais para pensar na
vida e na direção que estamos dando a ela através dos
nossos atos e cuidados.

E a partir desse silêncio e meditação concluo o
solicitado discorrendo o quanto é saudável e gratificante
participar de um Movimento da Igreja como é o Cursilho
de Cristandade:
Participar de um grupo e poder interagir
Se envolver no respeito e na igualdade convivendo na
paz
Falar das nossas inquietações e não nos preocuparmos

com as nossas limitações;
(temos este privilégio de poucos )
Formar relacionamentos fortes: amizades puras e

verdadeiras “amalgamadas” com característicos de
família
Construir o próprio eu ( daí advém o entendimento e a
reciprocidade que leva a um encorajamento para ir além)
Brincar de forma sadia fazendo-se “ sentir em casa”,
entre irmãos, (Sem medo de ser julgado)
Aprender a olhar o que é belo, simples e puro,
Buscar, enfim, o Deus vivo, o que restitui a nossa fé e
exercita o bem viver onde as qualidades podem ser
exploradas e vivenciadas
Nesta busca, no envolvimento e na participação, vê-se a
Graça de Deus porque sentimo-nos mais fortes no sorriso
de alguém, na compreensão de um ou abraço de outro;
É dizer na Comunidade, em atos e palavras que
pertencemos ao Senhor!

Obrigada Dr. Doncatto por esta aprendizagem!

No dia 28 de Junho de 2013 o Casal Escola juntamente
com a Coordenação do GED estiveram visitando o Setor
de Antônio Prado.. Juntamente com os cursilhistas,
participaram da Ultreya e no final foi dada a palavra para
esclarecer sobre o que é Escola Vivencial. Justificando a
necessidade de atender ao tripé: ação, oração e estudo
(formação). Busca-se nas Escolas, além do convívio,
alimentar-se da Palavra e dos Documentos da Igreja. O
GED pôs -se à disposição para quaisquer dúvidas ou
para assessorar na implantação da Escola, quando for
necessário.

Colaboração Gentil e Marilene Zarembsk
Casal Escola

Gentil e Marilene Zarembski
Casal Escola
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Mt 13, 44-46

ANOS

04

Naquele tempo, disse Jesus à

multidão:

“O Reino dos Céus é como um

tesouro escondido no campo. Um

homem o encontra e o mantém

escondido. Cheio de alegria, ele vai,

vende todos os seus bens e compra

aquele campo.

O Reino dos Céus também é como

um comprador que procura pérolas

preciosas.

Quando encontra uma pérola de

grande valor, ele vai, vende todos os

seus bens e compra aquela pérola”.
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Testemunho do Padre Schiffer S.J., sobrevivente de

Hiroshima.

Milagre do Rosário em Hiroshima: de 6 de agosto de

1945

Durante a Segunda Guerra Mundial duas cidades

japonesas foram destruídas por bombas atômicas:

Hiroshima e Nagasaki.

Em , como resultado da explosão, todas as

casas em um raio de aproximadamente 2,5 Km do

epicentro onde caíra a bomba, foram destruídas.

Aqueles que estavam dentro das casas ficaram

soterrados, os que estavam fora, ficaram queimados.

No meio desta tragédia, uma pequena comunidade

de Padre Jesuítas vivia junto a Igreja Paroquial, a

somente oito quadras (aproximadamente 1 Km) do

epicentro da queda da bomba. Eram missionários

alemães servindo o povo japonês. Como os alemães

eram aliados dos japoneses , haviam lhes permitido

ficar naquela localidade.

A Igreja junto a casa dos Jesuítas ficou destruída,

porém a casa permaneceu de pé, e os membros da

pequena comunidade jesuíta nada sofreram, e nem

sequer quaisquer sequelas por parte da radiação,

perda de audição, ou nenhuma outra enfermidade

ou efeito.

O Padre Hubert Schiffer foi um dos Jesuítas de

Hiroshima, e tinha 30 anos quando explodiu a

bomba atômica nessa cidade. Ele viveu até os 63

anos de idade gozando de boa saúde. Ele narrou suas

experiências em Hiroshima no Congresso

Eucarístico que aconteceu na Filadélfia,nos Estados

Unidos em 1976. E nesta época os outros oito

membros da comunidade Jesuíta estavam todos

vivos.

Hiroshima

O Padre Schiffer foi examinado e interrogado por

mais de 200 médicos e cientistas que foram

incapazes de explicar como ele e seus companheiros

haviam sobrevivido ao desastre atômico.

O Padre Schiffer atribuiu à proteção da Virgem Maria

a salvação de suas vidas, e disse: “Eu estava no meio

da explosão atômica e estou aqui, vivo e salvo. Não

fui atingido pela destruição”.

Durante vários anos Centros de Pesquisas e

especialistas estudaram as razões científicas pelas

quais aquela comunidade de Jesuítas não fora

afetada pela explosão atômica.

Padre Schiffer explicou que a única coisa que faziam

de diferente é que: “rezávamos o Rosário diariamente

na casa”.

Na outra cidade, também devastada pela bomba

atômica, NagasaKi, São Maximiliano Kolbe, havia

estabelecido um convento Franciscano, que também

nada sofreu, ficando intacto. Os irmãos foram

protegidos graças a proteção da Virgem Maria. Ali

também diariamente rezavam o Santo Rosário.

(Artigo retirado do Jornal "LOS ANGELES TIMES"

de Aug. 6, 1957 -New York)

Fonte Internet

A Devoção a Maria

Um milagre de Nossa Senhora

O Santo Rosário mais poderoso que a bomba atômica:

Fato histórico


