
Decolores�2016 www.mcccaxiasrs.com.br

Informativo do Movimento de Cursilhos de Cristandade da Diocese de Caxias do Sul  |  Ano 42- Número 407 - Agosto de 2016

08

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 – 32298020/84013041/84013198 – 
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: Antonio e Ivone Susin – 32115482/99794682/99197490 – ivonemls@hotmail.com / 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

09/08/16 – 20 horas
Local: Igreja Sagrado Coração 

de Jesus – Bairro Cruzeiro
Tema: Família! Promoção do 

encontro, da acolhida e da alegria.
Responsabilidade: Setor Norte

16/08/16 – 20 horas

Local: Seminário Nossa Senhora Aparecida

Tema: A família e a essência do ser

Palestrante:  Irmã Eliane Vieira – Congregação 

Murialdinas.

CURSILHOS DA DIOCESE DE CURSILHOS DA DIOCESE DE 
CAXIAS DO SUL- 2016CAXIAS DO SUL- 2016

  
Masculino Nº 154Masculino Nº 154

19,20 e 21 de agosto 19,20 e 21 de agosto 
Feminino Nº152Feminino Nº152

26,27 e 28 de Agosto26,27 e 28 de Agosto

Masculino Nº 155Masculino Nº 155
7,8 e 9 de Outubro7,8 e 9 de Outubro
Feminino Nº 153Feminino Nº 153

21,22 e 23 de Outubro21,22 e 23 de Outubro

CURSILHOS DA DIOCESE DE 
CAXIAS DO SUL- 2016

 
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

Ultréya: 

ATENÇÃO!
Reunião Preparatória para o 
cursilho de outubro: 04/09/16

“Só uma vez nosso filho terá três anos e 

estará doido para sentar em nosso colo;

Só uma vez ele terá cinco anos e 

quererá brincar conosco;

Só uma vez ele terá dez anos e desejará 

estar conosco em nosso trabalho;

Só uma vez ele será adolescente e verá 

em nós, um amigo com quem conversar;

Só uma vez ele estará na universidade e 

quererá trocar ideias conosco;

Se nós perdermos essas oportunidades, 

nós perderemos os nossos filhos...”        

Mensagem aos PaisParticipe!Participe!Participe!

Escola Escola 
VivencialVivencial

Escola 
Vivencial

Curso de violão para Cursilhistas
O MCC está formando a 2ª turma para quem tem interesse em aprender 
tocar violão. O curso acontecerá todas as segundas – feiras. O custo será 

R$ 80,00 mensais. Horário não definido.
Local: Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairro Cruzeiro

Interessados, mandar e-mail para caticamelo@gmail.com ou pelo 
WhatsApp Fone: (54) 9167 5440, com nome e telefone para podermos 

entrar em contato.
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Vocação ! Chamado...
Nós cristãos, sempre ouvimos e aprendemos 

que a vocação é um chamado. Chamado a servir como 

padre, freira, religioso, leigo...

Aos leigos, o senhor chama para a vocação do 

matrimônio. Vocação esta, sonhada por Deus, para 

que na nossa pequenez, sejamos construtores desse 

santuário tão importante para vida na sociedade, que é 

a família. Mas nós, facilmente esquecemos da 

grandiosidade dessa responsabilidade. A vida nos 

absorve, de tal forma, que dedicamos tempo, dinheiro, 

sono, para tudo o que queremos conquistar. 

Colocamos todas as nossas energias num determinado 

projeto.

E o projeto familiar, a vocação para sermos 

pai, mãe, marido, esposa, como anda? 

Não podemos esquecer a frase: “Nenhum 

sucesso na vida compensa o fracasso no lar". 

Precisamos buscar o equilíbrio nessas 

diferentes atividades que nos envolvem, para não 

esquecermos que Deus quis contar conosco, nesse 

projeto maravilhoso, que é a família.

 É lá na família, que devemos investir 

dedicação e cuidado, porque é lá que está a nossa 

verdadeira felicidade.       

                                                                                                 

João Alberto e Marlene Brochetto Sandri

Decolores    

 mês de agosto para a Igreja é o mês OVocacional. Somos chamados a refletir, 
apoiar e rezar por todas as vocações. Deus 

é amor, nos ama, chama e envia em missão. Nele 
encontramos a fonte e o sentido de nossa vida, de nossa 
Vocação.

Pelo batismo, todos somos chamados e enviados 
em missão. Não viemos ao mundo   para sermos mais um, 
mas recebemos de Deus uma vocação, uma missão, 
fazermos este mundo melhor. 

 O mês de agosto, reveste-se da certeza de que o 
chamado à missão tem seu fundamento no amor do Pai, na 
confiança do Filho e na ação do Espírito Santo.

De maneira mais intensa, somos convidados a 
refletir esta capacidade de amar, no chamado e missão à 
vida sacerdotal, matrimonial, vida consagrada (religiosa), 
tendo presente os diversos ministérios, entre eles o   do (a) 
catequista, da zeladora, do ministro (a) da eucaristia, do 
grupo de jovens, da equipe paroquial, da liturgia, enfim ter 
presente todos os   serviços que existem na comunidade. 
Assumindo e vivendo com alegria nossa função, também 
somos chamados a viver nossa missão na comunidade. 
Nos encontros de grupos de Cursilho ou nas Ultréias do 
mês. Vamos rezar, apoiar nossos adolescentes e jovens no 
despertar do chamado Vocacional.

Toda a comunidade é chamada a viver plenamente 
sua vocação cristã, pois em todos está a semente do 
chamado para SERVIR.

Todos somos chamados a desenvolver nossa 
missão.  

Na escola, na catequese, na comunidade, nos 
grupos de jovens, nas famílias, devemos falar, testemunhar 
a vocação assumida na fidelidade, no compromisso e na 
alegria.  É o Senhor que nos chama a sermos seus 
discípulos, valorizando, cuidando e protegendo toda a 
vida.

  ORAÇÃO:  Senhor da Messe e Pastor do 
rebanho, derrama sobre nós Teu Espírito. Que Ele nos dê 
sabedoria para vermos o caminho e a generosidade para 
segui-lo. Orienta nossa vida para o Serviço. Fortalece a 
missão e a vocação de todos. Que na alegria e na 
generosidade de servidores, sejamos testemunhas do 
vosso amor.

Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.
 Shalom!

Pe. Renato Ariotti
Assessor Espiritual do MCC.

Perenato @terra.com.br 

O Senhor 
continua a chamar...

Patrono de todos os vigários, conhecido por Cura D'Ars. São João Maria Vianney 
nasceu em Dardilly, no ano de 1786, e enfrentou o difícil período em que a França foi 
abalada pela Revolução Napoleônica.

Camponês de mente rude, proveniente de uma família simples e bem religiosa, 
percebia desde de cedo sua vocação ao sacerdócio, mas antes de sua consagração, chegou a 
ser um desertor do exército, pois não conseguia “acertar” o passo com o seu batalhão.

Ele era um cristão íntimo de Jesus Cristo, servo de Maria e de grande vida 
penitencial, tanto assim que, somente graças à vida de piedade, é que conseguiu chegar ao 
sacerdócio, porque não acompanhava intelectualmente as exigências do estudo do Latim, 

Filosofia e Teologia da época (curiosamente começou a ler e escrever somente com 18 anos de idade).
João Maria Vianney, ajudado por um antigo e amigo vigário, conseguiu tornar-se sacerdote e aceitou ser pároco na pequena 

aldeia “pagã”, chamada Ars, onde o povo era dado aos cabarés, vícios, bebedeiras, bailes, trabalhos aos domingos e blasfêmias; tanto 
assim que suspirou o Santo: “Neste meio, tenho medo até de me perder”. Dentro da lógica da natureza vem o medo; mas da Graça, a 
coragem. Com o Rosário nas mãos, joelhos dobrados diante do Santíssimo, testemunho de vida, sede pela salvação de todos e enorme 
disponibilidade para catequizar, o santo não só atende ao povo local como também ao de fora no Sacramento da Reconciliação.

Dessa forma, consumiu-se durante 40 anos por causa dos demais (chegando a permanecer 18 horas dentro de um 
Confessionário, alimentando-se de batata e pão). Portanto, São João Maria Vianney, que viveu até aos 73 anos, tornou-se para o povo não 
somente exemplo de progresso e construção de uma ferrovia – que servia para a visita dos peregrinos – mas principalmente, e antes de 
tudo, exemplo de santidade, de dedicação e perseverança na construção do caminho da salvação e progresso do Reino de Deus para uma 
multidão, pois, como padre, teve tudo de homem e ao mesmo tempo tudo de Deus.

                                                                  Canção Nova

    

Santo do mês: 

São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes.

1 - O movimento de Cursilhos de Bento Gonçalves é composto por um total de   105 Grupos, com média de 4 casais por 
grupo, dos quais mais ou menos 60% são ativos.

2 – Uma vez por mês acontece a Ultréia que é organizada por 5 grupos, sendo que os mesmos ficam encarregados da 
organização, ficando um mês em cada paróquia.

3 – Na terceira segunda-feira de cada mês temos a Escola Vivencial, e na quarta segunda-feira do mês temos nossa reunião 
da coordenação. 

4 – São feitos 2 eventos por ano. No próximo mês de setembro teremos um Bingo, e no mês de novembro a Ultréia festiva 
de enceramento do ano.

5 – Nas nossas Ultréias é passada uma caixinha para coleta, e com esses valores arrecadados, mais “o quilo”, entregamos 
mais ou menos 30 ranchos às famílias carentes. Também contribuímos mensalmente com um valor para a compra de matéria prima 
para a confecção de fraldas, junto a Paróquia Santo Antônio

6 – O setor de Bento Gonçalves tem o Jornal Vida, com 3 tiragens ao ano, onde são divulgadas nossas ações.  
7 – Este ano elaboramos um folder (3 dias para colorir sua vida), onde foram entregues para todos os cursilhistas, com o 

desafio de convidar novos casais para o nosso Movimento de Cursilhos, e também para serem deixados nas Paróquias, para 
divulgação.

 8 – Criamos uma página.
 WWW.mccbentogoncalves.blogspot.com.br . 
9 – Colocamos um representante Cursilhistas para participar do conselho comunitário do Centro e um no conselho geral da 

Paróquia Santo Antônio.
10 – Estamos presentes sempre que chamados, tapetes de 

Corpus Christi e outros eventos solicitados.
11 – Parceria com o grupo de Emaús e estamos tentando uma 

aproximação com o Chammá. 

Coordenação do Setor biênio 2016/2017: 
Assessor Espiritual: Pe. Ricardo Fontana-3452 1634-9982 8065, 
padrefontana@hotmail.com
Coordenação: Sérgio e Marilene De Toni, 3451 1072,9985 0764,9603 
0806, detoni.sergio@gmail.com, marilene.t.toni@gmail.com, 
sergio.toni@corsan.com.br
Vice Coordenação: Clovis e Liria Paese,3454 3682,8136 1900, 8135 
8719, lmfpaese@gmail.com

    

Pelos setores ... Setor Bento Gonçalves.

Nesta foto vemos toda equipe responsável pelo Setor de Bento Gonçalves
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Em seu pontificado, o Papa Francisco sempre 
faz questão de ressaltar a importância da família 
e os valores que devem direcionar as relações 
familiares. Veja a seguir, algumas frases do Papa 
sobre esse assunto:
 “E esta é a grande missão da família: arranjar 1. 
lugar para Jesus que vem, receber Jesus na 
família, na pessoa dos filhos, do marido, da 
esposa, dos avós, porque Jesus está aí. ” 
Audiência Geral, 17 de dezembro de 2014. 
2. “Três palavras que devem existir sempre em 
casa: com licença, obrigado, desculpa. Com 
licença: para não se intrometer na vida dos 

cônjuges. Com licença, como te parece isto? Com licença, permite-me. Obrigado: agradecer ao cônjuge; 
obrigado por aquilo que fizeste por mim, obrigado por isto. A beleza da gratidão! E dado que todos nós 
erramos, há outra palavra um pouco difícil de pronunciar, mas necessária: desculpa. ” Catequese, 2 de abril 
de 2014. 
  “Aquilo que mais pesa na vida é a falta de amor. Pesa não receber um sorriso, não ser benquisto. Pesam 3.
certos silêncios, às vezes mesmo em família, entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos. Sem 
amor, a fadiga torna-se mais pesada, intolerável. ” Discurso às Famílias, 26 de outubro de 2013
4. “Sim, ser mãe não significa só trazer um filho ao mundo, mas é também uma opção de vida: o que é que 
uma mãe escolhe? Qual é a opção de vida de uma mãe? A opção de vida de uma mãe é a opção de dar VIDA. 
E isto é grande, isto é belo. ”  Audiência Geral, 7 de janeiro de 2015.
  “O pai procura ensinar ao filho aquilo que ele ainda não sabe, corrigir os erros que ainda não vê, orientar o 5.
seu coração, protegê-lo no desânimo e na dificuldade. Tudo isso com proximidade, com doçura e com uma 
firmeza que não humilhe. ” Audiência Geral. 4 de fevereiro de 2015.
6. “A família atravessa uma crise cultural profunda, como todas as comunidades e vínculos sociais. No caso 
da família, a fragilidade dos vínculos reveste-se de especial gravidade, porque se trata da célula básica da 
sociedade. ” Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, 2013
7. “O verdadeiro vínculo é sempre com o Senhor. Todas as famílias têm necessidade de Deus: todas, todas! 
Necessidade da Sua ajuda, da Sua força, da Sua bênção, da Sua misericórdia, do Seu perdão. E requer-se 
simplicidade. Para rezar em família requer-se simplicidade! Quando a família reza unida o vínculo torna-se 
mais forte”. Homilia da Missa do Encontro de Famílias, que se realizou em Roma em outubro de 2013.
  “O matrimônio é uma longa viagem que dura toda a vida, e necessita da ajuda de Jesus para caminhar 8.
juntos, com confiança, para se acolherem, um ao outro todos os dias, e perdoarem-se todos os dias; e isto é 
importante nas famílias, saberem perdoar-se. Porque todos nós temos defeitos. Todos! ”. Encontro de 
Famílias em Roma em outubro de 2013.
 9. “Uma sociedade que descarta os seus idosos é uma sociedade sem dignidade, perde as suas raízes e vigor; 
uma sociedade que não se rodeia de filhos, que os considera um problema, um peso, não tem futuro. ” 
Audiência Geral, 10 de fevereiro de 2015.
10. “A verdadeira alegria vem da harmonia profunda entre as pessoas, que todos experimentam no seu 
coração e que nos faz sentir a beleza de estar juntos, de apoiar-se mutuamente no caminho da vida”. Missa de 
encerramento do Encontro de Famílias, em Roma.nossos “machucados” 

AMÉM!

m 2012 durante uma maratona na Espanha, Ivan Fernandes Zanaya surpreendeu o público. Ele era o segundo 

Ecolocado da prova, quando viu   o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos 

metros   da vitória, por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de 

aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. 

Um jornalista perguntou:

-Por que você fez o que fez?

E ele respondeu;

-Fiz o quê?

Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. 

O jornalista insistiu:

 -Mas porquê o senhor fez isso?

-Isso o quê?

Ele não compreendeu e achou que não havia outra coisa a ser feita a não ser aquilo que ele havia feito.

O jornalista disse:

- O senhor deixou ele ganhar.

-Eu não deixei, ele ia ganhar. Ele ia ganhar.

 -Mas ele estava distraído.

-Então se eu ganhasse, que mérito eu teria?  O que é que eu ia pensar de mim mesmo? Qual seria a honra de minha 

vitória? Se eu fizesse isso, o que eu iria falar para minha mãe?

 Sabe por quê?

A mãe é o último reduto que eu não quero envergonhar. Seja sua mãe quem for. Se a

pessoa que te deu a luz ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta.

Não presta para quê?

Para conviver, ser gestor público ou privado, para ser professor, marido ou esposa, amigo, amiga.

A vergonha tem uma fonte matricial que é o mais fundo do teu eu, aquilo que te gerou.

Lembro de uma frase do filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804) que dizia:

 “Tudo que não puder contar como fez, não faça. ”

Se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer

Lembro da mais forte expressão ética que já vi, que aparece numa das cartas do apóstolo Paulo aos cristãos  “Tudo me 

é licito, mas nem tudo me convém. ”

Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa.

 O que não devo fazer?

  • O que mancha minha trajetória ...

  • O que torna imunda minha história...

  • O que agride a minha comunidade...

  • O que envergonha a mim mesmo...

  • O que entristece a minha mãe...

ÉticaÉticaÉtica Dez ensinamentos do Papa 
Francisco sobre a família

Mário Sergio Cortella e o bom exemplo do corredor espanhol - Youtube
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Meu Quarto Dia... 

“Buscai primeiro o Reino de Deus e tudo o mais vos será acrescentado. ”

No dia 21 de junho, no seminário Nossa Senhora Aparecida, tivemos a alegria de contar com a presença do palestrante 

Adroaldo Lamaison. Ele nos presenteou com uma mensagem cheia de esperança e fé. Nos sentimos desafiados em 

investir melhor o nosso tempo, na oração e na dedicação à nossa Igreja. 

Agradecemos e que Deus o abençoe!

Um grande Shalom. 
Vera Baccin- Bento Gonçalves

 Há trinta e nove anos estou vivendo o dia seguinte ao cursilho.

O que quero dizer com estas palavras?

Quero dizer que a caminhada do cristão reinicia a cada manhã, com o propósito de se pôr em prática os 

ensinamentos religiosos aprendidos e, para quem passou pelo cursilho, caminhar de acordo com o que foi 

lá vivenciado.

Não é fácil todos os dias se propor a continuar na caminhada seguindo os ensinamentos de Jesus, 

renovando sempre a aliança de sermos coerentes com nossa fé.

Hoje, sabe-se que o cristão anda na contramão da história, na contramão da sociedade, onde os valores 

cristãos são destoantes, neste mundo movido pelo individualismo, pelo egoísmo e pelo materialismo.

Apesar disso, cada dia que amanhece, elevo a Deus meu pensamento e peço a Sua proteção para que eu 

possa ser uma cristã no mundo, da maneira que sou, procurando salientar minhas qualidades e aplainar 

meus defeitos.

Sigo a caminhada alimentando minha fé, e, para tanto, procurando conhecer mais profundamente minha 

religião; louvando a Deus por sua mão sempre estendida e principalmente procurando por minha oração 

em ação.

Nesta caminhada já participei de várias pastorais na minha comunidade e ainda participo. Não me afastei 

do MCC e tenho procurado dar o meu sim sempre que pedem colaboração.

Também participo de outro movimento da igreja denominado Encontro de Casais, o qual foi pensado e 

organizado por um grupo de cursilhistas da minha cidade (Bento Gonçalves). Hoje participam dos 

mesmos, sete municípios. Este movimento tem por objetivo as relações familiares: marido/mulher e pais e 

filhos, bem como levar os casais a uma maior participação em suas comunidades.

Procuro fazer a minha parte, lembrando sempre das palavras de Jesus “A messe é grande, mas os 

operários são poucos”.

Mesmo com dificuldades, neste vai e vem da vida, que muitas vezes nos faz pensar que estamos sendo 

levados para cima e para baixo como nas ondas do mar, mesmo assim, a minha fé me leva a ter a certeza 

de que as ondas terminam na praia e lá está o meu porto seguro: Jesus.

Escola Vivencial

Muitas vezes penso em palavras bonitas, que 
choquem, causem impacto ou transformem. 
Porém percebi que não são palavras bonitas que 
transformam, mas sim gestos.
Na minha curta caminhada de cursilho, 
prestando atenção nos depoimentos das 
clausuras, inclusive na minha, percebi os muitos 
compromissos em semear, cultivar, regar...
Até  hoje  pregamos e  v ivemos esse  
compromisso. Um pouco cômodo, vejo a 
necessidade de começarmos também a usar a 
palavra colher.
Muitas vezes rezamos e desejamos que as 
pessoas e o mundo mudem e nos esquecemos de 
que antes eu tenho que mudar.
Cursilhistas, antes de querer mudar os outros, pense: Qual é o nosso gesto concreto? O que nos diferencia? Que atitudes 
nossas transformam? Estou semeando exemplos?
Que o Espírito Santo nos ilumine a sermos mais corajosos e discípulos. Vamos sair do comodismo. Vamos continuar 
semeando, não apenas por semear, mas para um dia colher. 
Cristo conta conosco! 

Shalom e um a braço.  Nelso Alessi - Nova Pádua     

Palavras e Gestos

Você que está vivendo seus pós cursilho, está convidado a escrever e nos contar como está vivendo 
seu quarto dia. Precisamos servir de exemplo para os que estão iniciando. Anime-se, seu 

depoimento é muito importante!

Participe da Ultréya Crioula promovida pelo Setor 
Leste   de Caxias do sul ,  dia 13 de agosto na Igreja 

Matriz de Ana Rech. Missa crioula às 18 horas , 
jantar campeiro  e após baile,  animado pelo Grupo 

Peões do Divino Tropeiro.

Convite!
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