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Assessor Eclesiástico: Pe. Renato Ariotti – 32113510
Padres colaboradores: Pe Arduino Lazzari – 996055271 – Pe.arduino@hotmail.com
Pe. Joni Bonatto – 32121141
Pe.Juarez Bavaresco
Coordenação: João Carlos e Salete Molin – 984013041/984013198 – saletemolin@bol.com.br/molin@cimcomponentes.com.br
Vice Coordenação: Daniel e Elisângela de Jesus - 999235789/999264266 – dmjesus1@hotmail.com/dejesusangelaelis@hotmail.com
Secretaria: Arno e Terezinha D'Agostini – 32224716/996504648/996691826 – adagostini06@gmail.com; Cirleine Maino – 99723294 
c.maino@terra.com.br – cirleine.maino@caixa.gov.br
Alavancas: Leandro e Lorena Camêlo – 991371197/991692738 l.canuto@yahoo.com.br
Pré-Cursilho:  Enoril e Lucia Ortiz de Souza – 32297582 – 999729445 – maschi@maschi.com.br
Cursilho três dias: Gilmar e Marilise Casagrande – 999715706 -991122261– gilmarcasagrande8@gmail.com; Valter e Sandra 
Amarante – 999882735/999700065 – 30258632 -sansantini@hotmail.com
Pós-Cursilho: Itamar e Tânia Maino – 32121211/991822725 – maino.itamar@gmail.com – maino.mc@gmail.com
Escola Vivencial: Edemar e Eliana Santa Lúcia – 981296961/991585823 – edemareliana@gmail.com
Decolores: João Alberto e Marlene Sandri – 32295336/999636171/999389525 – joaoasandri@gmail.com / mbsandri@hotmail.com
Tesouraria: Moacir e Albina Danieli – 32831495-999230894/984061995 – moadani@yahoo.com.br/ albinadani@yahoo.com.br; 
Ultréyas e Atos de Encerramento:  Caio e Agda Renosto – 32141304/984223056 – agada.remosto@yahoo.com.br
Animação: Nelson e Fernanda Souto – 32680566/991185172/996797800 – fernandabsouto@gmail.com/nelson@silvestrin.com
Ecônomo: Antonio e Ivone Susin – 32115482/999794682/999197490 – ivonemls@hotmail.com / Luiz e Clotilde Tondello – 
30213651/999475197/999180639 – tondello@tondello.com.br/tondello@msm.com
Apoio e Eventos: Hamilton e Carmen Ortiz de Souza – 32299682/999727338 – 
Hamilton@hccveiculos.com.br/contato@hccveiculos.com.br

GED – Grupo Executivo Diocesano de Caxias do Sul – 2016/2018

CHEGA O TEMPO
 DA ESPERANÇA...

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA  
O Grupo Executivo Diocesano de Caxias do Sul (GED) 

convoca todos os Setores para ASSEMBLÉIA 
ORDINÁRIA DIOCESANA DE 2017 DO MOVIMENTO 

DE CURSILHOS.

Local: Seminário N. S. Aparecida - Casa de Retiros em 
Caxias do Sul

Data:  12 de março de 2017 (8 horas)

                                  SHALOM!

Coral animando a celebração

Já é tempo de Natal
E os sininhos a repicar                                                                           

Vai ensinando à toda gente 
 A lição do verbo amar

Imagens  da Ultreia do mês de novembro,  onde foram
apresentados os novos irmãos e irmãs de Caxias do Sul, 

do último cursilho de 2016, juntamente com seus padrinhos. 
Bem vindos à família cursilhista!

14/03/17 – 20 horas
Local: Igreja Sagrado Coração 

de Jesus – Bairro Cruzeiro

Ultréya: 

Participe!

Trata a todos com carinho                             
Trata a todos por igual 

É o segredo que nos contam
 Os sininhos de Natal

(Melodia -Teresinha de Jesus) 

Canção de Natal para as crianças
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 celebração do Natal, que se aproxima, é rica 

Aem símbolos, gestos, sentimentos e cores.  

Sabemos que é o Nascimento de Jesus, 

sabemos que é uma festa cristã, mas o comércio, o Shopping, as 

lojas investem pesado, no vender, no comprar. E nós em que 

investimos, como nos preparamos, o que estamos fazendo? Não 

deixe que esta festa se transforme apenas em luzes, cores e 

presentes. Vale a dica: Não esqueça o Principal.  Participe dos 

encontros de preparação para esta festa.  Envolva-se em sua 

comunidade na Celebração Penitencial, nas missas e 

celebrações do tempo do Advento.   A gente sabe como é:  na 

sociedade de consumo   tudo vira comércio, lucro e o Natal, 

como tantas outras celebrações, acaba perdendo o encanto, o 

sentido e se resumindo em papai-noel, luzes, enfeites, ceias e 

tantos outros acessórios. A festa   também faz parte do 

momento, mas não podemos ficar apenas nos acessórios. O 

fundamental, é o sentido e o motivo do Natal, Jesus Cristo, 

nosso irmão e Senhor, o Rosto Humano do Pai, que assume 

nossa história, nossa vida e quer que sejamos solidários com os 

irmãos e irmãs que estão do nosso lado.

Se a celebração do Natal, ficar   em compras, presentes, 

comida e bebida, será apenas uma festa que passa e pronto. 

Haverá uma euforia momentânea, mas que não preenche o vazio 

do coração. Terminada a festa, passa a alegria.

Entender e viver o sentido do Natal é um desafio que 

ano após ano temos diante de nós. Afinal, muitos são os desvios 

que descaracterizam essa festa. Muitas vezes quando falamos da 

celebração do Natal, pensamos e cantamos somente a beleza, a 

paz e a harmonia que envolveram o nascimento de Jesus. Mas, a 

realidade é que desde o seu nascimento, Jesus enfrentou 

sofrimento, perseguição e rejeição. Na verdade, seu nascimento 

é uma mistura de alegria e dor, rejeição e acolhimento, mas para 

todos. Sempre será sinal e certeza de esperança e vida plena. 

Este é o convite: Viver com intensidade está preparação, 

assumindo o seu sentido e vivendo com intensidade cada 

momento, cada situação, que nos aproxima do Natal.  

Que o Natal seja oportunidade para celebrar a vida, renovar a 

esperança, sendo instrumentos de paz, fraternidade e perdão. 

Mesmo que o verdadeiro sentido do Natal pareça perdido, ele 

não pode ser apagado, pois Jesus continua a nascer todos os dias 

no coração daqueles que amam e lutam por um mundo melhor, 

mais justo e fraterno.

Que o amor e o perdão, a justiça e a paz, sejam o 

ornamento principal na árvore do nosso Natal.

SHALOM.
Pe. Renato Ariotti

Assessor Espiritual do MCC.
Perenato @terra.com.br 

Preparando 
O Natal

Mais um ano se encerra, mais um ciclo se fecha. O fim do 
ano é sempre um bom momento para pensarmos um pouco 
sobre a vida, uma ótima oportunidade de eliminar tudo que já 
não traz felicidade para nossas vidas criando espaço para 
vivermos novas experiências, novas alegrias! 

Também é hora de repensar as nossas atitudes, o modo 
como vivemos e mudar aquilo que precisa ser mudado. 
Lembrar do que já passamos pode nos ajudar a direcionar 
nossas perspectivas com relação à nova fase que está 
começando.

É vontade de Deus que as nossas atitudes, os nossos atos, 
sejam conduzidos pela força do Espírito Santo, para sermos 
cristãos mais autênticos.

Neste ano, o Papa Francisco convidou a Igreja para viver 
um Ano Jubilar Extraordinário dedicado à Misericórdia.  
Misericórdia é a junção de duas palavras em latim: miseratio 
(compaixão) e cordis (coração). Assim, podemos entender, 
literalmente, que precisamos ter um “coração compadecido”.

Viver a misericórdia a exemplo do Pai. E este é um 
caminho que começa com uma conversão espiritual. 
Oportunidade favorável para contemplar a clemência divina 
que ultrapassa qualquer limite humano.

Estamos neste mundo como peregrinos numa caminhada 
rumo à conquista do céu. Somos conduzidos diariamente por 
caminhos diferentes, e por eles encontramos muitos 
obstáculos, muitas pedras que se tornam empecilhos para 
nossa conversão. Porém, somos também surpreendidos por 
maravilhosas conquistas que nos fazem sentir como Deus nos 
ama e é misericordioso conosco. Por isso mesmo, Francisco 
destacou a necessidade de reconhecer nossos pecados para 
experimentarem a misericórdia de Deus.

Fomos motivados também a praticar as obras de 
misericórdia corporais e espirituais. Obras estas, que já 
existiam, mas que oportunizaram um redespertar da 
comunidade para que todo o povo de Deus pudesse voltar 
novamente este olhar misericordioso para com quem 
estivesse necessitado. Elas nos fazem relembrar que a nossa 
fé se traduz em atos concretos e quotidianos, pois “a fé sem 
obras é morta”

 Foi uma maneira de acordar a nossa consciência, muitas 
vezes adormecida perante o drama da pobreza. A humanidade 
precisa, urgentemente, de um olhar misericordioso; sem 
julgamentos nem condenações, mas com amor e perdão sem 
medida. Misericórdia exige uma experiência samaritana de 
envolvimento com a dor do outro, daquele que sofre e, em 
especial, dos que não tem forças nem mesmo para gritar. Não 
basta compadecer-se das pessoas e ficar de braços cruzados. 
Importa é agir para "socorrê-las".
     Por isso, é chegado o momento de se perguntar: quanto me 
tornei melhor? Quanto me abasteci para uma conversão 
espiritual? Fui misericordioso em todas as situações que 
apareceram para mim?  Quanto tempo reservei para estar com 
Deus na oração, no silêncio, na adoração? Consegui olhar 
meu irmão com os olhos e o coração de Deus?

Convidamos todos a refletirem sua caminhada deste ano 
que passou. A Palavra de Deus diz que “Tudo concorre para o 
bem daqueles que amam a Deus”. Não deixe passar essa 
oportunidade de avaliar sua peregrinação.

Que este Ano Santo da Misericórdia tenha sido o tempo 
de conversão e perdão e de buscar uma justiça que ultrapasse 
a justiça humana.                                                                                                                                  

Valter e Sandra Amarante                                                                                                                    
Cursilho Três Dias  

                                                                                                     

          O Setor do Movimento de Cursilhos de Veranópolis é composto 
por 15 grupos na Paróquia São Luiz Gonzaga e grupo Santo Antônio do 
município de Vila Flores.
          Os cursilhistas realizam mensalmente uma Ultréia, sempre na 
segunda quinta-feira do mês, em local escolhido pelo grupo 
organizador, que também fica responsável pela liturgia da missa das 
19hs, na igreja matriz, no domingo subsequente à Ultréia. No mês em 
que há cinco domingos, a liturgia da missa das 19hs, na matriz, fica a 
cargo da coordenação do cursilho.
          Os membros do Movimento se envolvem em diversas atividades 
junto à comunidade, como ministros da eucaristia, catequese, 
preparação dos batizados, missa junto ao lar dos Idosos, montagem do 
presépio na Igreja Matriz, colaboração com promoções de entidades 
beneficentes.
          Uma semana por mês o movimento é responsável pelas 
mensagens da Ave Maria, às 18 horas, na Rádio Comunidade – FM.
          O movimento também colabora com o pagamento do professor 
de música para o coral de catequizandos da Paróquia.

Coordenação 2016/2017
Veranópolis
Assessor Espiritual – Frei Darci Vazatta
Coordenação:  Paulo de Oliveira e Terezinha Belluck de Oliveira
Vice Coordenação: Alceu Peresin  e Tania Maria Peruzzo Peresin
Secretaria: Lourdes Ferronato Moro, Inês Zaniol e Eni Chiaradia Gottardo
Tesouraria: Tania Maria Peruzzo Peresin
Pré Cursilho: Etmar e Carmen Grellman
Pós Cursilho: Antônio e Maribel Fontana
Casal Resp. pelas Liturgias: Antenor e Gema Esteves

Vila Flores
Coordenação: Delmo e Eliane Scalco
Vice Coordenação: Darcilo e Neura Canevese
Assessor Espiritual: Frei Antoninho Pasqualono do professor de música para o 
coral de catequizandos da Paróquia.

O Setor do Movimento de 
Cursilhos de Nova Prata tem 
na Coordenação os casais 
Danilo e Adenir Grisa e Valdir 
e Neli Zilli, auxiliados por 7 
departamentos. É formado por 
36 grupos, sendo que os 
primeiros casais que iniciaram 
o movimento na paróquia 
estão atuantes há 40 anos.

Nossos encontros mensais na Ultréia acontecem 
sempre na primeira terça-feira de cada mês, onde um 
grupo se encarrega da preparação da celebração 
litúrgica, seguida dos avisos da coordenação. 
Alternando os encontros, acontecem palestras 
sugeridas antecipadamente abordando aspectos de 
formação. Após da Ultréia, o grupo que organiza 
oferece uma confraternização, momento de 
descontração entre os participantes.
O mesmo grupo que organiza a Ultréia do mês, fica 
responsável pela liturgia da missa dominical das 8hs, 
irradiada, bem como do Programa da Paróquia, na 
Rádio Prata, apresentado na terceira segunda-feira de 
cada mês.
Desde o início do movimento, os cursilhistas estão 
envolvidos em praticamente todas as pastorais de nossa 
Paróquia. Muitos irmãos atuam em diversas pastorais, 
bem como ministros extraordinários da Eucaristia e dos 
enfermos.
Um momento muito marcante na vida do movimento 
acontece por ocasião do falecimento de familiares do 
cursilho, quando os irmãos são comunicados do horário 
e comparecem para um momento de oração, levando 
solidariedade pela perda de um ente querido.
Por ocasião do final de ano o movimento promove um 
grande encontro dos cursilhistas e seus familiares, com 
celebração eucarística e confraternização.
Todos os anos é promovido um jantar, cujo lucro serve 
para cobrir os custos do MCC.
SHALOM!

É uma saudação hebraica: S= saúde; H=humildade; A=amor; 
L=liberdade; O=obediência; M=misericórdia. Cada uma das 
letras expressa um sentimento. Em hebraico Shalom significa 
paz, integridade, calma, tranquilidade, saúde e bem-estar. 
Então, Shalom, irmãos.

Rômulo Bernardi / Setor de Comunicação.     

Carlos Drummond de Andrade

Veranópolis Nova Prata
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No dia 28 de dezembro lembramos os Santos Inocentes. Foi instituída pelo Papa São Pio V. Esta festa encontra o seu 
fundamento nas Sagradas Escrituras. Quando os Magos chegaram a Belém, guiados por uma estrela misteriosa, 
“encontraram o Menino com Maria e, prostrando-se, adoraram-No e, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe 
presentes – ouro, incenso e mirra. E, tendo recebido aviso em sonhos para não tornarem a Herodes, voltaram por 
outro caminho para a sua terra. Tendo eles partido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-
lhe: 'Levanta-te, toma o Menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai 
procurar o Menino para o matar'. E ele, levantando-se de noite, tomou o Menino e sua mãe, e retirou-se para o Egito. 
E lá esteve até a morte de Herodes, cumprindo-se deste modo o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta, 
que disse: 'Do Egito chamarei o meu filho'. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos Magos, irou-se em 
extremo e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e arredores, de dois anos para baixo. Então se 
cumpriu o que estava predito pelo profeta Jeremias: 'Uma voz se ouviu em Ramá, grandes prantos e lamentações: 

Raquel chorando os seus filhos, sem admitir consolação, porque já não existem'” (Mt 2,11-20)
A festa de hoje também é um convite a refletirmos sobre a situação atual desses milhões de “pequenos inocentes”: crianças vítimas do 
descaso, do aborto, da fome e da violência. Rezemos neste dia por elas e pelas nossas autoridades, para que se empenhem cada vez mais no 
cuidado e no amor às nossas crianças, pois delas é o Reino dos Céus.

Os Santos Inocentes

Hora de Agradecer...
Santo do mês:

Canção Nova

    O MCC  está consolidado em nossa paróquia desde  1975.   
É presença marcante em quase todas as atividades  da nossa 
paróquia.  Gostaríamos de partilhar com os amigos  as  
atividades  realizadas neste  ano.
    Estamos organizados em grupos. São 4  : Santo André, São 
Bassiano, São Carlos,  São Domingos.   Nos  reunimos  
normalmente na  2ª segunda feira do  mês para Ultréia ...Santa 
Missa ... onde  temos o Pe Armelindo Costa como diretor 
espiritual  . Avisos  e   comemoração dos aniversariantes do 
mês.  Na última segunda-feira do mês temos a Escola 
Vivencial  com palestras  abordando os mais variados temas, 
orientações a cargo do grupo conforme planejamento do início 
do ano. Ainda temos  a terceira  quinta-feira do mês  liturgia no 
Santuário  Senhor Bom Jesus.  Somos em torno de 70 
participantes divididos em grupos.                                            
    Atividades :  Nas quartas-feiras, programa paroquial na 
rádio da comunidade: 11hs 45min  e no segundo sábado do 
mês a liturgia e canto na missa das 19hs  na paróquia.
   Temos o coral do Movimento fundado em agosto de ano 
passado com o maestro Paulo Lunardi que coordena....as 
custas são por conta de cada participante.
  Organização e participação da Romaria à porta da 
Misericórdia  em Nova Prata . Confecção do tapete Corpus 
Christi. Missa em homenagem às mães e aos pais.
Animação de um dia de tríduo nos bairros em Honra a São 
Peregrino; Nossa Senhora  de Lourdes  e  São Francisco.  
     Auxílio na organização da parte  material (  preparação do 
ambiente) e espiritual da Romaria do Senhor Bom Jesus, em 
setembro...Motivamos os movimentos, o comércio, as escolas, 
ao povo em geral para procissão luminosa que acontece nas 
quintas-feiras que antecedem a romaria.
    Organização do  Jantar dançante em setembro em parceria 
com o Colégio Colbachini, onde tivemos a participação dos 
amigos cursilhistas de Parai, Nova Araça, São Jorge, um 
grande público de Nova Bassano e visitantes.
    Participação  como atores  no grande evento  natalino “ 
Caminhos da Paz”, promovido pelo poder público  com apoio 
das entidades.

         Amigos Cursilhistas! É uma alegria poder compartilhar essa experiência conjunta vivenciada com o 
Grupo Executivo Diocesano e toda a família Cursilhista, especialmente neste ano.

 Assim como destacado pelo nosso querido Papa Francisco no livro A alegria do Evangelho: “A 
ALEGRIA DO EVANGELHO enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos 
se deixam salvar por Ele e são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus 
Cristo, a alegria renasce sem cessar. Quero, com esta Exortação, dirigir-me aos fiéis cristãos a fim de convidá-
los para uma nova etapa evangelizadora marcada por essa alegria...”.

 E assim, nas inúmeras oportunidades de encontros, reuniões, assembleias, Ultréias, escolas, eventos, ... 
predominou a alegria, a colaboração, a amizade, a espiritualidade, ...

 O Grupo Executivo Diocesano numa grande unidade. Nas diferentes funções com clareza da missão, 
esforços contínuos, ...e alegria destacada. A coordenação e vice com harmonia, complementariedade, 
dedicação, equilíbrio e com a convicção que o amadurecimento deste ano trará muitos outros frutos na 
sequência da caminhada. O nosso alegre e competente Assessor Eclesiástico pela grande e nobre missão 
exercida. Assim como, nossa gratidão a todos os sacerdotes que deram sua contribuição. A secretaria sempre 
pronta para o que precisar. O casal Alavancas nos fortalecendo com a valorização e o cultivo da oração. O casal 
Pré comunicando, incentivando, organizando os candidatos nos Cursilhos. Os casais do Cursilho Três dias, 
quanta dedicação, resgates, sabedoria, ...O casal Pós, incansáveis no servir, no acolher, no animar, articular, 
...O casal Escola buscando agregar, formar, inovar, ... Decolores buscando a cada edição dar um presente a 
todos nós. Sempre com muita formação, atualização, acompanhando a caminhada Cursilhista Diocesana. A 
tesouraria com zelo, seriedade e muito empenho em toda administração para o bom andamento de todos os 
serviços, assim como, a Casa de Retiros. O casal Ultréyas e Ato de Encerramento dos Cursilhos sempre 
prontos para as inúmeras atividades. A nossa animação dando beleza, vida, ritmo, alegria, ...E o casal 
Ecônomo numa incansável dedicação, acolhimento, presteza e eficiência nas inúmeras demandas da Casa e 
dos Retiros. Destaque também, às colaboradoras da Casa de Retiros, sempre nos surpreendendo 
positivamente, com criatividade, amor, ... O casal Eventos com muita experiência e animação buscando o 
melhor encaminhamento das necessidades.

 A valorização dos Grupos de Cursilhistas, tanto os existentes como os novos foi uma constante nos mais 
diferentes Atos do Movimento de Cursilhos. Sempre com a clara convicção dos mesmos serem uma poderosa 
ferramenta de perseverança, de amizade, de crescimento da fé e fortalecimento do MCC.

 A todos os Setores Diocesanos da nossa Diocese de Caxias do Sul, a nossa satisfação, gratidão, carinho, 
reconhecimento pela preciosa missão realizada por toda a comunidade cursilhista.

 Toda a estrutura do Movimento de Cursilhos é necessária para impulsionar, promover, organizar, 
animar, ...as inúmeras ações e objetivos do MCC na Diocese.

 O Movimento de Cursilhos de Cristandade inserido nos mais diversos ambientes pode muito 
contribuir para otimizar as ações pastorais da diocese, auxiliando a Comunidade Igreja para ser mais 
acolhedora, mais formadora e missionária com urgência e ousadia. 

 O MCC EM PERMANENTE ESTADO DE MISSÃO E CONTRIBUINDO PARA “DEVOLVER 
DEUS  AO MUNDO”.

                                              SHALOM!
 Um Santo Natal e Abençoado Ano Novo com muitas alegrias!!!

             Salete M. R. e João Carlos Molin
                                                      Coordenação.

 Pelos Setores

Nova Bassano      Neste ano a Campanha da Fraternidade tem como tema 
“CASA COMUM, NOSSA RESPONSABILIDADE”.
O MCC, Setor Diocesano de Nova Bassano, sempre pensando 
em realizar ações concretas e tendo em vista a reflexão do tema da 
CF, realizou uma palestra com vídeos onde foi abordado o tema: 
“Lixo, somos todos responsáveis em dar o destino correto”, 
surgindo a ideia do recolhimento de lixo no acostamento da RS 
324, entre as divisas dos municípios de Nova Araçá e Nova Prata.
Assim, no dia 12 de outubro, às sete horas, o grupo se reuniu em 
frente ao batalhão da Policia rodoviária estadual e formou seis 
equipes de trabalho. Uma delas ficou junto a PRE entregando um 
folder com dicas práticas e uma sacola para o lixo produzido no 
carro. Outra equipe colocou as placas educativas nos 
acostamentos. As outras quatro foram distribuídas ao longo da 
rodovia para o efetivo recolhimento.
    Observava-se na abordagem dos automóveis pela Polícia 
Rodoviária, muita gratidão e agradecimento pelo gesto e diziam 
que se todos fizessem a sua parte não precisaria o grupo estar 
fazendo isso. Muitos pais com crianças aproveitavam para 
explicar para os filhos a importância de destinar de forma correta 
o lixo produzido.
   As equipes embrenhadas pelos acostamentos, apesar de 
exaustas, concluíram o trabalho de divisa a divisa, sob aplausos, 
buzinadas e palavras de apoio dos motoristas, que passaram a ser 
um estímulo após 4 horas de trabalho. O resultado de tudo isso foi 
de QUATRO TONELADAS de lixo recolhido, tais como, pneus, 
garrafas pet, plásticos, vidros, móveis, metais entre muitas outras 
coisas.
      Após o trabalho realizado destinaram o lixo para a reciclagem.
Os integrantes do Movimento externavam a alegria, a gratidão 
(cerca de 60 pessoas) em realizar a tarefa, diziam parecer que a 
natureza estava agradecida e o meio ambiente limpo apesar do 
gesto negativo de alguns que trafegam nas rodovias. 
   Fica um agradecimento especial à Empresa Esplendore e à 
Gráfica Monarca pelo patrocínio; à Prefeitura, à Polícia Civil, e à 
Polícia Rodoviária Estadual, pelo suporte dado a fim de que a 
tarefa pudesse ser realizada com toda segurança;  à Rádio Vox, 
pela cobertura dada; e ao Restaurante Zauza pelo Lanche 
oferecido.
     Lembre-se: “VOCÊ É RESPONSÁVEL PELO SEU LIXO”

Coordenação: Vera Lucia e João Luiz Zajaczkowski   
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Neste Tempo de Advento

A Igreja nos convida a rezar

Com mais alegria e esperança

Nosso coração e a vida enfeitar

Preparando um lindo presépio!

Para o Menino Deus esperar.

 

Falei que é tempo de espera

Cada tempo com seu valor

Não embarquemos no consumismo

Que nos agride sem pudor

Mas nos nossos grupos de Famílias

Preparemos a vinda do Salvador.

 

Temos a “Coroa do Advento”

Com fitas e velas coloridas

E a manjedoura vazia

Que ainda aguarda a Vida

Bem como o Presépio sem imagens

São símbolos da nossa acolhida.

 

Preparar os Caminhos do Senhor

Convidando todos à conversão

Jesus é a plenitude da obra de Deus

E sua plena manifestação

Ele vem nos comunicar a vida

E nos proporcionar a Salvação.

 

Durante as quatro semanas

Do Advento do Messias

Encontraremos muitas figuras

Tais como o Profeta Isaías

Isabel, Maria e José,

João Batista e Seu pai Zacarias.

 

Nos dois primeiros domingos

Encontramos em nossa Liturgia

Textos selecionados da Bíblia

Que para a nossa fé tem valia

Pois tratam dos “Fins dos Tempos”

Também Chamados de Escatologia.

 

Nos dois domingos seguintes

Começa a brilhar uma luz

Pois estamos trilhando o Caminho

Que ao Deus Menino conduz

E os textos das Sagradas Escritura

Apontam para o nascimento de Jesus.

 Quero fazer uma alerta

A todo o Povo fiel

Cuidado com a propaganda

Que age como cartel

Esquece o nascimento de Jesus

E só fala em Papai Noel.

 

É uma maneira perversa

De a boa fé explorar

Pois tomam as datas religiosas

Para suas vendas aumentar

Nós, porém, neste Advento

Seu verdadeiro sentido vamos dar.

 

Os cristãos neste Tempo Litúrgico

Valorizamos as Sagradas Escrituras

Resgatando o valor do Advento

Seus textos, símbolos, figuras…

E enquanto preparamos o Natal

Aguardamos sua manifestação futura.

 

Pois este Tempo é propício

Para um exame de consciência

Com a Bíblia Sagrada nas mãos

Vamos iluminar nossa vivência

Confessar nossos pecados

Rezar e fazer penitência.

 

Quando falo em penitência

Não falo em tristeza e agonia

Mas trato de nossa Conversão

Para viver o Evangelho a cada dia

Ser discípulo missionário de Jesus

À exemplo da Virgem Maria.

 

Povo e líderes das Comunidades

Que há tempo conheço e estimo

Peço que aproveitem bem o Advento

E assumam seu próprio destino

Rezando em Grupos de Famílias

Para preparar a vinda do Deus Menino.

http://www.franciscanos-rs.org.br/tag/frei-joao-osmar/

Não faço nada para Deus 
Havia, certa vez, um senhor muito pobre, que morava na periferia de uma cidade. Era casado e tinha quatro filhos. A 

Comunidade cristã local o escolheu como coordenador. Esse senhor fez o Cursilho de Cristandade, um curso rápido de 
formação cristã. Agora, como cursilhista, ele começou a participar da reunião semanal dos cursilhistas, no centro da cidade. 
Quando chegou a sua vez de dar testemunho, na reunião, ele disse com sinceridade que não fazia nada para Deus. Os colegas 
começaram a fazer-lhe perguntas:- Quem é o coordenador da Comunidade lá do seu bairro?- Sou eu. - A Comunidade ajuda os 
pobres?- Sim. Todo mês nós damos certas básicas para quinze famílias. - Aqui na Matriz você faz alguma coisa?- Sou Ministro 
da Eucaristia. Após mais algumas perguntas, todos no grupo estavam chorando. Quando chegou perto do Natal, ele contou 
para o seu grupo que todos os anos preparavam cestas de Natal para as famílias pobres do seu bairro. O grupo resolveu ajudá-
lo. Uma senhora ficou encarregada de receber os alimentos em sua casa e fazer as cestas. Poucos dias antes do Natal, ela 
colocou as cestas em um carro grande e as levou à casa daquele senhor, para distribuí-las. Ele entrou no carro e entregou as 
cestas em todas as casas da lista. Quando ele voltou para a sua casa, teve uma surpresa: Todo o grupo de cursilhistas estava 
dentro da casa, e lhe entregaram uma cesta de Natal muito bonita e enfeitada. Ao lhe entregar, disseram: "Fulano, você se 
esqueceu de colocar a sua casa na lista! Por isso trouxemos esta cesta para você. Foi mais uma choradeira. Peçamos a Maria 
Santíssima que nos ajude a fazer alguma coisa para Deus, e a sermos humildes.

 Adaptação: Pe. Queiroz
Colaboração: Mauricio Pauletti

Grupo Santo Antônio – Flores da Cunha

Estamos nos aproximando do Natal! Tempo essencialmente divino...... mas, só ouço falar em presentes! Nos presentes 
que se dá e nos que se recebe. Papéis coloridos, laços de fita, cordões dourados, beleza sem par, músicas alegres..... Vendo e 
ouvindo tudo isso, parei para pensar:  Será isso, ou só isso o Natal?

Não quero me contentar em dar ou receber presentes. Quero ser presente nos meus sentimentos verdadeiros. Quero ser 
presença! Quero perpetuar o dom que me  foi feito num Natal longínquo, onde Jesus se deu a todos e se mantém presente em 
cada um.

Porque muito recebemos e muito temos para dar: não presente comprado, mas presente doação. Presente amor, 
solidariedade e perdão.  Podemos continuar sendo, para os irmãos, o Cristo presente.

Natal é ser presente, é deixar-se envolver no amor, é alegrar-se muito mais em dar. É deixar cair o nosso invólucro egoísta, 
calculista e, esquecendo o consumismo, consumir-se em doação, em luta pela paz, pela união entre os irmãos e entre as 
famílias. Natal é transbordar o amor que nos foi dado num Natal em que uma criança nasceu em Belém, numa família 
abençoada.

Natal é ser presente-presença a cada instante aliviando a dor daqueles que sofrem, consolando aqueles que choram, 
perdoando aqueles que nos ofendem, poupando o extenuado e compartilhando das alegrias dos que sorriem. Pois, o que 
adiantaria dar, senão nos damos?

Natal é ter a certeza que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um de nós é capaz de mudar e transformar 
qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor.

Então é NATAL!

Parabéns ao setor de Flores da Cunha pela animada Ultréya do dia 14/11, com a presença 

do nosso assessor espiritual,  Pe. Renato Ariotti, e representantes do GED.

Ligia Pedron Vanelli
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