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Então é Natal, e o que você fez?
O ano termina, e nasce outra vez
Então é Natal, a festa Cristã
Do velho e do novo, do amor como um todo
Então bom Natal, e um ano novo também
Que seja feliz quem souber o que é o bem

Então é Natal, pro enfermo e pro são
Pro rico e pro pobre, num só coração
Então bom Natal, pro branco e pro negro
Amarelo e vermelho, pra paz afinal
Então bom Natal, e um ano novo também
Que seja feliz quem, souber o que é o bem

Então é Natal, o que a gente fez?
O ano termina, e começa outra vez
Então é Natal, a festa Cristã
Do velho e do novo, o amor como um todo
Então bom Natal, e um ano novo também
Que seja feliz quem, souber o que é o bem

Então é Natal, e o que você fez?
O ano termina, e nasce outra vez.

Então.... Cantem, dancem, agradeçam... distribuem  
abraços verdadeiros, sorrisos largos, apertos de 
mãos calorosos, olhares que aceitam, passos em 
sintonias, vozes que alcancem o que deseja, 
atitudes de justiça, visitem os doentes, da boca só 
palavras amigas, acolham o próximo, se precisarem 
busquem e peças ajuda, isso não é feio..., cultivem 
amizades e façam novas amizades, busquem o que é 
do ALTO, enfim tudo isso e muito mais podemos e 
devemos fazer gratuitamente, porque isso é de 
DEUS e DEUS É AMOR...

Shalom!

Então é Natal...

Parabéns!
Grupo de cursilho Frei Salvador de Flores  da Cunha

comemorou em outubro passado  25 anos de existência.

Colaboração: Ivani

Feliz Natal

e um Próspero 

Ano Novo!!!

GED 2014/2015 

Convocação
para Assembleia!

Convocamos os Setores Diocesanos 
para a Assembleia Diocesana 
Ordinária de 2016.
Local: Seminário Aparecida  
Caxias do Sul.
Horas: 8:00 Hrs.
Data: 06 de Março de 2016
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Andrei e Gisele Finger
Casal três dias

Queridos irmãos e irmãs Cursilhistas! 
Estamos encerrando mais um ano e, com ele, nossa gestão. Para  nós  foi uma graça e um privilégio concedido por Jesus 
Cristo,  sermos chamados  para estar à frente desse movimento que é tão especial em nossas vidas. Procuramos  realizar 
nossa missão  com muita dedicação, empenho e alegria. 
Queremos agradecer, de modo especial, a todos os componentes deste Ged inclusive aos filhos dos mesmos que 
souberam dividir o tempo de seus pais para que pudessem cumprir com a missão de levar Jesus Cristo a outros irmãos.
Agradecemos também, a todos os cursilhistas da diocese de Caxias do Sul, pelo carinho com que fomos recebidos em 
todas as visitas aos setores, pela presença quando chamamos para os Cursilhos, para  Assembleias, para os encontros de 
formação, ultreyas, escolas vivenciais, comemorações. Com certeza muitas sementes foram lançadas, agora cabe a cada 
um, perseverar, cuidar, trabalhar para que frutifiquem. 
Ao nosso querido Assessor Padre Arduino queremos dizer que o  admiramos e ele é um trabalhador da messe,  muito 
especial que ganhamos de Deus. Sempre nos acompanhou, nos deu o suporte necessário para que conseguíssemos ir a 
diante com toda essa missão. Sempre foi constante PRESENÇA. Padre Arduino tenha a certeza de que aprendemos e 
crescemos muito com seus ensinamentos. Aprendemos especialmente que devemos buscar o equilíbrio, e  não olhar só 
para cima ou só para baixo, mas olhar para o nosso irmão que está ao  lado. Como o senhor sempre diz : o ontem já foi, o 
amanhã não nos pertence mas em cada presente de nossos dias o senhor foi um verdadeiro e precioso presente pra nós.
Ao pe. Joni Bonato, pe. Renato, pe. Edmundo, pe. Gerson, frei Afonso, pe. Sérgio (Serginho), pe. Paulo Nodari, pe. 
Jocemar, Dom Angelo Salvador, nosso agradecimento pela  imensa ajuda durante os  retiros do CUR.  Aos  padres 
reitores do Seminário Aparecida e aos  seminaristas, nossa gratidão pela parceria durante nossa convivência  e pela 
acolhida nas missas. Que Deus os ilumine sempre.
À Paróquia do Bairro Cruzeiro,  especialmente à equipe do salão e ao pe. Joni Bonato, que recebeu os eventos do 
Cursilho, com carinho e doação; e à  querida Ivete Lima por sua dedicação à  casa  de retiros, o nosso  obrigado e o 
pedido de que  Deus os recompense copiosamente. 
Podemos dizer que nessa missão, de ser GED que se encerra hoje, como grupo executivo, nos unimos  formando uma 
nova e verdadeira família, amigos para sempre, tudo isso construído no chamado  que Jesus, no Seu Amor,  nos fez . 
Nosso obrigado a todos, nosso obrigado Jesus. 
Estamos quase chegando no tempo do nascimento de Jesus Menino. Aquele SIM de Maria, foi o SIM mais decisivo e 
importante sobre a face da terra. Um SIM que modificou a história. Sem o consentimento de Maria, o plano da redenção, 
concebido na eternidade, não teria acontecido. Sua presença de carinho, ternura e amor permanece como o oásis eterno, 
nos caminhos da humanidade, da Igreja, de cada um de nós. Ela é a Mãe. A estrela que orienta a incerteza dos nossos 
passos e decisões na travessia da vida. Sem ela, haveria um vazio no mundo e talvez nem saberíamos o que é 
FELICIDADE... mas tudo se modificou, na esperança e na fé, a partir daquele SIM, generoso e profundo, da Virgem de 
Nazaré, Mãe da Humanidade.  Que nada nos aflija nem perturbe nosso coração. Mostra-nos e manifesta-nos a Teu 
amado Filho, para que Nele e com Ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo. Faz-nos mensageiros teus, 
mensageiros da Palavra e da vontade de Deus.
Que todos tenham um abençoado Natal! 
Um bom descanso e renovadas forças para o Ano que se aproxima. 
Deixamos um grande SHALOM !                                                             

      Simão e Margareth Coordenação do GED

Dezembro de 2015, fim de uma gestão. Mas não o fim da ação! Devemos seguir fazendo de nossas vidas uma constante 

busca de Deus e uma incansável missão de salvar almas. E, ao longo destes dois anos, Sua Divina Providência nos 

presenteou com grandes momentos que nos ajudarão a seguir firmes neste propósito. Tudo isto fez parte desta 

caminhada e nos impulsionará a continuar: a experiência adquirida, a vida partilhada, a convivência enriquecedora 

nos encontros de formação. A cumplicidade gerada nos assentimentos, nos abraços, risos e conversas. A alegria 

estampada nos rostos, em sorrisos que dizem “Somos todos da mesma família! Somos cursilhistas!”. As discussões e os 

debates, nos quais, procurando um consenso, chegamos a Jesus... A escuta amorosa que experimentamos nos 

diferentes lugares, a acolhida calorosa com que fomos recebidos nas visitas realizadas! Nos caminhos tortuosos, entre 

balsas, poeira, pontes, escuridão e tempestades, às vezes já tarde da noite, dizíamos “só por Jesus mesmo!” e então, 

sentindo-nos mais fortes, seguíamos confiantes, pois estávamos em missão. E as respostas recebidas dos emails 

enviados entre tantas histórias de santos e material sobre nossa Igreja, fizeram desta troca a consolidação de um laço 

mais íntimo entre nós. A sede de vida interior em Cristo que tantos manifestaram nos mostra que é preciso continuar, 

antes de mais nada, rezando! Rezando para que Cristo seja mais amado e conhecido, rezando para que à Santíssima 

Virgem seja prestada a verdadeira devoção que lhe é devida, rezando para que a Igreja seja verdadeiramente 

conhecida e respeitada em sua doutrina e sabedoria, por nós, católicos, e por todos. Que graça poder presenciar muitos 

buscando na adoração ao Santíssimo Sacramento a intimidade com o Amado. Não nos cansemos de estar com Ele! E 

também de louvar por ter-nos concedido a oportunidade de vê-Lo nos irmãos cursilhistas, em uma sadia convivência. 

Assim foi na viagem de peregrinação, que selou novas amizades e, em nome dos peregrinos, buscou a bênção da Mãe 

Aparecida para todo o Cursilho. E como tudo é dádiva de Deus, como não agradecer também os momentos simples, 

como a troca de receitas entre algumas “chefs” cursilhistas? Além de fazer com que nos aproximássemos ainda mais de 

suas realidades, fez com que nossos encontros fossem saborosíssimos! E ainda queremos muito aquela receita de 

pudim de mandioca e rapadura de leite, certo? 

Resta-nos render glórias a Deus e agradecê-Lo por haver mostrado, em cada detalhe, que servir é uma bênção! 

Obrigado a todos. Shalom!
Gentil e Marilene
Casal Pós-Cursilho

A Caminhada
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Ano Santo da Misericórdia

Este é o lema do ANO DA MISERICORDIA, que tem seu inicio dia 8 de Dezembro de 

2015, e se concluirá em Novembro de 2016.

Pensei  muitas vezes como a Igreja pode tornar mais evidente a sua missão de ser 

testemunha da sua misericórdia. É um caminho que começa com uma conversão 

espiritual; e devemos fazer este caminho. Por isto decidi proclamar um Jubileu 

Extraordinário, que tenha no seu centro a misericórdia de Deus. Será um Ano Santo da 

misericórdia: Papa Francisco. Ele ainda convida os fiéis do mundo inteiro a celebrarem 

o Sacramento da Reconciliação.

O dia 8 de Dezembro de 2015, também marca os 50 anos do Concilio Vaticano II. O para 

Francisco assinalou este evento como “Uma nova etapa na evangelização de sempre!”

“SEDE MISERICORDIOSO COMO O PAI”  

Esta é a história de um alpinista que sempre buscava superar mais e mais desafios. Ele resolveu 

depois de muitos anos de preparação escalar o Aconcágua. Mas ele queria a glória somente para 

ele, e resolveu escalar sozinho sem nenhum companheiro, o que seria natural no caso de uma 

escalada dessa dificuldade. 

Começou a subir e foi ficando cada vez mais tarde, e por que não havia se preparado para acampar, 

resolveu seguir a escalada decidido a atingir o topo. Escureceu, e a noite caiu como um breu nas 

alturas da montanha, e não era possível mais enxergar um palmo à frente do nariz, não se via 

absolutamente nada! Tudo era escuridão. Zero de visibilidade. Não havia Lu a e as estrelas estavam 

cobertas pelas nuvens.

Subindo por uma "parede" a apenas 100 m. do topo ele escorregou e caiu ... Caia a uma velocidade 

vertiginosa. Somente conseguia ver as manchas que passavam cada vez mais rápidas na mesma 

escuridão, e sentia a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. Ele continuava 

caindo... E nesses angustiantes momentos passaram por sua mente todos os momentos felizes e 

tristes que já havia vivido em sua vida. De repente ele sentiu um puxão forte, que quase o partiu 

pela metade. Shack!...Como todo alpinista experimentado, havia cravado estacas de segurança com 

grampos a uma corda comprida que fixou em sua cintura. Nesses momentos de silêncio suspendido 

pelos ares na completa escuridão, não havia nada a fazer a não ser gritar:

- Ó meu Deus me ajude!

De repente uma voz grave e profunda vinda dos céus responderam: - O que você quer de mim meu 

filho?

- Me salve meu Deus, por favor?

- Você realmente acredita que eu possa te salvar?

- Eu tenho certeza meu Deus!

- Então, corte a corda que te mantém pendurado... Ouve um momento de silêncio e reflexão. O 

homem se agarrou mais ainda a corda e refletiu que se fizesse isso morreria...

Conta o pessoal de resgate que ao realizar as buscas encontrou um alpinista congelado, morto, 

agarrado com força com suas duas mãos a uma corda... O somente meio metro do chão...

Refletindo:Por vezes nos agarramos as nossas velhas cordas que nos mantém seguros, porém ter fé 

é arriscar-se a perder total controle sobre a própria vida confiando-a ao Pai. Que possamos todos 

entregar-nos e viver plenamente na confiança de que existe Aquele que está sempre ao nosso lado 

a nos suportar, mesmo que nossa corda arrebente.

(Autor desconhecido)

Colaboração: Padre Arduíno Lazzari

O Alpinista

NOVO SETOR... GUABIJÚ!

Momentos especiais devem ser compartilhados. Parabéns 

Guabijú e obrigado por este encontro tão especial, onde a 

troca de experiencias nos engrandece, fortalece e nos faz 

viver com mais leveza o nosso dia a dia. BEM VINDOS! 

Feliz Natal e Abençoado Ano de 2016

Shalom!                                                       GED2014/2015

Em 08/11/2015, Setores de Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha, Arco 

Verde, Coronel Pilar(Marcourama)mais uma vez estiveram reunidos com 

muita alegria e com o mesmo objetivo; Evangelizar... através de estudo e 

formações. A participação dos setores marcou momentos bonitos que 

certamente ficarão em nossos corações. Obrigado pela presença de todos e 

desde já um Feliz e Abençoado Ano de 2016.

Shalom!

Em 22/11/2015 tambem aconteceu o encontro dos Setores, São Jorge, Nova Bassano, 

Vila Flores, Veranópolis, Nova Araçá e Nova Prata, com o mesmo objetivo, evangelizar 

através de estudos e formações. Agradecemos a preciosa presença de todos, o carinho e 

atenção recebidos e acima de tudo agradecemos a Deus por estas maravilhosas 

caminhadas com pessoas maravilhosas. Feliz e Abençoado Ano de 2016

Shalom!

                                                       GED 2014/2015

Encontro de Setores

Sr. Darcy Câmara e Sr. Osvaldo Pinheiro
Deus nos privilegiou de encontrar verdadeiros evangelizadores em 

nosso caminho.
Como grãos de areia que compõem imensas dunas, como pequenas 

gotas que formam as chuvas, vocês foram e são para nós bons 
evangelizadores da Palavra.

Tivemos o privilegio desses dois anos de Decolores estarmos juntos na 
mesma direção e com o mesmo objetivo; Evangelizar.

Temos o coração imensamente agradecido por todas as vezes que 
permitiram que o Decolores tivesse ao alcance de muitas pessoas e de 

vários lugares, inclusive outros países. 
Para vocês um Natal e Ano novo de muitas alegrias e renovação.

Shalom! Abraços do GED 2014/2015

Agradecimentos

Queridos colegas´´ parceiros, amigos´´, no Senhor Jesus Cristo, estejam com 
todos vocês a graça e a paz de Deus, nosso Pai, pela ação amorosa do seu 
Espírito Santo.
Queremos deixar aqui registrado nossa gratidão a todos que de uma forma ou 
de outra colaboraram, com o nosso maravilhoso jantar, mais um ano foi um 
grande sucesso, méritos a todos nós. O nosso muuuuuuito obrigado a todos de 
coração. Shalom!!

Nadia e Alexandre Setor: Paraí

Paraí
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É maravilhoso agradecer...

Por todos os que nos fizeram 

sorrir e estiveram ao nosso lado 

nesta caminhada com a missão 

que Deus nos confiou. 

Dois anos se passaram, 

batalhamos, trabalhamos, fizemos 

novos amigos, amigos especiais...

Diariamente o Decolores fez parte 

de nossas vidas nos deixando 

aprendizados incríveis e nos 

tornando seres humanos melhores.

Assim queremos agradecer a Deus 

por esse tempo que junto 

passamos. Agradecer aqueles que 

nestes dois anos nos ajudaram a 

embelezar o nosso Decolores com 

mensagens, histórias de vida, 

estudos e informações.

“Aprendemos que o nosso 

caminho é feito pelos nossos 

próprios passos, mas a beleza da 

caminhada depende daquele que 

vão conosco!”

Agradecemos também a todos os 

que leram o Decolores, aos que 

nos enriqueceram com os 

comentário e ao mesmo tempo no 

silencio nos ensinaram.

Deixamos para vocês William 

Shakespeare.

“O tempo é algo que não volta 

atrás. Por isso plante seu jardim e 

decore sua alma ao invés de 

esperar alguém que te traga 

flores...”

Shalom! Carinhosamente recebam 

o nosso abraço.

(já estamos com saudades...)

 Beijos casal Decolores 
Rui Dalcin e Margarete Canuto Dalcin

GED 2014/2015

É Maravilhoso Agradecer

Dos presentes que o Senhor já te deu

Tua família é...

Um dos mais importantes tesouros.

Plano do amor Deus...

E por mais que difícil estiver,

Nem penses em desistir.

Não abandones a tua família precisa de ti.

Crê na força do amor que tudo pode mudar,

Ama tua família, amor vencerá.

Como foi feliz a santa família de Nazaré.

A tua também será se tiveres fé.

Jesus, Maria, José...

Minha família vossa é...

Jesus, Maria, José...

Minha família vossa é...

Abençoai a minha casa...

Cuida bem dela pra mim...

Vou amar minha família ate o fim.

Padre:  Robson de Oliveira.

Sagrada Família
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