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Um grande poeta já dizia que as pessoas são como os mares e as marés: é preciso deixá-las partir quando 

necessitam e saber recebê-las quando querem voltar. É chegado, pois, o momento de nos despedirmos...

Acreditamos que nada acontece por acaso e, como escreveu certa vez minha tão querida amiga Cecília, 

as coisas sempre acontecem por alguma razão: às vezes as pessoas surgem em nossa vida para nos 

encorajarmos a fortalecer nosso espírito e a praticar a fé de outro modo. As pessoas com quem tivemos o 

privilégio de conviver são de extraordinária fé e doação às coisas de Deus. Acreditamos que com elas deveríamos 

aprender a ser mais solidários, mais humanos, mais gente, na verdadeira acepção da palavra. Certamente foi isso 

que aprendemos.

Deus deve ter tido um motivo quando nos chamou e estamos felizes por ter nos aproximado de pessoas 

tão especiais. 

Todavia, os tempos mudam e sempre é preciso renovar: outras pessoas, outras idéias, outro impulso às 

tarefas de sempre, atendendo à necessidade de dar novo brilho ao que deve ser feito. Cumprimos um ano de 

trabalho. Talvez não como desejávamos, porque as muitas atividades nos impediam de participar mais 

assiduamente dos encontros e das tarefas. Porém, o fizemos de coração aberto,  e dentro dos limites que nossa 

condição humana permitiu.  No ano de 2008, ficamos honrados com o convite do casal Coordenador do GED para 

integrarmos a equipe, desenvolvendo as funções do Casal Decolores. Ficamos honrados com a deferência 

especial com que fomos distinguidos e procuramos, a partir da confiança que em 

nós foi depositada, desenvolver as atividades pertinentes de modo que tudo 

saísse a contento, embora nossas falhas e tentativas de acertar 

sempre. Lamentavelmente, neste ano de 2009, temos de 

deixar o grupo por razões pessoais, que nos impedem de 

levar adiante o compromisso assumido. Um novo casal 

assumirá essa tarefa e a desempenhará melhor do que 

nós, porque Deus escolhe suas ovelhas e nelas 

confia.

Queremos agradecer o apoio de tantas 

pessoas que nos incentivaram a continuar e a 

colaboração recebida no que pertine ao envio de material 

para o Decolores. Queremos continuar a merecer a amizade 

e o carinho de todos  os casais integrantes do GED, que, com 

dedicação, competência e afinco souberam e sabem que tudo 

deve ser buscado com fé, amor e zelo.

Ao Paulo e à Letícia deixamos a certeza de que podem contar 

conosco sempre e a promessa de continuaremos a colaborar com o 

DECOLORES.

Um grande Shalon a todos!
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Calendário Litúrgico
Março

Abril

Convocamos a todos os Setores Diocesanos 
para assembléia geral ordinária que será realizada na 
Casa de Cursilhos dia 28 de março de 2008. Com inicio as 
08:00 horas com celebração Eucaristica e após 
definições das atividades do ano de 2009.

Convocação

Paulo Renan de Oliveira

Coordenador do GED da Diocese de Caxias do Sul

10/03 - Ultréya na Igreja Matriz do Desvio Rizzo

14/04 - Ultréya na Igreja Cristo Redentor

12/05 - Ultréya na Igreja Matriz Sta. Catarina

09/06 - Ultréya na Igreja Matriz do Bairro Cruzeiro

Calendário Ultréias 2009

O padre pergunta para o Juquinha:

_ O que você fará para entrar no ceu, meu filho?

_ Ah, é fácil! Eu vou ficar lá na porta, entrando e saindo, 

entrando e saindo, entrando e saindo, até que São Pedro 

se irrite e diga:

_ "Pare com isso, moleque! Saia ou entre de uma vez!"



Ao começar mais um ano de atividades, 

pensamos um pouco, e chegamos a escrever, alguma 

coisa sobre as críticas, que ocorrem, no entanto após 

algum tempo, resolvemos passar a uma atitude um pouco 

mais positiva, ou seja, queremos começar nossas 

atividades, com alegria e decisão, temos muito que 

agradecer a Cristo e aos 

i r m ã o s ,  p o r  q u e  

estamos iniciando mais 

um ano de trabalho para 

o projeto de Jesus de 

Nazaré, muitas coisas 

terão que serem feitas, 

e precisamos cada vez 

mais de cada um dos 

irmãos em Cristo para 

q u e  p o s s a m o s  

desenvolver, da melhor 

forma possível nossas 

atividades.

Estamos fazendo algumas coisas novas, 

pretendemos abrir mais dois Setores Diocesanos na 

Cidade de Caxias do Sul, neste ano de 2009. Estaremos 

entregando o cargo se Deus quiser em dezembro 

próximo, pois no dia 03 de julho teremos assembléia 

eletiva, onde estaremos elegendo o novo coordenador e 

Vice, para o próximo biênio. Sabemos que muita coisa 

tem para fazer no entanto sabemos dos nossos limites, e 

sabemos que os nossos dons estão a serviço do Projeto, 

mas precisamos que outras pessoas se preparem e 

assumam, este trabalho, pois com sangue  novo teremos 

vida nova para o movimento, e outras cabeças para pensar 

e fazer as mesmas coisas de forma diferente, para com 

isso permitir que o movimento cresça e busque cada vez 

mais os batizados afastados!

Neste ano estaremos colocando em prática o que 

nos pede a Igreja Católica, qual seja que façamos com que 

o Documento de Aparecida, seja conhecido da maioria 

dos católicos possível, pois um trabalho dessa 

envergadura não pode cair no esquecimento e ficar sem o 

conhecimento dos católicos, pois só se ama aquilo que se 

conhece e precisamos amar a nossa Religião, para que 

não fiquemos a mercê de outras crenças, que estão fora 

de nosso conhecimento e entendimento.

No dia 11 de janeiro de 2009, participamos 

de uma linda festa, foi a Ordenação Episcopal de 

Dom Neri José tondello, na cidade de Antonio Prado, 

foram quase quatro horas de cerimônia, onde um 

filho daquela terra (Antonio Prado), foi lançado numa 

missão de desprendimento e de amor, para exercer 

suas funções lá em Juína no Mato Grosso, onde as 

dificuldades são bem diferentes das nossas, onde a 

cultura, e diferente, onde os valores são outros, em 

fim Dom Neri foi colocado como cordeiro no meio de 

lobos, para cumprir a sua missão. A Diocese de 

Caxias do Sul, está de Parabéns, e muito feliz pois 

está vendo um de seus servos, partindo a serviço do 

Reino. 

Antonio Prado, organizou uma grande festa, 

e não poderia ser diferente, em se tratando do 

pessoal de Antonio Prado, só poderia ser da forma 

que foi. Tivemos o Privilégio de sentar a mesa com 

pessoas da Cidade de Juína, e o comentário era que 

precisavam prestar bem atenção para que a feste 

em Juína tivesse uma Organização pelo menos 

semelhante, pois não poderiam fazer feio, na posse 

de Dom Neri. 

Além de doarmos um grande talento a 

serviço do Reino de Deus, demos uma aula de 

Organização. Parabéns a Diocese de Caxias do Sul. 

Parabéns ao povo hospitaleiro de Antonio Prado. 

Somos um pouco mais felizes pois, ouvimos 

somente elogios por tudo aquilo que vocês fizeram, 

e aproveitamos para, dizer aos nossos amigos de 

Juína que nossa região é sempre assim competente 

e hospitaleira.

Paulo Renan de Oliveira

Coordenador do GED
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       Como qualquer atividade, a felicidade 

deve ser cultivada, construída e, por alguns 

momentos, pode-se conquistá-la e até dela 

desfrutar. É fonte de alegria, mas está 

sempre a exigir de nós empenho nos 

nossos empreendimentos diários, amor 

verdadeiro, dedicação extrema, renúncia 

incondicional, abdicação, doação, etc. 

Outros a definem como o “impossível 

necessário”, melhor dizendo, uma realidade 

que é desejada, mas nunca alcançada.

 Talvez felicidade seja nossa 

capacidade tão humana e natural de preferir 

viver a morrer, um compromisso com a 

vida. Talvez seja dar um salto existencial, 

fazer escolhas e responsabilizar-se por elas. 

Responsabilidade com nossa fé, com 

nossa família, com nosso trabalho, com 

aquilo em que nosso coração acredita como 

tendo valor para sustentar nossa 

caminhada. Talvez possa ser também um 

melhoramento de si mesmo, um crescer na 

dimensão da existência humana, uma 

t a r e f a  q u e  n ã o  o c o r r e  a p e n a s  

individualmente, mas que se sustenta na 

relação com os outros, com o próximo, que 

supõe também saltos, sobressaltos, riscos, 

desassossegos, vertigem e muito mais.

       Esse início de ano é também tempo de 

reflexão e tempo de transformação. É 

sempre tempo de refletir, de mudar, de 

buscar, de esperar o devir com as portas do 

coração largamente abertas, para encontrar  

a beleza, a harmonia e a coragem para viver 

a verdadeira felicidade, qual seja a de sentir 

PAZ, paz de espírito que significa: a 

satisfação pelo dever cumprido, amar o 

próximo, zelar pelos que nos são caros, 

fazer o bem, cultivar a fé no nosso Deus, 

aliviar dores, proporcionar alegrias, romper 

preconceitos, aceitar a diversidade e tantos 

outros itens da maior importância.

Felicidade, entendida como o 

NIRVANA (o paraíso), possível de ser 

encontrada é uma miragem. Felicidade não 

existe. O que existem são momentos 

felizes diz a sabedoria popular. No cômputo 

final, se temos vida, amor, família, amigos, o 

pão nosso de cada dia, um trabalho que nos 

dignifica, um lar e o desejo de sermos bons, 

não será exatamente essa a definição de 

FELICIDADE?

Ivone Polidoro Franco
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Data Horário Setor/Local Tema

Paróquia Sto Antonio/grupos

Fortaleza, Aleluia e N.S.Rosário

03 de março  

Paróquia Cristo Rei/ Grupos

Harmonia,Jesus é o Messías

São Pedro e Recomeçar   

07 de abril

Paróquia Cristo Rei/ Grupos

Mãos Dadas, unidos no Espírito

Santo e Santo Antonio

Paróquia Sto Antonio/ grupos

Pentecostes,Santo André e

N.S.da Divina Providência

Paróquia São Roque/ Grupos

Santa Eulália, Novo Mundo

Sagrada Família 

Paróquia Sto Antonio/ Grupos

Raio de Sol, S.Coração de Jesus

e Unidos em Cristo

Paróquia Cristo Rei/ Emaús

e Grupo Santa Marta

Paróquia São Roque/ Grupos

Santa Rita, Servos do Senhor

e Nossa Sra. Da Salete

Paróquia São Roque/ Grupos

Chamá e Fonte de Luz

05 de maio

02 de junho

07 de julho

04 de agosto

01 de setembro

06 de outubro

03 de novembro

Ultréyas
do Setor de
Farroupilha

Escolas e Ultréyas - 2009
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Felicitá - Felicidad - Happiness
Bonheus - Glück - Swiawase

Felicidade

             Em cada início de ano, parece grande pensador, dizia não haver 

imperioso falar de felicidade. E falar de possibilidade de formular uma ideia geral de 

felicidade, não importando em que língua, é felicidade, já que falar de felicidade é refletir 

sempre refletir sobre o que conta na vida. sobre o que é importante na vida, sendo o 

Com certeza, não terá o mesmo significado conceito de fel ic idade pessoal e 

para todas as pessoas, já que as prioridades intransferível, isto é, está em conexão direta 

e os caminhos, os gostos e as com o que somos e desejamos.

necessidades sempre são diferentes, posto       Para alguns a felicidade não é algo que 
que nenhum ser humano é igual ao outro. se compre, embrulhe e leve para casa, ou 

            Felicidade parece caracterizar, seja, não é algo ligado ao ter, mas ao fazer. 

portanto, a busca constante e perene do Em uma palavra: é o resultado, quase 

homem por um estado de espírito que lhe sempre, de uma vida bem conduzida, de 

permita considerar-se feliz, e isso exige escolhas certas e valores dignos, que 

mudança comportamental. definem o percurso de cada um. Não é algo 

de que se possa tomar posse de uma vez            No século IV aC., a felicidade era 
por todas e dizer com todas as letras:definida como sendo “a ausência de dor 

EU SOU FELIZ!física e de turbulência do espírito”. Derrida, 



Descendo pela extensa costa atlântica da América do Sul, se encontra o caudaloso rio da Prata, às 

margens do qual está Buenos Aires, Capital da Argentina, a terra dos pampas e dos altivos gaúchos.

Partindo dessa metrópole e viajando cerca de 70 quilômetros a oeste, chega-se a uma pitoresca 

cidadezinha que se formou em torno do mais importante santuário mariano do país. Sua origem remonta 

ao ano de 1630, quando naquele lugar foi levantado uma pequena capela para venerar uma imagem de 

Nossa Senhora da Imaculada Conceição, mandada trazer do Brasil por um português chamado Antônio 

Farias de Sá. Um amigo seu aceitou o encargo de trazê-la. Depois  de longa jornada, ao chegar as margens 

do rio Luján, ele e seus companheiros de viagem detiverem-se para passar a noite numa fazenda de 

propriedade da família Rosendo.

Na  madrugada seguinte, quando quiseram prosseguir a viagem, os bois de tração, por mais que 

se esforçassem, não conseguiam pôr em movimento a carreta na qual se encontrava a imagem. 

Desceram então parte da carga, para diminuir o peso. Mas foi em vão. Depois de várias outras tentativas 

inúteis, tiraram por fim a caixa que continha a Imagem da Virgem, e logo os bois puderam arrastar o 

veiculo, sem dificuldade. Colocando-a de volta, novamente os animais viam-se impossibilitados de mover 

a carreta. Os tropeiros entenderam ser isso um aviso dos Céus: Nossa Senhora queria permanecer e ser 

venerada naquele lugar. E assim, deixaram a imagem na fazenda dos Rosendo.

A noticia do maravilhoso fato correu toda a região, chegando até Buenos Aires, e muitas pessoas 

passaram a viajar em peregrinação ao local. Como crescia continuamente a devoção popular, o fazendeiro 

construiu ali uma pequena capela. Em pouco tempo, formou-se em torno dela um povoado, chamado 

“Vila Nossa Senhora de Luján”.  Ano após ano, crescia o fluxo de fieis, bem como o número de milagres 

operados pela maternal intercessão da Virgem Mãe de Deus. Assim, em 1730, a  autoridade eclesiástica 

local criou no vilarejo uma paróquia.

Décadas depois, animado  por um sacerdote especialmente devoto da 

Virgem, o Padre Salvaire, o Episcopado argentino apresentou ao Papa Leão 

XIII, em nome de todos os fiéis do Rio da Prata, uma petição para que a 

imagem de Nossa Senhora de Luján fosse coroada como Padroeira da 

Argentina. O Pontífice não só concedeu o que se lhe pedia, mas abençoou ele 

mesmo a coroa, e outorgou missa e ofício próprias para sua festividade. Em 

maio de 1887,  realizou-se a solene cerimônia de coroação.

Passados três anos, o mesmo Padre Salvaire iniciou a construção da 

atual igreja. O projeto ficou a cargo do renomado arquiteto francês Ulderico 

Curtois. Ela foi inaugurada em 1910 e elevada à categoria de basílica, pelo Papa 

Pio XI, em 1930.

Edificado em estilo neogótico, o imponente templo mede 104 metros de 

comprimento, por 68 de largura, e é arrematado por duas torres de 106 metros 

de altura. Suas paredes, lavradas em pedra ligeiramente avermelhada, 

constituem uma bela e digna moldura para o culto à Mãe de Deus.

Claudio Daniel Bareiro

Imagem Revista Arautos do Evangelho, PG. 51.

A PRÓPRIA MÃO DE DEUS
ESCOLHEU O LOCAL ONDE QUERIA
SER VENERADA COMO SENHORA 
E PADROEIRA DA ARGENTINA.

Basílica de Nossa Senhora
de Luján
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