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ANOS

Assessor Eclesiástico: Pe. Arduino Lazzari / 9605.5271 / pe.arduino@hotmail.com

Padres Colaboradores: Pe. Renato Arioti - Pe. Adelar Baruffi - Pe. Juarez Bavaresco - Pe. Edmundo Marcon / 9602.7890
/ 3211.1629 / 3211.0004 / 3211.2750 - 9948.7448 / 3212.1141

Coordenação: Césio e Marinês De Nardi Verona / 9978.2908 / veronaengenharia@gmail.com
marinesverona@hotmail.com

Vice-coordenação:

Casal Secretário: Aquilino Luiz e Maristela Bettin / 9975.0699 / 3221.8564 / marislimabettin@terra.com.br

Casal Pré-Cursilho: Gilberto e Ivani Carbonera / 8134.6252 / 8121.3961 / 3025.7312 / gilbertocarbonera@hotmail.com
/ivanicarbonera@hotmail.com

Casal Três Dias:

Casal Pós-Cursilho: Adi Walter e Marisa Bonatto / 9974.1269 / bonatto1961@hotmail.com

marisa.lodi@hotmail.com

Casal Escola: Gentil Antonio e Marilene da Silva Zarembski / 9918.5901 / gentil.bski@gmail.com

Casal Decolores: Vilsso e Marta Stangherlin / 3027.5314 / 9616.2442 / vilsso_stangherlin@yahoo.com.br /
marta.stangherlin@yahoo.com.br

Casal Tesoureiro: Bazilio e Elsi Vicentin Pasa / 9919-8585 / centenario@bitcom.com.br

Casal Ecônomo: Valcir e Palmira Hoffman / 9161.7664 / palmirahoff@yahoo.com.br

Pe. Joni Bonatto/

9986.6068 / 3268.4161 /

Antonio Carlos e Maria de Lourdes Almeida / 9173.6883 / 9173.5538 / 3212.5367 / 3238.0100
antonio@belgamatrizes.com.br / necadealmeida@ymail.com

Simão e Margareth Menegat / 9973.7374 / 9956.6005 / 3027.1214 / simao@socondominios.srv.br
margabedinmenegat@hotmail.com

8417.6687/3222.8298/

3292.5704 /

3211.5632 / 9109.9968

3261.2459 /

Casal Eventos: Joel Vitt e Catarina Rodrigues Lima / 9108.8682 / 9932.1165 / 3211.5781 joelvitt@terra.com.br
katirlima@terra.com.br

3227.1382 /

GED - Grupo Executivo Diocesano Caxias do Sul - 2012/2013

CALENDÁRIO LITÚRGICO

10 T Is 40,1-11 . Sl 95 . Mt 18,12-14
11 Q Is 40,25-31 . Sl 102 . Mt 11,28-30
12 Q Gl 4,4-7 . Sl 95 . Lc 1,39-47
13 S Is 48,17-19 . Sl 1 . Mt 11,16-19
14 S Eclo 48,1-4.9-11 . Sl 79 . Mt 17,10-13

16 S Nm 24,2-7.15-17 . Sl 24 . Mt 21,23-27
17 T Gn 49,2.8-10 . Sl 71 . Mt 1,1-17
18 Q Jr 23,5-8 . Sl 71 . Mt 1,18-24
19 Q Jz 13,2-7.24-25 . Sl 70 . Lc 1,5-25
20 S Is 7,10-14 . Sl 23 . Lc 1,26-38
21 S Ct 2,8-14 . Sl 32 . Lc 1,39-45

23 S Ml 3,1-4.23-24 . Sl 24 . Lc 1,57-66
24 T 2Sm 7,1-5.8-12.14-16 . Sl 88 . Lc 1,67-79

26 Q At 6,8-10;7,54-60 . Sl 30,1-9 . Mt 10,17-22
27 S 1Jo 1,1-4 . Sl 96 . Jo 20,2-8
28 S 1Jo 1,5-2,2 . Sl 123 . Mt 2,13-18

30 S 1Jo 2,12-17 . Sl 95 . Lc 2,36-40
31 T 1Jo 2,18-21 . Sl 95 . Jo 1,1-18

15 D Is 35,1-6.10 . Sl 145 . Tg 5,7-10 . Mt 11,2-11

22 D Is 7,10-14 . Sl 23 . Rm 1,1-7 . Mt 1,18-24

25 Q Is 52,7-10 . Sl 97 . Hb 1,1-6 . Jo 1,1-18

29 D Eclo 3,3-7.14-17 . Sl 127 . Cl 3,12-21 . Mt 2,13-15.19-23

Dezembro 2013

Janeiro 2014

01 Q Nm 6,22-27 . Sl 66 . gl 4,4-7 . Lc 2,16-21

05 D Is 60,1-6 . Sl 71 . Ef 3,2-3.5-6 . Mt 2,1-12

12 D Is 42,1-4.6-7 . Sl 28 . At 10,34-38 . Mt 3,13-17

02 Q 1Jo 2,22-28 . Sl 97 . Jo 1,19-28
03 S 1Jo 2,29-3,6 . Sl 97 . Jo 1,29-34
04 S 1Jo 3,7-10 . Sl 97 . Jo 1,35-42

06 S 1Jo 3,22-4,6 . Sl 2 . Mt 4,12-17.23-25
07 T 1Jo 4,7-10 . Sl 71 . Mc 6,34-44
08 Q 1Jo 4,11-18 . Sl 71 . Mc 6,45-52
09 Q 1Jo 4,19-5,4 . Sl 71 . Lc 4,14-22
10 S 1Jo 5,5-13 . Sl 147 . Lc 5,12-16
11 S 1Jo 5,14-21 . Sl 149 . Jo 3,22-30

13 S 1Sm 1,1-8 . Sl 115,10-19 . Mc 1,14-20
14 T 1Sm 1,9-20 . 1Sm 2,1.4-8 . Mc 1,21-28

Junto ao berço do Presépio,

Vejo em Jesus o Príncipe da Paz!

Vejo em Jesus o Príncipe do Diálogo!

Vejo em Jesus o Príncipe da Fraternidade!

Vejo em Jesus o Príncipe da Amizade!

Vejo em Jesus o Príncipe da Justiça!

Eu me ajoelho numa prece ao Senhor
Contemplando tanta ternura, vejo em Jesus, toda  Paz
e todo Amor.

Vinde, Senhor, trazer a vossa paz ao mundo,
colocando nos corações humanos sentimentos de
fraternidade e solidariedade.

Que na família sejam desenvolvidos o diálogo franco
e sincero e o mútuo apoio, tornando-se o lugar onde
todos se ajudam a recompor as energias gastas no
trabalho de cada dia.

Que nas comunidades eclesiais sejam cultivadas a
participação e a corresponsabilidade, para que todos
se sintam irmãos e irmãs, comprometidos com Jesus
Cristo e seu Evangelho.

Que no bairro e na vizinhança sejam dados passos
firmes em direção ao bom relacionamento, à mútua
ajuda e à fraterna amizade.

Que na sociedade toda, os valores da justiça social,
da dignidade e do respeito  pela vida sejam pedras
fundamentais de todos os projetos.
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Mensagem

Diante do Presépio de Natal
Eu me ajoelho numa prece confiante, acredito que as
pessoas podem viver em paz,  pois Deus vive no meio
de nós!

Colaboração Caio e Agda Renostto

Setor Norte – Caxias do Sul

Diante do Presépio de Natal

Assembléia MCC - Diocese de Caxias do Sul - Caravággio

Agradecemos com carinho, a todos os colaboradores que

junto conosco fizeram o DECOLORES.

Foram cinco anos em que muito aprendemos e vivemos o

prazer da companhia de muitos, através de mensagens

cheias de amor, de paz, de Deus. Shalom!

Vilsso e Marta - Casal Decolores
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Caros Irmãos e Irmãs Cursilhistas
Estamos encerrando o ano e, com ele, nosso período de

coordenação do Movimento de Cursilhos de Cristandade
da Diocese de Caxias do Sul. Para nós foi uma alegria muito
grande e um privilégio concedido por Jesus Cristo ser
escolhidos para coordenar este movimento que é tão
especial nas nossas vidas e o fizemos com empenho,
dedicação e, acima de tudo, com a responsabilidade
necessária.

Queremos agradecer a toda a equipe do GED e ao Padre
Arduíno Lazzari, Assessor diocesano do MCC que,
juntamente conosco, dedicaram seu tempo para que tudo
fosse feito da melhor forma possível, independentemente
das dificuldades e das atividades de cada um em seu dia a
dia. O Grupo Executivo Diocesano, nesta gestão, foi
formado de casais que se doaram e que colocaram suas
ideias e sugestões. Como acontece nas famílias, em que
cada um tem a sua opinião e a sua forma de agir e expor as
ideias, no GED não foi diferente, mas cada um o fez, sob o
seu ponto de vista, com o objetivo de crescimento do
movimento.

Também queremos agradecer aos Setores Diocesanos
pela participação sempre que foram chamados, pela
compreensão e por todo o trabalho que realizaram nestes
dois anos. Somos sabedores que o GED nem sempre
correspondeu à expectativa e que não conseguimos visitar
a todos como era nossa vontade. Reiteramos que os
Setores são fundamentais para o crescimento do
movimento a nível diocesano.

O Padre Xiko, Assessor nacional, pediu aos
coordenadores dos GEDs por ocasião da Assembleia
Regional de 2012, em Santo Ângelo, que se seguissem
algumas instruções tais como: zelar
pelo carisma do movimento; zelar pela
preparação dos responsáveis dos
Cursilhos; criar grupos para estudar o
Movimento, investir na Escola de
Formação; guardar documentos para a
história; participar das Assembleias
Diocesanas e seguir os manuais
elaborados pelo Movimento a nível
nacional.

No período de coordenação
procuramos seguir as orientações
emanadas pelo GEN e pelo GER e
repassá-las aos Setores Diocesanos.
Não somos catedráticos do Movimento
de Cursilhos mas, no Brasil, existe uma
equipe que cuida muito bem deste
assunto e que procura estar integrado
ao MCC mundial e latino americano.
Dent ro destas or ientações e ,
observando o estatuto do MCC, está
claro que a responsabilidade pelo
Movimento, em nível diocesano, cabe
ao Bispo e que, sendo Movimento Eclesial, deve-se seguir
as orientações da Igreja do Brasil e da Igreja particular da
Diocese.
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EXPEDIENTE

Durante a Assembleia Diocesana Comemorativa
aos 40 anos do MCC da diocese, que se realizou em
Caravaggio no dia 24 de novembro, dia de Cristo Rei, dia
do encerramento do ano da Fé e dia do Leigo e que
contou com a participação do nosso estimado Bispo Dom
Alessandro Ruffinoni, do Coordenador do GER, Elói
Lazzari e da coordenação de 21 dos 23 Setores
Diocesanos, foi aprovado, por unanimidade, o novo
Regimento Interno. Este regimento foi também aprovado
por Dom Alessandro e homologado pelo GER, sendo
votado por 84 cursilhistas. O Regimento segue as
orientações citadas anteriormente, o Estatuto do MCC do
Brasil e dá especial ênfase ao carisma do Movimento.
Nesta Assembleia Diocesana Comemorativa foi entregue
a todos os Setores o material (livros) produzido pelo GEN
e o Regimento aprovado que se destinam ao estudo e à
formação.

Uma nova coordenação está prestes a assumir.
Desejamos que tenham pleno êxito na condução do
Movimento e que possam colocar em prática as
orientações do Movimento do Brasil bem como estejam
integrados às Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da
Igreja no Brasil e as Diretrizes Pastorais da Diocese.

Que Deus abençoe a todos, que Jesus Cristo nos
de forças para caminhar, anunciar e testemunhar a Boa
Nova e que o Espírito Santo nos ilumine para sermos
verdadeiros discípulos missionários.

Desejamos um maravilhoso Natal e um Ano Novo
cheio de saúde, paz e amor e que o menino Jesus esteja
sempre em vossos corações.

Césio e Marinês Verona  -   Coordenação/GED
Shalom!

Errata:

Coordenadores do MCC da Diocese de
Caxias do Sul: Ago/1996 a 1999

Valdir e Aldina Poletto

Elói Lazzari – GER Sul III

Dom Alessandro Ruffinoni – Bispo Diocese de Caxias do Sul

Casal coordenador – GED da Diocese de Caxias do Sul

Festa  dos 40 anos MCC  nesta  diocese
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Na noite feliz, que se abriu em luz e cantos de alegrias para

toda e humanidade, começou uma nova família, quando

nasceu Jesus.

E é es te acontec imento que , consc ien te ou

inconscientemente, a terra inteira comemora com nome de

Natal.

Podem enfeitar nossa fantasia com figuras de papais-noéis,

renas, trenós, pinheirinhos e coisas mais. Na história, o Natal é

de Jesus.

Podem inflacionar ainda mais a nossa vida, com exigências

sociais, trajes finos, presentes refinados. Mas, os anais

apontam que o Natal é de Jesus.

Podem poluir nossa imaginação com as mais sofisticadas

propagandas de comidas e bebidas para ceias esnobes. No

fato da verdade o Natal é de Jesus.

Podem sufocar o humilde som das flautas dos pastores, com

o ruído estridente dos conjuntos modernos nas exóticas

discotecas da vida, Mas o si1êncio da noite feliz descreve ser

o Natal de Jesus.

Desse mesmo Jesus, menino pobre, que não teve lugar para

nascer. Este Jesus, que foi visitado por gente simples como os

pastores do campo e pelos cientistas e sábios estudantes dos

astros, denominados Reis Magos. Jesus que dormindo numa

manjedoura sobre palhas, tirava o sono do rei Herodes,

fazendo-o revirar-se nos coxins de plumas, brocados e cetins.

Porque Jesus é Deus e Deus incomoda as consciências falsas,

hipócritas, perversas, bárbaras, e desumanas. Mas este

mesmo Jesus encantou a ciência dos sábios e humildes, e

encheu de alegria e esperança os corações desamparados

dos pastores.

É o Jesus de José e Maria, o filho santo da Família Sagrada. É Jesus

Cristo o aniversariante desta noite feliz de celebração universal. É

Ele a esperança dos humildes, o amparo dos desamparados, a

consolação dos aflitos e a salvação dos pecadores arrependidos.

É Deus que vem à terra no tamanho de uma criança... E a família

humana tem mais um filho: o próprio Filho de Deus.

É a família que faz o lar da gente, ficar santo também, porque

Jesus renasce em cada coração que se abre para Ele.

Saibam as famílias Cristãs festejarem o Natal de Jesus, com a

presteza alegre e feliz dos pastores, com os presentes sinceros e

NATAL E FAMÍLIA SÃO SINÔNIMO DO AMOR DE DEUS

Ademir J. Bartelli

Grupo  Nova Visão - Farroupilha

* Foram realizados 07 Cursilhos masculinos e 07 femininos

com 676 novos Cursilhistas

* Ultréia Diocesana Comemorativa dos 50 anos do MCC no

Brasil

* Ultréia Diocesana Comemorativa dos 40 anos do MCC na

diocese

* Uma assembleia diocesana extraordinária

* Uma assembleia diocesana eletiva

* Uma assembleia diocesana comemorativa

* Participação na assembleia nacional comemorativa aos 50

anos do MCC no Brasil realizada em Praia Formosa/ES

* Participação nas assembleias regionais de 2012 e 2013

realizadas em Santo Ângelo e Santa Cruz, respectivamente

* 1º Encontro de Formação do GED e dos Setores

Diocesanos – Pe. Francisco Bianchin

* Criação do Setor Diocesano de Nova Pádua

* Instalação das Escolas Vivenciais dos Setores de Antonio

Prado e Veranópolis/Vila Flores

* Aquisição e entrega aos Setores Diocesanos de material

(livros) elaborado

pelo GEN, destinado a estudo e formação

* Visita a diversos Setores Diocesanos

* Organização das paróquias de Caxias do Sul em 04

Setores

Diocesanos abrangendo todo o município

* Elaboração e impressão do novo Regimento Interno –

atualizado conforme as diretrizes do GEN e do GER –

aprovado em Assembleia Diocesana

* Comemorativa com a presença de 21 Setores Diocesanos.

* Pavimentação da parte frontal da casa de Cursilhos

* Aquisição e instalação de equipamentos de som e imagem

na sala de mensagens.

* Substituição das baterias de gás existentes por dois

botijões com capacidade de 190 kg cada gerando uma

RESUMO DE ATIVIDADES – período 2012 e 2013

Césio e Marinês Verona

Casal coordenador - GED

Há vinte e cinco anos recebemos o convite de nossos

padrinhos e aceitamos participar de um final de semana

diferente! Com pessoas que nem conhecíamos, nos

reunimos no Movimento de Cursilho de Cristandade para

ouvir e falar sobre nossa fé no Deus Pai. Tudo o que vimos e

aprendemos nesse encontro foi fundamental para provocar

mudanças boas nas nossas vidas.

Depois, agrupados pela proximidade de endereço

resolvemos, quatro jovens casais, aceitar o desafio de nos

reunir, semanalmente, para nos conhecer, para ouvir a

palavra de Deus, discutir Seus ensinamentos, rezar e trocar

experiências. E assim fizemos. Não imaginávamos que nos

tornaríamos tão amigos uns dos outros e por tanto tempo, a

ponto de compartilharmos todas as nossas conquistas, de

vermos nossos filhos nascerem, crescerem, casarem-se e

terem seus próprios filhos. Compartilhamos também

algumas dificuldades, mas sempre superadas pela oração,

pela palavra de apoio ou pelo aconselhamento mútuo.

Nessa trajetória perdemos a Janete e o Sérgio (este já

falecido) que haviam iniciado conosco. Porém, ganhamos o

Volnei e Diamar,  Loris e Suzana,

Oscar e Marines e Teco e Vera.

BODAS DE PRATA DE GRUPO DE CURSILHO

MARIA MÃE DE DEUS

economia mensal significativa

* Aquisição e colocação de quadros de Jesus Cristo nas salas

de grupo

* Aquisição de novas cortinas no refeitório

genuínos dos magos, com a felicidade e amor do casal de

Nazaré da Galiléia, peregrino em Belém de Judá, com o canto de

louvores e g1ória a Deus, dos anjos da milícia celeste, com a paz

na terra aos homens de boa vontade.

Nessa noite intensa. Nessa noite Santa. Nessa noite feliz para

toda a família humana, seja o Natal de Jesus.

Um feliz e santo Natal a todos.

Shalom

Interceda por todos nós, junto a Jesus.

Imprime em nosso coração o verdadeiro amor, ensina-nos o teu jeito de amar.

Ajuda-nos a discernir a vontade de Deus em nossa vida.

Ajuda-nos a superar nossas fragilidades, nossas limitações, e a andar cada vez mais

no caminho do Teu Filho Jesus.

Ajuda-nos para que saibamos florescer em meio aos espinhos e sejamos sempre

mensageiros do amor e da paz.

Que nós sejamos corajosos para enfrentar os sofrimentos que nos afligem.

Que nós sejamos mansos e humildes de coração, como Teu Filho Jesus.

Que nós saibamos silenciar em nós a criatura e deixar falar o Espírito do Senhor.

MARIA,medianeira de todas as graças, faze-nos compreender que a nossa vida é um

canto de ação de graças, um hino de júbilo ao Senhor.

MARIA, se faça presente, com teu filho Jesus, junto a nossas famílias neste Natal e

que sua orientação e seu olhar acompanhe a todos, em todos os dias do Ano Novo.

Oscar e a Marinês, que estão há mais de 10 anos em nosso

meio.

O nome do nosso grupo é São João Bosco, um santo

que dedicou sua vida para educar os jovens e ensinar a todos

como salvar a alma. E uma das frases que ele disse foi:"Quem

anda com gente virtuosa, será também virtuoso. Se vocês

andarem com os bons irão para o céu. Certamente, a

persistência e a perseverança do nosso grupo de Cursilho fez

e continua fazendo com que cada um de nós busque,

sempre, ter mais fé e ser bom. Até porque tem outra frase do

Santo que diz: "Ser bom não consiste em não cometer falhas,

mas na vontade de corrigir-se." Pela nossa experiência,

temos a convicção de que é bem mais fácil corrigir nossas

falhas e tornar-se virtuoso quando se participa de um grupo

de pessoas que se reúne periodicamente para conversar,

rezar e falar das coisas do nosso Pai.

Shalom

Festa 40 anos MCC em Caravággio



Obrigado Dr. Valério, Sr. e Sra.

Névio e Inês Brandalise, Irmã

Helena, Sr. Severino de Toni e

Sra. Maribel Rebelatto Fontana,

em nome de todos os leitores do

DECOLORES.

Testemunhos de bela

caminhada de vida, sempre

pautada pela Autor idade

Espiritual de todo batizado, na

pessoa de Jesus. Como é bom

falar de construir uma vida feliz.

Como é bom sentir Deus pulsar

no coração da humanidade. Pela

Fé, louvamos e agradecemos,

também pela Fé aprendemos a

amar e perdoar, pela Fé, enfim,

acolhemos o Reino de Deus. A

vida é um dom de Deus, como

você quer gastá-la? A decisão é

própria de cada um... A liberdade

nos torna responsáveis. Sejamos fortes, corajosos, seguindo quem nos chamou, pois Ele nos oferece a força da Sua

graça! Vivendo e celebrando, o MCC faz a diferença da vida em nossa vida. O MCC, com uma história de 40 anos,

continua atuante em nossa Diocese, pois tudo o que chega, chega sempre por uma razão...

“Senhor... se eu me esquecer de Ti, nunca Te esqueças de mim!”

Pe. Arduíno Lazzari

Assessor Eclesiástico do MCC – Diocese de Caxias do Sul
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MCC desde 1973... a história continua

Por  Valério Casagrande – Caxias do Sul

Por Irmã Helena - Veranópolis

Por Sr. Severino De Toni - Veranópolis

Por Maribel Rebelatto Fontana - Verapólis

Por  Névio e Inês Brandalise  - Setor São Jorge

“Devo dizer que nasci na comunidade de N S da Saúde em Caxias do Sul. Meus pais, sempre foram religiosos e

participativos nesta comunidade. Acredito que isto tenha colaborado para minha entrada no seminário aos 12 anos de

idade. Lá permaneci até cursar Filosofia e a metade da teologia. Ao sair do seminário fiz vestibular para medicina e fui

para Rio Grande.

Felizmente, minha formação religiosa, muito influenciou a integração na minha vida pessoal, familiar, social e

profissional. Portanto, nunca cogitei em abandonar meu crescimento espiritual. Ao conhecer a Neide, minha esposa,

ressalto que pudemos juntos trilhar nossa vida de casal e com nossos filhos, dando um espaço relevante à presença de

Deus nos momentos difíceis e também nos momentos felizes de nossa vida. Como valeu a pena! Em 1977, fomos

convidados pelo falecido Pe. Aquilino Francesquet para participar do 10º cursilho de homens e 8º de mulheres.

Certamente, fortaleceu muito nossa fé, e o amadurecimento humano-afetivo ao longo de nossas vidas. Com esta

formação, pudemos trabalhar por 6 anos no Emaús junto aos jovens. Foi uma escola para nós. Ressalto que ainda

estamos colaborando com a Diocese na Pastoral Familiar, liturgia e catequese. Na minha profissão no Hospital Pompeia

há muitos anos, faço parte da equipe de desenvolvimento de humanização hospitalar, atuei inclusive na administração

clínica e técnica. Atualmente faço parte do Conselho de administração do hospital. A formação religiosa, contribui até

hoje na minha profissão de obstetra, onde tenho a oportunidade de acompanhar por nove meses, mães e pais de

milhares de bebês que nascem através das minhas mãos. Durante o acompanhamento que realizo, o lado clínico sempre

está atravessado pelo espiritual e percebo que os resultados são, em geral, positivos tanto para mim como para os pais.

O Cursilho foi um grande momento de minha vida. Me impulsionou e me impulsiona no trabalho de humanização e de

espiritualidade. Uma prece ao Pe. Aquilino Francesquet.”

” Como irmã da Congregação de São José, com um Carisma próprio de Unidade a Serviço da vida parecia que não era

necessário fazer a experiência do Cursilho. No entanto, Deus tem seus caminhos. Quando saí do Noviciado, no inicio de

1976, fui enviada em missão na Comunidade de São José do Norte. Lugar muito pobre em relação a evangelização,

educação, saúde e liderança. Logo nos primeiros dias conheci o Bispo da Diocese de Rio Grande , Dom Frederico Didoné,

um verdadeiro pastor do povo. Na sua simplicidade e bondade, cativava a todos. Dele recebi o convite com muita

insistência, para fazer o Cursilho, com o objetivo de ajudar os casais simples do interior, agricultores e outros, daquela

comunidade, que também fariam o cursilho naquele ano. No desejo de formar lideranças para a comunidade Igreja ,

como esses casais, aceitei o convite. Foi graça e benção. Com esses casais fomos formando equipes de liturgia, catequese

e outras. Depois de muitos anos sem participar dos encontros de Cursilho, recomecei por insistência de pessoas do

movimento em Veranópolis. Estou motivada pelo fato de Iniciar a Escola Vivencial. É fundamental a formação para

sermos cada vez mais discípulos e missionários.”

“ Ao tempo em que Dom Claudio Kolling era Bispo de Passo Fundo, aconteceu o primeiro Cursilho dessa Diocese, a

pedido do Sr. Bispo. Isso foi em maio de 1975. Nessa época, Frei Luis S. Turra, Paroco de Marau, convidou diversos casais

para esse encontro; dentre eles, Severino e Nilsa Ana De Toni. Não se sabia bem do que se tratava, mas – como o convite

do amigo Frei Turra- só podia ser coisa boa. E foi! Aquele “ Decolores” não pára mais de ecoar, durante estes quase 40

anos: essa doce, singela e emocionante melodia que os anjos cantam sem cessar pelos ares, animando os numerosos

coros terrestres que ressoam aqui e acolá, alegremente, por este bendito mundo de Deus. Louvado seja o Senhor!”

“ Sempre busquei Deus como minha base de força, pois como exerço a função de Inspetora de Polícia, convivo

constantemente com situações de perigo, estressantes, enfim com os problemas sociais que fogem do controle

humano. Eu e meu marido Antonio Fontana recebemos o convite para participarmos do cursilho, de amigos muito

especiais. Aquele mistério que se fazia no convite para participar do Cursilho, despertou certa curiosidade, e com certeza

fazendo parte da nossa Igreja católica, seria algo de bom para nos fortalecer ainda mais na fé. Ao final daqueles três dias,

percebi que realmente fui apresentada a Jesus Cristo, e a partir daquele momento o Espírito Santo seria meu

companheiro, a todo instante, inclusive nas duras jornadas. Poder falar o nome de Deus em meu serviço, é uma

experiência incrível, é como ver brotar de uma pedra, uma linda flor, quando aquela pessoa que parece estar totalmente

perdida, te olha de forma diferente ao ouvir o nome de Deus. Assim tento prosseguir, ser uma policial- cursilhista que

está aí para ajudar a todos que permitem serem ajudados, dentro das minhas condições.”“Fomos tomados de surpresa e de uma emoção inexplicável quando fomos convidados para fazer parte deste

maravilhoso e santo movimento, que é o Cursilho de Cristandade. Agosto de 1990! Inesquecível momento quando

saímos de casa em direção à Igreja. Os nossos padrinhos Arlindo e Odila Rampi, em companhia dos demais cursilhistas

presentes para nos proporcionar a primeira surpresa. Em seguida, tomamos rumo a Caxias do Sul, para uma

oportunidade de, por três dias, ficar mais visivelmente perto de Deus. Foi o melhor tempo, onde pudemos refletir

sobre nossa vida e conhecer os desígnios de Deus e o grande amor que Ele tem por nós. Ensinaram-nos a cuidar do

coração – “morada de mistérios divinos”. Voltando, nos integramos ao Grupo São Jorge, que se reunia uma vez mês. De

repente os encontros param de acontecer. Dezenove anos depois, minha esposa Inês, juntamente com o  pe. Benício,

tiveram a grande idéia de dar continuidade ao movimento. Determinaram um local especial, convidaram todos os

cursilhistas para um emocionante encontro com a Imagem de Nossa Senhora de Fátima. Este momento nos fez lembrar

de um período do Cursilho, reunidos com o pe. Tronca (in memória) e o pe. Arduíno Lazzari, em oração, quando

sentimos Nossa Senhora entre nós. Nossa Senhora continua abraçando o grupo, pois o idealizador da continuidade

deste movimento em nossa localidade, pe. Benício, é muito devoto de Maria. Ao pe. Benício, nossa gratidão. Certo dia,

imaginei: e se tivesse chegado minha hora? Se tivesse morrido? E então, na presença de Deus, Ele me perguntasse por

que não fazem mais os encontros de grupo? Eu teria de responder que ninguém falou mais nada, nem convidei

ninguém...Então, acredito, que Deus falaria sobre os talentos que me deu e o que eu fiz deles... Deus ainda me

perguntaria se eu havia perdoado e eu responderia que a culpa da intriga não era minha, ao que Deus me diria: como te

abençoar, perdoar, se não perdoas o teu semelhante? Chorei...

Aos cursilhistas da Paróquia São Jorge, o agradecimento, meu e de minha esposa, pela oportunidade de colocarmos

nosso testemunho de vida e reflexão. Nosso abraço e nosso carinho a todos que nos conduziram e ensinaram a viver a

mensagem do shalom.”

Festa dos 40 anos MCC em Caravággio


