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CALENDÁRIO LITÚRGICO

MUITO TRABALHO

O empregado pede aumento de ordenado,

dizendo que está trabalhando por três.

O patrão toma as providências:

- Diga o nome dos outros dois

que eu os mando embora.

12 T Ez 2.8-3.4 SI 118 Mt 18.1-5.10.12-14

13 Q Ez 9.1-7:10.18-22 SI 112 Mt 18.15-20

14 Q Ez 12.1-12 Si 77 Mt 18.21-19.1

15 S Ez 12.2-4.5-6 (R: tc) Mt 19.3-12

16 S Ez 18.1-10.13.30-32 Si 50 Mt 19.13-15

18 S Ez 24.15-24 Dt 32.18-19.20.21 (R-cf.18ª) Mt 19.16-22

19 T Ez 28.1-10 Dt 32.26-27 ab 27 cd-28.30 35cd-36ab (R:39c) Mt 19.23-30

20 Q Ez 34.1-11 Si 22 Mt20.1-16

21 Q Ez 36.23-28 Si 50 Mt 22.1-14

22 S Is 9.1-6 Si 112 Lc 1.26-38

23 S 2Cor 10.17-11.2 SI 148 Mt 13.44-46

25 S 2Ts 1.1-5.11-12 Si 95 Mt 23.13-22

26 T 2Ts 2.1-3.14-17 Si95 Mt 23.23-26

27 Q 2Ts 3.6-10.16-18 Si 127 Mt 23.27-32

28 Q 1Cor 1.1-9 Si 144 Mt 24.42-51

29 S Jr 1.17-19 Si 70 Mc 6.17-29

30 S 1Cor 1.26-31 Si 32 Mt 25.14-30

31 D Jr 20.7-9 Si 62 Rm 12.1-2 Mt 18.21-27

17 D Ap 11.19:12.1.3-6.10 Si 44 1Cor 15.20-27 Lc 1.39-56

24 D Is 22.19-23 Si 137 Rm 11.33-36 Mt 16.13-20

Agosto 2014

Setembro 2014

01 S 1Cor 2.1-5 Si 118 Lc 4.16-30

02 T 1cor 2.10-16 Si 144

03 Q 1Cor 3.1-9 Si 32 Lc 4.38-44

04 Q 1Cor 3.18-23 Si 23 Lc 5.1-11

05 S 1Cor 4.1-5 Si 36 Lc 5.33-39

06 S 1Cor 4.6-15 Si 144 Lc 6.1-5

08 S Mq 5.1-4 ou Rm 8.28-30 Si70 Mt1.1-16.18-23

09 T 1Cor 6.1-11 Si 148 Lc6.12-19

07 D Ez33.7-9 Si94 Mt18.15-20

Humor

19/08/2.014

02/09/2.014

09/09/2.014

Ultréya – 20:00h

Igreja Sagrado Coração de Jesus

Bairro Cruzeiro

Escola Vivencial – 20:00h

Casa de Cursilho

Seminário N S Aparecida

Missa com os Seminaristas – 20:00h

Seminário N S Aparecida

ULTRÉYAS e ESCOLAS

A Todos os Pais!A Todos os Pais!
A vocês, que nos deram a vida e nos ensinaram a vivê-la com dignidade,

não bastaria um obrigado. A vocês, que iluminaram os caminhos obscuros

com afeto e dedicação para que os trilhássemos sem medo e cheios de

esperanças, não bastaria um muito obrigado. A vocês, que se doaram

inteiros e renunciaram aos seus sonhos, para que, muitas vezes,

pudéssemos realizar os nossos. Pela longa espera e compreensão durante

nossas longas viagens, não bastaria um muitíssimo obrigado. A vocês, pais

por natureza, por opção e amor, não bastaria dizer, que não temos palavras

para agradecer tudo isso. Mas é o que nos acontece agora, quando

procuramos arduamente uma forma verbal de exprimir uma emoção ímpar.

Uma emoção que jamais seria traduzida por palavras...
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Estamos no mês de

agosto, mês vocacional

que nos leva a refletir

sobre as vocações. Esta

palavra vem do latim,

“vocare”, que quer dizer

chamar, chamamentos..

Somos a menina dos olhos

da criação de Deus, e Ele

muito espera de nós. Viver

a vocação, é consagrar a

vida a um ideal, o ideal

para o qual nos sentimos

chamados a viver, quer no

sacramento do matri-

mônio, na vida religiosa,

como leigos consagrados,

o u c o m o c r i s t ã o s

engajados no projeto da

igreja a serviço de Deus e

dos irmãos. Algumas

destas vocações, são mais

usuais e comuns, como a

do casal cristão, da

catequista, dos ministros

da Eucaristia e daqueles

que desempenham vários serviços na comunidade.

O mais profundo e tocante é que Deus, mesmo não precisando de nossa ajuda, quer servir-se de

nós, Ele quis precisar de nós para nos fazer partícipes de sua obra salvadora. A verdade está nesta

passagem do profeta Geremias, -1.5 “Antes que no seio fostes formado, Eu já te conhecia; antes do

teu nascimento, Eu já te havia consagrado.” É grandioso demais! “Eu já te havia consagrado” aí

está o nosso compromisso, somos pessoas consagradas e, como tal, impossível permanecermos

indiferentes.

É o tempo em que, nesta reflexão, examinemos nosso papel na comunidade eclesial, o quanto

estamos abertos ao chamado, e quanto nos fechamos ao compromisso que nos foi legado por

ocasião do nosso batismo. Por este sacramento fomos agraciados com os dons do Espírito Santo,

dons estes que, pela fé, temos que tornar produtivos em nossas vidas de cristãos vocacionados. O

Papa Francisco em uma de suas Homilias sobre a fé diz: “A convicção duma fé que faz grande e

plena uma vida centrada em Cristo e na força de sua graça, animava a fé dos primeiros cristãos.”

Quanto mais sólida for a nossa fé, melhor será a vivência da nossa vocação de cristãos e Deus

abençoará nossas escolhas.

Há que relevar a vocação dos missionários leigos que, em seus ambientes e com qualquer

tempo, levam a palavra de Deus às comunidades. Servir a Deus e aos irmãos é colocar-se a serviço,

como diz Paulo numa carta aos Romanos: “Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação,

escolhido para o evangelho de Deus.” (ROM.1,1)

Concluímos com um excerto de D. Fernando Mason, Bispo diocesano de Piracicaba:

“O mês vocacional nos chama à reflexão sobre a importância da nossa vocação e nosso

compromisso com a Igreja e sociedade. (...) Que a celebração do mês vocacional nos traga as

bênçãos do Pai para vivermos a nossa vocação sacerdotal, diaconal, religiosa ou leiga. Todas elas

são importantes e indispensáveis. Todas elas levam à perfeição da caridade, que é a essência da

vocação universal à santidade”

Ari e Cecília Bonkevik

Casal Liturgia

Rua Urbano Marietti, 1621 - Jardim Eldorado - Caxias do Sul/RS

Fone: (54) 3229.7503

www.facebook.com.br/villareggiomoveis

Rua Urbano Marietti, 1621 - Jardim Eldorado - Caxias do Sul/RS

Fone: (54) 3229.7503

www.facebook.com.br/villareggiomoveis

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
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EXPEDIENTE

TEMPO PARA TUDO

Reserve o tempo para trabalhar;

é o preço do êxito.

Reserve tempo para pensar;

é a fonte do saber.

Reserve tempo para se divertir;

é o modo de manter a juventude.

Reserve tempo para ler;

é a base do crescimento.

Reserve tempo para ser amigo;

é o caminho da felicidade.

Reserve tempo para sonhar;

é o meio de se ligar a uma estrela.

o carro em que se viaja na terra.

Reserve tempo para amar e ser amado;

é o privilégio dos seres humanos.

Reserve tempo para ser útil aos outros;

A vida é demasiado curta para sermos

egoístas.

Reserve o tempo para rir;

é a música da alma.

Reserve tempo para comunicar a

Boa Nova.

é a utopia do Mestre que vale a pena

levar à plena realização.

DATAS DOS CURSILHOS

Cursilho Masculino nº 148

22 a 24/ Agosto (18h)

Cursilho Feminino nº 146

29 a 31/ Agosto (18h)

Cursilho Masculino nº 149

10 a 12/ Outubro (18h)

Cursilho Feminino nº 147

17 a 19/ Outubro (18h)

Após o término do Cursilho somos convidados a nos organizarmos

e participarmos em pequenos grupos para meditar a Palavra de Deus,

dialogar, indagar de forma crítica e positiva como vamos colocar em

ação àquele Evangelho lido.

O convite que um dia nos fizeram é do próprio Jesus que nos quer

ver unidos , ou melhor "treinando", fazendo uma experiência, aqui,de

como será a "única família lá no céu". Em "Oh. como é bom e

agradável para irmãos unidos viverem juntos" (sl 132) nos mostra a

importância que tem estes encontros num mundo tão egoísta,

pernicioso e conturbado.Faz a diferença ter mais um lugar para

buscar forças, apoiar uns nos outros, crescer com a experiência dos

demais ou simplesmente fazer a boa ação de deixar o outro falar (ou

muitas vezes deixar o outro "desabafar" algo que tem "preso

em seu coração).

Abaixo testemunhos colhidos nos diferentes Setores de grupos de

cursilhistas que buscam viver e imitar as "Primeiras Comunidades

Cristãs " aprendendo a amar a Cristo, buscando a sua Luz para refletir

o gosto e o calor de ser cristão.

Deixamos aqui o desafio dos casais Pós-Cursilho para ajudarem os

que não estão se encontrando em grupos para serem "enxertados"

noutros e todos os demais cursilhistas abertos para recebê-los.

Sabemos que para isto precisará de uma boa dose (de ambos os lados)

de humildade, paciência e respeito para que estas mudanças

aconteçam. Lembramos que o futuro deste Movimento passa pelo

tripé que no caso, as famílias, vivenciam simultaneamente: rezam,

fazem ação e ensinam e aprendem com os outros, tudo isso ao

mesmo tempo.

Que Nossa Senhora cubra com seu manto a todos que perseveram,

deixam a preguiça e o cansaço de lado e buscam "esta unidade"

porque sabem que sendo Igreja vivem aquele momento como uma

linda experiência de ser comunidade.

"Nós somos o Grupo Santo Antônio de Nova Pádua.Fizemos o

Cursilho 119 de homens e 117 de mulheres. Nesta caminhada perdemos

um casal, hoje somos sete pessoas atuantes. Nestes nove anos de

caminhada nos encontramos a cada 15 ou 20 dias conforme a

disponibilidade de todos. Nos reunimos para refletir e conversar,rezar e

confraternizar.No encerramento do ano é indispensável uma janta ou

um piquenique, mas até praia já saiu.Nosso grupo está sempre aberto e

disponível para as atividades do M.C.C. e da Paróquia.Neste tempo

criamos um grande vínculo de amizade. Hoje o grupo é uma

necessidade e uma segunda família."

(Grupo Santo Antônio-Nova Pádua/RS)

"Somos em 4 casais e nos reunimos uma vez por mês em cada casa.

Fazemos a oração, a leitura orante da Bíblia, reflexão e discussão do

Evangelho escolhido. Após, rezamos algumas dezenas ou um terço

colocando em N. Sra a confiança da sua intercessão junto a Seu Filho

Jesus. É um grupo muito participativo com casais que se apoiam, sempre

sendo hora para se ajudar pois nada é empecilho para

isto.Verdadeiramente nos damos as mãos."

(Grupo Nossa Senhora da Alegria-Antônio Prado/RS)

“Somos um grupo de oração de nove pessoas e uma que, enferma

está acamada´ .Nos reunimos para discutir a nossa religião procurando

aprender a se comportar e agir dentro dela.Já assumimos que a

segunda-feira é sagrada para nos encontrarmos, ler o Evangelho,

meditar a Palavra e discutir com os membros partilhando as

experiências vividas e na oração do terço entregar à Mãe do Céu nossas

alegrias, esperanças e angústias.Não existe segredo entre nós, somos

uma família e um se sustenta no outro. .Estes laços de amizades que

formamos nos curam “pois aí tem benção e vida” e Cristo está conosco.

Sentimos a unidade deste amor que construímos nestes anos de

convívio. O nosso grupo de oração termina com uma breve e gostosa

confraternização”

(Grupo São Jose- Flores da Cunha/RS)

VIVENDO O PÓS-CURSILHO: GRUPOS DE FAMÍLIA (UNIDADES DE GRUPO)
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A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO DE QUE AMA DEUS COMO UM PAI BONDOSO.

Você é alguém que aumenta as lágrimas das

pessoas que encontra ou as enxuga?

Se você é uma pessoa que além de enxugar as

lágrimas, arranca sorriso de um coração sofrido,

saiba que Deus está sempre perto para ver esse

sorriso de seus filhos. Nada agrada mais a um pai do

que ver e ouvir seus filhos rindo de alegria.

Deus Pai também fica atento às vezes em que

você leva alegria aos que estão próximos.

A alegria é um dom de Deus que brota nos

corações agradecidos.

Mesmo em tempo de dificuldades, você precisa

abastecer seu espírito com a alegria que brota de

momentos simples, como quando você admira as

maravilhas da natureza; ri das situações

engraçadas que acontecem com você ou a seu lado;

sente-se parte da criação divina, querendo louvar e

agradecer a Deus Pai Criador pelo imenso amor que

Ele sente por você.

Jesus não suportava as lágrimas das pessoas doentes que

se aproximavam d'Ele pedindo alívio. Ele queria ver um

sorriso no lugar do choro. Quando os cegos pediam para

que Jesus lhes desse a visão, Jesus lhes recuperava a visão e

ficava alegre ao ver o brilho nos olhos daquelas pessoas

acompanhado de um sorriso.

Imagine a alegria de Jairo, o chefe da sinagoga, da viúva

de Naim e das irmãs Marta e Maria ao abraçarem,

respectivamente, a filha, o filho e o irmão ressuscitado por

Jesus.

Jesus devolvia não apenas a saúde e a vida, mas a alegria

de viver. Trocava o choro por sorrisos.

A alegria brota nos corações que encontram mais

motivos para agradecer do que para reclamar,

independentemente das dificuldades enfrentadas no dia a

dia.

Você já agradeceu a Deus hoje? Comece agora!

Fonte: Mensagens do Padre Marcelo Rossi

Antonio Carlos Soares

Rua Urbano Marietti, 1637

Bairro Jardim Eldorado • Caxias do Sul-RS

Tel.: (54) 9971.6816

e-mail: antonio@balbinotcorretoradeseguros.com

www.balbinotcorretoradeseguros.com.br

VOCÊ JÁ VIU UM RAMO,

SEPARADO DA ÁRVORE,

DANDO FRUTOS?

CRISTO É O TRONCO.

NÓS, OS RAMOS.

VOCAÇÃO = CHAMADOVOCAÇÃO = CHAMADO

As cenas de vocação estão entre as páginas mais impressionantes da Bíblia.

A vocação de Moisés na sarça ardente (Ex 3), a de Isaías no Templo (Is 6), o

diálogo entre Deus e Jeremias (Jr 1), colocam frente a frente o Altíssimo no seu

medo e na sua generosidade, no seu poder de resistência e de aceitação.

Se Deus chama é para enviar: a Abraão (Gn 12,1), Moisés (Ex3,10.16),

Amós (Am7,15), Isaías (Is 6,9), Jeremias (Jr1,7), Ezequiel (Ez 3,1.4), repete ele a

mesma ordem: Vai! A vocação é o chamado que Deus dirige àquele a quem ele

escolhe para si e que destina a uma obra especial no seu plano de salvação e no

destino do seu povo.

Na origem da vocação há, portanto, uma eleição divina: no final, uma

vontade divina a cumprir. A vocação acrescenta algo à eleição e à missão: um

chamado pessoal dirigido à consciência mais profunda daquele que é

chamado, causando uma reviravolta na sua existência, não só nas suas

condições exteriores, mas até no coração.

Este aspecto pessoal da vocação se expressa nos textos: muitas vezes ouve-

se Deus pronunciar o nome daquele a quem chama (Gn15,1; Ex 3,4; Jr 1,11; Am

7,8). Às vezes, para marcar a sua tomada de posse e a mudança de existência

que ela implica, Deus dá a seu eleito um nome novo(Gn17,1;Is 62,2).

Deus espera que seu chamado tenha uma resposta, uma adesão consciente,

de fé e de obediência. E a vocação supõe uma mudança de vida e o chamado de

Deus surpreende o homem em meio à sua tarefa habitual, no meio dos seus, e o engaja rumo a um ponto cujo segredo Deus se reserva, rumo à

“terra que te indicar” (Gn 22,1).

Jesus Cristo é o perfeito Servo de Deus, aquele que sempre ouve a voz do Pai, presta-lhe obediência e faz chamados convidando a segui-lo. A

vocação é o meio pelo qual reúne a seu redor os discípulos (Mc 3,13), mas ainda a outros lança um chamado semelhante (Mc 10,21; Lc 9,59-62) e

toda sua pregação inclui uma vocação: um apelo a segui-lo num caminho novo de cujo segredo ele dispõe: “se alguém quer vir após mim...” (Mt

16.24). E se há “muitos chamados, mas poucos eleitos”, é que o convite ao Reino é um chamado pessoal, ao qual alguns permanecem surdos (Mt

22,1-14).

A Igreja logo entendeu a condição cristã como vocação. A vida cristã é uma vocação porque é uma vida no Espírito, porque o Espírito é um

novo universo, porque ele “se une ao nosso espírito” (Rm 8,16) para nos fazer ouvir a Palavra do Pai e suscita em nós a resposta filial. Por ser a

vocação cristã nascida do Espírito, e pro ser o Espírito um só, a animar o Corpo todo de Cristo, há no meio desta única vocação diversidade de

dons.... de ministérios... carismas, mas um só Corpo e um só Espírito (1cor 12,4-13).

Senhor da messe e Pastor do Rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite: “Vem e segue-me”. Derrama sobre nós o teu

Espírito, para que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de

operários.

Desperta nossas comunidades para a missão, ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao Reino, na vida

consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não se pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos

permanentes e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua Igreja.

Senhor da messe e Pastor do Rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-

nos a responder sim. Amém.

Ó Trindade Amada, Pai, Filho e Espírito Santo. Vós chamais os homens e as mulheres para serem santos e santas, no amor. Fazei brotar em

nossas comunidades aquela variedade de vocações, de serviços e ministérios, segundo a riqueza da graça recebida no batismo.

Que a Igreja, Povo de Deus, Assembleia dos chamados, seja fiel à sua vocação. Animai os jovens vocacionados e vocacionadas. Daí, aos

cristãos leigos e leigas, coragem, audácia e firmeza, para que, no cotidiano da vida, construam a justiça, a solidariedade e a paz.

As irmãs e aos irmãos de vida consagrada, dai coerência e transparência, para serem, nesta terra, sinal do amor e da ternura da Trindade.

Olhai para os nossos diáconos; para que sejam imagens vivas do Cristo Servo. Que os nossos padres e bispos, segundo o exemplo de Cristo, Bom

Pastor, cuidem, com carinho e amor, de todas as pessoas a eles confiadas. Fazei, enfim, que todos os batizados, sob o olhar carinhoso de Maria, a

vocacionada do Pai, com renovado ardor missionário, trilhem os caminhos da justiça e da solidariedade, a serviço da vida e da esperança, na

busca do Reino definitivo. Amém.

Fonte: Pe: Antônio Francisco Bohn
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“Se teu irmão tiver pecado

contra ti, vai e repreende-o

entre ti e ele somente: se te

ouvir, terás ganho teu irmão.

Se não te escutar, toma contigo

uma ou duas pessoas, a fim de

que toda a questão se resolva

pela decisão de duas ou três

testemunhas. Se recusa ouvi-

los, dize-o à Igreja. E se recusar

ouvir também a Igreja, seja ele

para ti como um pagão e um

publicano. Em verdade vos

digo: tudo o que ligardes sobre

a terra será ligado no céu.”

Digo-vos ainda isto: se dois de

vós se unirem sobre a terra

para pedir, seja o que for, o

conseguirão de meu Pai que

está nos céus. Porque onde

dois ou três estão reunidos em

meu nome, aí estou eu no meio

deles.”

MariaMaria
facilmente. Muito diferente de nós, que, diante

dos obstáculos e dos reveses da vida, rapidamente

desistimos. Seus olhos estão focados no próprio

Deus – o Deus da vida – e com essa segurança não

se deixa abalar.

Quanto tempo terei de esperar? É a famosa

impaciência diante de tudo e de todos. Boa parte

dos nossos problemas surge de nossa

impaciência. Mas não precisamos abrigar em

nossos corações um sentimento que nos leva a

querer e esperar tudo de forma urgente e

imediata. Você já reparou que não sabemos

esperar mesmo que poucos segundos? Que

poucos segundos acabam se transformando em

longos momentos? Que buzinamos depois de dois

s e g u n d o s ? To r n a m o - n o s i r r i t a n t e s ,

impacientemente irritantes.

Maria espera o tempo que for necessário.

Tempo para ela não é problema. Li e reli a história

de Maira e não a encontro irritada. Mas também

percebo que ela tinha tudo para se irritar. Tantos

eventos pelos quais passou e que poderiam

acionar o gatilho da irritação, e nada. Qual o

segredo dessa mulher que superou os males da

irritação?

Maria não se irritava porque administrava a

paciência em seu coração, e um coração calmo

produz reações calmas. O coração de Maria

repousava em Deus, por isso, quando os “Herodes

irritantes” se levantavam e procuravam

desestabilizar a harmonia da vida, ela olhava

para o seu firme fundamento e se acalmava.

Pessoas irritadas desestabilizam seu ambiente

irritando todos aqueles que se encontram nele. É

necessário trocarmos a fonte de irritação pela

fonte da esperança, que se encontra em Deus.

Fonte: Nos Passos de Maria

Luiz Alexandre Solano Rossi

Vejo Maria como uma mulher que está sempre

a caminho. Nela, vejo disposição para fazer do

caminho uma nova etapa em seu processo

contínuo de ser uma nova mulher. Ela vive como

que driblando os caminhos de morte e

viabilizando caminhos de vida.

Maria é corajosa e sabe ler os sinais dos

tempos, ou seja, interpreta adequadamente as

situações e, diante delas, toma posições. Em

alguns momentos, é preciso recuar diante das

forças ameaçadoras e, em outros períodos, se faz

necessário voltar ao ponto de origem. De

qualquer forma, Maria é uma extraordinária

intérprete do dia a dia, e nisso reside a diferença

entre viver e morrer.

Entre o Egito e Israel se encontra a vida e, sem

sombra de dúvida, a vida precisa ser

necessariamente protegida. Maria está

consciente de que a vida é construída a partir de

desafios. Certamente, ela gostaria que tudo

caminhasse bem para ela e sua família. Algumas

questões poderiam até mesmo passar por sua

cabeça: “ Por que os Herodes da vida precisam

existir?”. Ou: “Logo agora que as coisas pareciam

calmas e tudo parecia dar certo, surge esse tal de

Herodes e estraga todos os meus projetos. Isso

não é justo!”.

Contudo, os desafios não paralisam os pés de

Maria e muito menos seus sonhos. Diante do

projeto de morte de Herodes, Maria precisa

pensar num projeto de vida. Permanecer na terra

de Israel significava morte e, assim, ela altera

seus planos a fim de salvaguardar a vida. Não

existe nada mais precioso do que a vida, e

protegê-la é uma das nossas maiores missões.

Maria é paciente. Sabe que os projetos de

morte não prevalecem diante dos projetos de

vida. Sua paciência se transforma em esperança e

sua esperança torna-se força motriz que a leva a

percorrer novos caminhos. Maria não desiste


