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CALENDÁRIO LITÚRGICO

09 T *Is 40,1-11 *Sl 95 *Mt 18,12-14
10 Q *Is 40.25-31 *Si 102.1-2-3-4.8 e 10 (R:fa) *Mt 11.28-30
11 Q *Is 41.13-20 *Si 144.1 e 9.10-11.12-13ab (R8) *Mt 11.11-15
12 S *Gi 4.4-7 *Si 95.1-2ª 2b-3 10 (R:3a) *Lc 1.39-47
13 S *Eclo 48.1-4 9-11 *Si 79.2ac e 3b.15-16.18-19 (R:4) *Mt 17.10-13

15 S *Nm 24.2-7.15-17 *Si 24 4bc-5ab.6-7bc.8-9(R4b) *Mt 21.23-27
16 T *Si 3.1-2.9-13e 23 (R:7a) *Mt 21.28-32
17 Q *Gn 49.2.8-10 *Si 71.1-2.3-4ab.7-8.17 (R:cf.7) *Mt 1.1-17
18 Q *Jr 23.5-8 *Si 71.1-2.12-13.18-19 (R:7) *Mt 1.18-24
19 S *Jz 13.2-7.24-25 *Si 70.3-4a..5-6ab.16-17 (R:cf.8a) *Lc 1.5-25
20 S *Is 7.10-14 *Si 23.1-2-3-4ab25-6 (R:7c.10b) *Lc 1.26-38

22 S *1Sm 1.24-28 *1Sm 2.1.4-5.6-7 Babod (R:1a) *Lc 1.46-56
23 T *Mt 3.1-4.23-24 *Si 24.4-5ab.8-9.10e14 (R:Lc 21.28) *Lc 1.57-66
24 Q *2Sm 7.1-16 *Si88.2-3.4-5.27e29 (R:2a) *Lc 1.67-79
25 Q *Is 52.7-10 *Si 97.1.2-3ab.3cd-4.5-6 (R:3cd) 'Hb 1.1-6 Jo 1.1-18
26 S *At6.8-10.7.54-60 *Si 30.3cd-4.6 e 8ab. 16bc e 17 (R:6ª) *Mt 

10.17-22
27 S *1Jo 1.1-4 *Si 96.1-2.5-6.11-12 (R:12a) *Jo 20.2-8

29 S  *1Jo 2.3-11 *Si 95.1-2ª.2b-3.5b-6 (R:11a) *Lc 2.22-35
30 T *1Jo 2.12-17 *Si 95.7-8ª8b-9.10(R:11ª) *Lc 2.36-40
31 Q *1Jo 2.18-21 *Si 95.1-2.11-12.13 (R:11a) *Jo 1.1-18

14 D *Is 61.1-2.10-11 *Lc 1.46-48.49-50.53-54 (R:Is 61.10b) *I Ts 5.16-
24* Jo 1.6-8.19-28

21 D *2SM 7.1-5-8-12.14.16 *Si 88.2-3.4-5.27.29 (R:2a) *Rm 16.25-27 
*Lc 1.26-38

28 D *Eclo 3.2-6.12-14 *Si 127.1-2.3.4-5 (R:cf 1) *Ci 3.12-21 *Lc 2.32-40
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Diocese de Caxias do Sul

Não temos como não associar esses nomes a 
palavra Família, Pai, Mãe e Filho (s).

Breve estaremos vivenciando mais um NATAL, que 
traz consigo uma mensagem de alegria, paz, 
prosperidade e fé.

Acreditamos na família? Sim, acreditamos ser ela o 
ponto de partida de todos os nossos planos, lugar de 
aconchego e proteção.

Na verdade a realidade não se apresenta desta 
forma. A Família vem sofrendo de todo tipo de flagelo, 
seja ele econômico, cultural,  emocional,  
comportamental, educacional, etc.

Não é difícil ver as famílias se desintegrarem com 
facilidade por motivos diversos, mesmo banais.

Quando nascemos, JESUS não prometeu vida fácil 
para ninguém, entretanto nos deu AMOR, e a partir do 
AMOR todas as outras virtudes que dele derivam.

A caridade, por exemplo, é um atalho para a 
felicidade.

A paciência, como diz Santa Tereza, resolve tudo.
O bom exemplo arrasta as pessoas para o bom 

caminho.

Jesus,
Maria e José

A misericórdia nos permite perdoar.
O perdão nos permite viver dignamente e outras 

tantas virtudes que nos permite alcançar a felicidade 
sustentável.

Não é incomum ouvir-nos dizer que os filhos são 
problemas, que incomodam demais e até atrapalham.

Contrapondo esse pensamento, tenho a convicção 
que filhos são um presente que se dá a DEUS, e que 
esses são a essência da vida feliz. Cabe aos pais 
acharem caminhos, possibilidades, soluções e 
alternativas a esses filhos.

Sabemos que somos almas fracas e endurecidas 
perante Deus, mesmo assim Jesus não desiste de nós.

Jesus quer habitar nosso coração, quer ficar 
conosco.

Neste Natal vamos pedir a graça para que 
novamente não mandem Jesus procurar um estábulo 
para se abrigar.

Sofrer para Jesus, com Jesus, é um privilégio.
Feliz Natal.

Colaboração: Sandra Mussato Varini e Delmar Variani

Meu Compromisso

Convocamos os Setores Diocesanos para a 
Assembleia Ordinária 2015
Dia 08/03/15 - 8h - Casa de Retiros

As atividades do MCC reiniciam em 
03/03/15 às 20h - Missa com os 
Seminaristas - Seminário Aparecida

Convocaçãoem 2015
em 2015

em 2015
em 2015
em 2015



Estamos próximos do Natal, do Fim do Ano, do” Reveilon”.  O grande 
acontecimento é, de fato, o Aniversário de Jesus, o Natal. Mas, em virtude dele ser 
merecidamente enaltecido por todos, fujo do trivial e redijo sobre nossa 
interrupção do cotidiano.

O Ano Velho se vai. Ano Novo que vem. Nesta troca de tempo o povo descansa, 
isto é, quem pode descansar, descansa. Quem pode tirar férias o faz. É natural e até 
necessário. Com a vida que a gente leva, no corre-corre, na agitação, no trabalho 
diário, o descanso que chega leva o nome de “merecido”.

Nesta época do ano, mesmo quem não precisa ou não consegue alguns dias de 
folga, com a chegada do Natal,  Ano Novo, festas, comemorações, viagens, visitas 
e tudo o que nos envolve pelo clima diferente, já é um descanso.

O ser humano precisa desta troca de atitudes porque descanso não significa 
inatividade. Esta também cansa. Carece-nos uma ação diferente, sem qualquer 
obrigação rotineira, olho no relógio, coisas do dia a dia, troca de ares, já são 
suficientes para relaxarmos.

Também Cristo depois de estafantes caminhadas, intenso contato com a 
multidão, horas cansativas de atendimentos a  pessoas que o buscavam na 
insistência da pobreza, da marginalidade e da dor, sentia-se exausto e tirava umas 
férias ao seu modo. Retirava-se a lugares afastados e tranquilos, vez com amigos, 
vez só. E lá descansava no silêncio, na oração. E quem diz que esses dois momentos 
não descansam?

Porém, o que não se pode é dar toda atenção ao corpo e se esquecer da alma. A 
alma não tira férias, pois seu objetivo é Deus. E Deus não cansa ninguém, Ele é paz, 
é harmonia, é amor, alegria para o  Espírito.

As férias por mais merecidas, não eximem o cristão de viver sua fé,  participar 
da Eucaristia, dos Sacramentos , da Comunhão com Cristo, da oração.

O Cristão inteligente é aquele que revigora o corpo pelo descanso , pelo contato  
com o belo e agradável  da natureza e volta para seus afazeres com sua alma 
também enriquecida dos dons do Espírito , pelo contato com Deus.

A TODOS, UM FELIZ NATAL, FELIZ ANO NOVO E BOAS FÉRIAS COM DEUS.
SHALOM!

                                                                                  Ademir J. Bartelli- Grupo Nova Visão- 
Farroupilha 
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EXPEDIENTE

AS FÉRIAS
E A FÉ

O Tempo de advento é um tempo de espera. É o 
Senhor que vem chegando.
Somos todos convidados a acolher com muita 
alegria o Menino que está nascendo.
Preparamo-nos para o Natal quando celebramos 
a vinda de Jesus Cristo no meio de nós.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Santuário Diocesano  N.Sra da Luz  em Nonoai- 
(restos Mortais dos beatos Manuel e Adilio) e local do 
Martírio ( Localidade de Feijão Miúdo em Três Passos )
Santuário de Caaró- Caibaté homenageia os santos 
missioneiros martirizados.
As Catedrais da s nossas Dioceses ( de Santa Cruz do 
Sul, Pelotas, Santo Ângelo,Frederico West-
phalen,Santa Maria, Metropolitana de Porto Alegre, 
Santo Ângelo e suas reduções Missioneiras.. 
citamos algumas por seu valor artístico-cultural 
pois todas têm seu caráter religioso)
Paróquia N.Sra de Lourdes-Canela
Santuário de Caravaggio - Farroupilha
Santuário de N.Sra.da Salete - Marcelino Ramos
Santuário da Fonte Divina  Misericórdia e Rádio 
Fraternidade 97.5 FM em Ijuí

Natal é o nascimento de Cristo.
O Ano Novo é o renascimento da esperança.
Que nesse Natal a Luz de Cristo Ilumine seu caminho e que no ano novo a esperança seja 
renovada.
O Decolores passou a fazer parte do nosso dia a dia...
De coração aberto queremos agradecer a todos que colaboraram conosco este ano. 
Estamos muito felizes com o envio de mensagens, sugestões e os leitores.
Agradecemos também a Lorigraf e funcionários, em especial ao Miguel, Marcos, Cris, 
Francys e ao Igor, pela dedicação e empenho de todos.
Desejamos a todos um Feliz e Santo Natal e um Ano Novo de Esperanças.
Shalom!

Advento

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Santuário Tabor- Mãe Admirável de Schoenstatt-    
Inaugurado com a presença do fundador Pe. José 
Kentenich em Santa Maria
Santuário N.Sra do Rosário de Fátima em  Porto Alegre
Santuário N.Sra. Madre de Deus em Porto Alegre
Santuário de N. Sra da Assunção em Taquari Rádio 
Fraternidade 98.9 FM e  Capela e Comunidade de Vida 
Consagrada de Leigos 
Santuário de Fátima em Cruz Alta
Santuário das Mães em Novo Hamburgo
Irmãs Clarissas Capuchinhas-Mosteiro N.Sra do Brasil e 
Erimitério Frei  Salvador-Flores da Cunha
Mosteiro da Transfiguração- Monges Beneditinos-Santa 
Rosa
Museu dos Capuchinhos- Muscap (Caxias do Sul)
Igreja de São Pelegrino em Caxias do Sul

REZE POR TODOS, SUPLIQUE PELOS TEUS E LOUVE A DEUS! BOAS FÉRIAS ... COM JESUS!  (EQUIPE DO GED) 

Quando estiver viajando pelo Rio Grande reserve um tempinho e VISITE:

Agradecimento
Nesta época de festas de final de ano, quando 

vivenciamos o fim de uma etapa e o início de outra, abre-se 
a possibilidade, bem oportuna, de fazermos um certo 
"balanço" de nosso viver. Sugerimos não contabilizar 
somente o que conseguimos "ter", mas refletir sobre o que 
conseguimos "ser". O quanto conseguimos melhorar em 
nós mesmos e por consequência

melhorar onde  e com quem vivemos. Este tipo de 
reflexão precisa ser sobre  o "eu". Pensar, ver, rever .... 
sobre que tipo de testemunho tenho dado por aí .... sim, 
por aí... nos lugares onde vivo e convivo; que tipo de gente 
eu sou, não aquele que eu penso ser, mas aquele tipo de 
gente que mostro nas minhas atitudes, nas minhas 
escolhas, na forma  de tratar o outro. Que espécie de  filho 
de Deus tenho sido? Que espécie de irmão? Bem, já é 
muito o  que refletir e preciso de ajuda.  Ajuda essa que 
posso encontrar na oração sincera, na reflexão da Palavra, 
no conforto da ação fraterna e desinteressada, na força da 
Fé que me leva a buscar o perdão de um Pai Rico em 
Misericórdia, na Esperança que, pelo sim generoso de 
Maria, nasce na simplicidade de uma manjedoura e 
inunda meu coração sempre que eu permitir.

Aproximam-se também dias de descanso, de férias, mais longas 
ou por alguns dias, indiscutivelmente temos mais tempo para nós 
mesmos, e quem sabe, uma oportunidade de conversar mais 
demoradamente com Jesus. Sentir mais e melhor a sua presença 
junto de nós. Sim, Ele está presente, pois Ele disse "..e eis que eu 
estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos”... " ( Mt 
28: 20) Cabe a nós, como na experiência dos discípulos de Emaús, 
sair de nós mesmos (nos preocuparmos com o outro), e convidá-
Lo..."Eles, porém, insistiram: “Fica conosco, pois já é tarde e a noite 
vem chegando!”..."(Lc 24:29) então também o reconheceremos. E 
assim, no ano que começa, com o coração aberto, forte, 
esperançoso, a despeito das dificuldades que possamos enfrentar, 
sermos felizes colocando Jesus em todos os nossos dias.

O GED deseja a todos, um FELIZ E SANTO NATAL, um  
ABENÇOADO 2.015.

Shalom!

e nasce outra vez....."
".... o ano termina,

Vilsso e Marta Stangherlin
casal vice - coordenador

02

Rui e Margarete Canuto Dalcin 
Casal Decolores
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O amor é um remédio contra a 
inutilidade da vida, porque ele torna as 
pessoas importantes.

Mas para que as pessoas aprendam 
como se ama, é preciso que elas sejam 
apresentadas ao amor. Quem nunca foi 
amado não se torna capaz de amar, 
porque não tem essa referência. Por isso, 
devemos prestar atenção ao modo de 
como amamos nossos amigos, colegas, 
familiares ,etc...

Precisamos cuidá-los com muito 
carinho, ama-los sem banalizar tais 
sentimentos, deixá-los felizes.

O amor é um remédio contra a 
inutilidade da vida, porque ele torna as 
pessoas importantes.

Mas para que as pessoas aprendam 
como se ama, é preciso que elas sejam 
apresentadas ao amor. Quem nunca foi 
amado não se torna capaz de amar, 
porque não tem essa referência. Por isso, 
devemos prestar atenção ao modo de 
como amamos nossos amigos, colegas, 
familiares ,etc...

Precisamos cuidá-los com muito 
carinho, ama-los sem banalizar tais 
sentimentos, deixá-los felizes.

Ele era claro, preciso, objetivo,
Seu quadro negro era o chão,
O giz, seu próprio dedo.
Usava como ilustração o que estava mais perto,
Uma árvore, a natureza, uma criança...
Tinha apenas duas turmas de alunos, os 12 e a multidão,
Sua sala de aula tinha por teto o próprio céu
E por banco a própria relva,
Dava às vezes aulas particulares, como à samaritana,
Aulas audiovisuais enquanto caminhava,
Aulas diurnas, aulas noturnas, como a Nicodemos,
Ensinava no mar e na terra firme,
No monte ou em casa,
No templo ou caminhando.
Uma de suas melhores aulas foi justamente na caminhada para Emaús.
O esboço de suas aulas estava em sua própria mente.
Preparava-a, preparando-se em oração ao Pai.
Insaciável mestre, e o mais perfeito pedagogo.
Seu tempo de ensinar era sempre.
“Se a nossa pobreza mental, ou simplicidade de vida não nos permitem outros títulos de glória, que pelo menos 
sejamos bons alunos deste incomparável mestre Jesus. Somente no seguimento de sua escola aprende-se a crescer em 
sabedoria, graça e idade, com equilíbrio e maturidade.
“Inscreva-se logo você e sua família nesta escola do amor”.

O mundo hoje nos induz a buscar a fama, o status, o sucesso. Quem 
não sonhou em ser o Astro principal do filme, o craque do time, o 
profeta e adivinho, ter o poder de curar, ser uma grande celebridade. 
Ser o príncipe encantado e ao acordar para o mundo real se defrontar 
com o espelho da vida e ver que é apenas o sapo da história. Aí vem a 
pergunta: Porque buscar a glória dos homens, se ninguém a levou 
para a eternidade? E com certeza tudo será engolido pelo tempo. 
Porque não ser simplesmente Maria ou Francisco, que viveram na 
humildade e simplicidade e quanto mais o tempo passa, mais são 
lembrados e admirados. A vida não para, um ano acaba e já começa 
outro. Não somos o centro do Universo, como tudo passa, nós 
também vamos passar e não seremos lembrados pela quantidade de 
troféus, mas sim pelas obras e exemplo de vida que deixarmos. Ainda 
temos tempo...
Shalom !

O Que Buscar...

Amor...Amor...

Setor Santa Tereza

Ensinar amar é ensinar a cuidar, porque gostamos 
de ser cuidados.

E nós como cursilhistas temos a missão de 
evangelizar com muito amor.

Que deus abençõe todos os cursilhistas, dando a 
todos muita paz, união e fé.

Shalom!            

Ensinar amar é ensinar a cuidar, porque gostamos 
de ser cuidados.

E nós como cursilhistas temos a missão de 
evangelizar com muito amor.

Que deus abençõe todos os cursilhistas, dando a 
todos muita paz, união e fé.

Shalom!            

Na Noite Feliz  que se abriu em luz e cantos de alegria 
para toda a humanidade, quando Jesus nasceu, começou 
uma nova Família. E é este acontecimento que, consciente 
ou inconscientemente a terra inteira comemora com o 
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. 
Na história, o Natal é de 
Jesus.

Podem poluir nossa 
imaginação com as mais 
sofisticadas propagandas de 
comidas e bebidas para serem 
consumidas em ceias esnobes. 
Na história, de verdade, o Natal é 
de Jesus.

Podem sufocar o humilde som das 
flautas dos pastores com o estridente ruído das 
músicas modernas, nas exóticas discotecas da vida. O 
silencio da noite feliz conta a história: o Natal é de Jesus.

Desse mesmo Jesus, Menino pobre, que não teve lugar 
para nascer. Esse Jesus, que apesar de tudo isso, foi visitado 
por gente simples como os pastores do campo, pelos 
cientistas e sábios estudantes dos astros denominados Reis 
Magos. Jesus que dormindo sobre palhas em uma 
manjedoura ,tirava o sono de Rei Herodes fazendo-o 
revirar-se nos coxins de plumas, brocados e cetins. Tudo 

isso porque Jesus é Deus e Deus incomoda as 
consciências falsas, hipócritas, perversas, bárbaras e 
desumanas de muitos. Esse mesmo Jesus encantou a 
ciência dos humildes sábios e encheu de alegria e 

esperança os corações desamparados dos pastores.

É o Jesus de José e de Maria. 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 para a terra no tamanho 
de uma criança. E a família 
humana tem mais um filho: o 

próprio Filho de Deus.

Saibam as famílias cristãs 
festejar o Natal de Jesus com a 

alegre e feliz presteza dos pastores. 
Com os presentes sinceros e genuínos 

dos magos. Com a felicidade e amor do 
casal de Nazaré da Galiléia. Com o canto de louvor 

e glória a Deus dos anjos da milícia celeste desejando paz 
na terra aos homens de boa vontade.

Nessa noite Santa. Nessa noite feliz para toda a 
família humana Jesus quer nascer e ser acolhido com 
amor verdadeiro  por todos, em especial  Ele espera 
encontrar muito carinho nos corações dos Cursilhistas.

Shalom!
Ligia e Antonio Vanelli

Casal Escola

SERÁ QUE JÁ ESQUECEMOS O NATAL?
NATAL E FAMÍLIA SÃO SINÔNIMOS DO AMOR DE DEUS!

 Jesus Mestre

Colaboração: Rui e Margarete Canuto Dalcin

Colaboração: Nelso Alessi
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Mateus 2,13-15
O Messias foge para o Egito

 Depois que partiram de volta, um 
anjo do Senhor apareceu em sonho 
a José e disse: “Levanta, toma o 
menino e a mãe, foge para o Egito e 
fica lá até que te avise. Pois Herodes 
vai procurar o menino para matar”. 
Levantando-se, José tomou o 
menino e a mãe, de noite, e partiu 
para o Egito. E ali esteve até a morte 
de Herodes, a fim de que se 
cumprisse o que o senhor falou pelo 
profeta com as palavras: do Egito 
chamei meu filho.”

“
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Nossa Senhora do Desterro tem origem na Bíblia como 
nos narra São Mateus, no seu Evangelho. (Mt 2,13-23), 
quando a Sagrada Família tem que fugir com o Menino Jesus 
para o Egito, por causa da perseguição do Rei Herodes. 
Nossa Senhora permaneceu cerca de quatro anos fugitiva, 
desterrada no Egito.

A devoção é dos refugiados, os que não têm Pátria, os 
que não têm esperança no futuro. Como muitos que saem 
de seu país, para outro, em busca de uma vida melhor. Nossa 
Senhora do Desterro, é a padroeira dos que tiveram que 
deixar sua Pátria para procurar trabalho em outro lugar ou 
até para se refugiarem em outras terras.

Na Itália ela é a Madona degli Emigrati, isto é, a Mãe dos 
Imigrantes.

É a Mãe a qual todos rezam para serem bem recebidos 
em terras estrangeiras, para conseguirem novas amizades e 
trabalho.

Nossa Senhora do Desterro, Mãe de Deus e nossa, que 
sofreu as angústias e as incertezas da fuga e do exílio no 
distante e desconhecido Egito, levando com ela o Filho 
ameaçado de morte por Herodes.

Maria nos ensina a espiritualidade do desterro, o saber 
acolher qualquer irmão de qualquer lugar. Como dizia São 
Bento a seus monges: Chegou o visitante, chegou o 
imigrante, chegou Cristo.

Felizes seremos depositando confiança nas 
misericórdias da Mãe do Desterro.

Como vimos José e Maria, tiveram que fugir de sua Pátria 
com seu pequeno Filho Jesus, e ficaram lá por quatro anos. 
Jesus passou pela experiência do desterro, junto com sua 
família. E o próprio Jesus nos diz no Evangelho de São 
Mateus: “Eu era forasteiro e me acolheste.”

Existem no Brasil muitas cidades que mantém a devoção 
da Nossa Senhora do Desterro, como capelas e igrejas em 
sua homenagem:

Nossa Senhora do Desterro: ... Rogai por Nós. 

Nossa Senhora do Desterro


