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Assessor Eclesiástico:

Padres Colaboradores:

Coordenação:

Vice-coordenação:

Casal Secretário:

C a s a l P r é - C u r s i l h o :

Casal Três Dias:

Casal Pós-Cursilho:

Casal Escola:

Casal Decolores:

Casal Tesoureiro:

Casal Ecônomo:

Pe. Arduino Lazzari / 9605.5271 / pe.arduino@hotmail.com

Pe. Renato Arioti - Pe. Adelar Baruffi - Pe. Juarez Bavaresco - Pe. Edmundo Marcon / 9602.7890 /

3211.1629 / 3211.0004 / 3211.2750 - 9948.7448

Césio e Marinês De Nardi Verona / 9978.2908 / veronaengenharia@gmail.com

marinesverona@hotmail.com

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

G i l b e r t o e I v a n i C a r b o n e r a / 9 9 6 6 . 5 5 3 0 / 8 1 2 1 . 3 9 6 1 / 3 0 2 5 . 7 3 1 2 /

gilbertocabornera@hotmail.com/ivanicarbonera@hotmail.com

Adi Walter e Marisa Bonatto / 9974.1269 / bonatto1961@hotmail.com

marisa.lodi@hotmail.com

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

Vilsso e Marta Stangherlin / 3027.5314 / 9616.2442 /

vilsso_stangherlin@yahoo.com.br / marta.stangherlin@yahoo.com.br

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

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

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 / 9944.1783/ 3027.1214 / simaocond@terra.com.br

margabedinmenegat@hotmail.com

8417.6687/3222.8298/

3292.5704 /

3211.5632 / 9109.9968

3261.2459 /

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

katirlima@terra.com.br

3227.1382 /

Casal Eventos:

Escola Formação - 20:00h

50 anos do MCC no Brasil

Palestrante: Jeferson Martini

Casa do Cursilho-Seminário N S Aparecida

Missa com os seminaristas – 20:00 H

Seminário N S Aparecida

Ultréya – 20:00 H

Igreja Sagrado Coração de Jesus

Bairro Cruzeiro

17/07/2012

07/08/2012

14/08/2012

Agosto 2012

Julho 2012

ULTRÉYAS e ESCOLAS

10 T Os 8,4-7.11-13 . Sl 114 . Mt 9,32-38

11 Q Os 10,1-3.7-8.12 . Sl 104 . Mt 10,1-7

12 Q Os 11,1-4.8c-9 . Sl 79 . Mt 10,7-15

13 S Os 14,2-10 . Sl 50 . Mt 10,16-23

14 S Is 6,1-8 . Sl 92 . Mt 10,24-33

16 S Zc 2,14-17 . Lc 1,46-55 . Mt 12,46-50

17 T Is 7,1-9 . Sl 47 . Mt 11,20-24

18 Q Is 10,5-7.13-16 . Sl 93 . Mt 11,25-27

19 Q Is 26,7-9.12.16-19 . Sl 101 . Mt 11,28-30

20 S Is 38,1-6.21-22.7-8. Is 38,10-12.16-17. Mt 12,1-8

21 S Mq 2,1-5 . Sl 9 . Mt 12,14-21

23 S Mq 6,1-4.6-8 . Sl 49 . Mt 12,38-42

24 T Mq 7,14-15.18-20 . Sl 84 . Mt 12,46-50

25 Q 2Cor 4,7-15 . Sl 125 . Mt 20,20-28

26 Q clo 44,1.10-15 . Sl 131 . Mt 13,16-17

27 S Jr 3,14-17 . Jr 31,10-13 . Mt 13,18-23

28 S Jr 7,1-11 . Sl 83 . Mt 13,24-30

30 S Jr 13,1-11 . Dt 32,18-21 . Mt 13,31-35

31 T Jr 14,17-22 . Sl 78 . Mt 13,36-43

15 D Am 7,12-15 . Sl 84 . Ef 1,3-14 . Mc 6,7-13

22 D Jr 23,1-6 . Sl 22 . Ef 2,13-18 . Mc 6,30-34

29 D 2Rs 4,42-44 . Sl 144 . Ef 4,1-6 . Jo 6,1-15

01 Q Jr15,10.16-21 . Sl 58 . Mt 13,44-46

02 Q Jr 18,1-6 . Sl 145 . Mt 13,47-53

03 S Jr 26,1-9 . Sl 68 . Mt 13,54-58

04 S Jr 26,11-16.24 . Sl 68 . Mt 14,1-12

06 S Dn 7,9-10.13-14 ou 2Pd 1,16-19 . Sl 96 . Mc 9,2-10

07 T Jr 30,1-2.12-15.18-22 . Sl 101 . Mt 14,22-36

08 Q Jr 31,1-7 Jr 31,10-13 . Mt 15,21-28

09 Q Jr 31,31-34 . Sl 50 . Mt 16,13-23

10 S 2Cor 9,6-10; . Sl 111 . Jo 12,24-26

11 S Hab 1,12-2,4 . Sl 9 . Mt 17,14-20

13 S Ez 1,2-5.24-28 . Sl 147 . Mt 17,22-27

14 T Ez 2,8-3,4 . Sl 118 . Mt 18,1-5.10.12-14

05 D Ex 16,2-4.12-15 . Sl 77 . Ef 4,17.20-24 . Jo 6,24-35

12 D 1Rs 19,4-8 . Sl 33 . Ef 4,30-5,2 . Jo 6,41-51

A  Amizade é a doce canção da vida,

é a poesia da eternidade;

O amigo é a outra metade da gente

O lado claro e melhor,

Sempre que encontramos um amigo,

encontramos um pouco mais de nós mesmos;

O amigo revela, desvenda, conforta

É uma porta sempre aberta

em qualquer situação.

O amigo na hora certa, é o Sol ao meio dia,

estrela na escuridão;

O amigo é bússola e rota no oceano,

porto seguro da tripulação,

O amigo é o milagre do calor humano,

que Deus opera no coração.

Roque Schneider

Um vendedor tenta desesperadamente vender um

extintor de incêndio para um freguês teimoso.

-Eu lhe garanto, diz, que este tipo de extintor é

verdadeiramente excepcional, sua duração é eterna, dentro

de  cem anos o senhor ainda poderá usá-lo ...

-Dentro de cem anos -interrompe o freguês,

estarei morto!

-Pode ser... concorda o vendedor.

- Mas … e se  for para o inferno !?!
Colaboração Setor de Paraí
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O  QUE NÓS SOMOS É O PRESENTE DE DEUS A

NÓS. O QUE NÓS NOS TORNAMOS É NOSSO

PRESENTE A DEUS. (Eleanor Powell).

Queridos irmãos, estamos no ano jubilar, celebrando a grande festa do jubileu de ouro.

O MCC sendo movimento de igreja católica tem características de tal modo originais e com

soluções novas para conversão de homens e mulheres a um cristianismo autêntico e

evangelizador. Somos convidados a olhar para nossa vida cristã, como está e o que estamos

fazendo. Nós católicos devemos participar e ter o compromisso de levar adiante a palavra e

os movimentos de Jesus Cristo aos que o conhecem e especialmente a quem talvez, não o

conheça. Apesar da modernidade, ainda hoje as pessoas tem fome e sede de ouvir a Palavra

de Deus, mas é preciso que tenha quem lhes anuncie esta palavra. Nossa missão de

cursilhista, é evangelizar os diversos ambientes nos entrosando com o mundo da educação,

do comércio, da ciência, da tecnologia, da comunicação, dentre muitos outros. Devemos ser

testemunho de Cristo pelo dom da fé, que nos permite viver em aliança com Ele em todos os

momentos de nossa vida, até compartilharmos a vida eterna. Assim, neste ano jubilar,

renovemos o sentimento de responsabilidade e alegria por termos tomado consciência de

nossa dignidade humana e cristã, como cristãos. A fé e a vida são integradas, por isso

celebremos nossas vitórias, conquistas, fracassos, alegrias, esperanças e tristezas, nossa

união e organização. Celebrar também a conversão de nossa omissão, injustiça, opressão e

exploração, pois é celebrando a vida concreta que reconhecemos a presença de Deus

libertador em nossa caminhada.

Este grande jubileu foi preparado para comemorar os cinquenta anos de caminhada

do MCC no Brasil, fechando o tríduo preparatório (ver, julgar, agir) e nos renovando,

relançando o MCC para mais cinquenta anos de história e evangelização.

Shalom!

"Tu que és um ser humano, és o

Meu milagre. E és forte, capaz, inteligente

e cheio de dons e talentos. Conta teus dons

e talentos, entusiasma-te com eles.

Reconhece-te, aceita-te, anima-te e pensa

que desde esse momento podes mudar a

tua vida para o bem, se assim te propões, e

enche-te de entusiasmo, e sobretudo, dá-

te conta de toda a felicidade que podes

conseguir só por desejar isso.

Tu és Minha criação maior, és o

Meu milagre. Não temas começar uma

nova vida; não te atormentes, não te

lamentes nunca, não te queixe, não te

atormentes, não te deprimas. Como podes

temer se és o Meu milagre? Estás dotado

de poderes desconhecidos para outras

criaturas do universo pois tu és único.

Ninguém é igual a ti. Só em ti está

aceitar o caminho da felicidade e segui-lo

sempre adiante, até o fim, simplesmente

porque és livre. Em ti está o poder de não

amarrar-te às coisas, as coisas não fazem a

felicidade. Eu te fiz perfeito para que

aproveitasses tua capacidade, e não para

que te destruísses com teus enganos

mundanos....

Eu te dei o poder de amar, de pensar,

de imaginar, de planejar, de criar, de

determinar, de fazer, de rezar, de rir. E te

situei acima dos anjos quando te dei o

poder de escolha. Te dei o domínio de

escolher o teu próprio destino, usando tua

vontade. O que tens feito destas forças que

te dei? Não importa.

De hoje em diante olvida teu

passado usando sabidamente este poder

de escolha.

Opta por amar em lugar de : odiar,

chorar, destruir, desistir, criticar, tirar,

consumir-te, blasfemar, morrer. E aprende

a sentir a Minha presença em cada ato da

tua vida. Cresce a cada dia um pouco mais

no otimismo e na esperança. Deixa para

trás os medos e os sentimentos de derrota.

Eu estou ao teu lado sempre.

Chama-Me, busca-Me, lembra-te de Mim.

Vivo em ti desde sempre, e sempre estou

te esperando para te amar. Se hás de vir a

Mim algum dia, que seja hoje, neste

momento, pois cada instante que vives

sem Mim, é um instante infinito que

perdes de paz.

Procura tornar-te criança: simples,

inocente, generoso, doador, com

capacidade de extasiar-te e comover-te

ante a maravilha de sentir-te humano.

Porque podes conhecer Meu amor, podes

sentir uma lágrima, podes compreender

uma dor.

Lembra-te que és o Meu milagre, que

te quero feliz, com misericórdia, com

piedade, para que este mundo em que

vives possa sorrir sempre que tu sorrias. E

se és Meu milagre, usa os teus dons e

muda o teu meio ambiente, contagiando

esperança e otimismo, sem temor pois Eu

estou ao teu lado!"

DEUS

A CARTA DE DEUS

Marga e Simão Menegat

Casal Três Dias

Acesse:

www.eaitche.com.br   www.rio2013.com    www.rio2013.com/pt/siga-a-cruz    www.jovensconectados.org.br

Abertura do Ano da Fé:

na Catedral e nas Paróquias

com as zeladoras das capelinhas - Seminário N S Aparecida

no Santuário de N S Caravaggio

Show Regional Bote Fé - Santa Maria, com a presença de Pe. Zezinho e Rosa de Saron;

Acolhida da Cruz e do Ícone em nossa diocese!

- Acampamento dos Jovens na Romaria da Terra

- Jornada Missionária, acolhimento dos jovens de outros países

- JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE no Rio de Janeiro

Adquira sua camiseta em sua paróquia ou através do (54) 3211-5032!

11/10/2.012:

12/10/2.012:

14/10/2.012:

10/11/2012:

21,22,23/11/2012:

10 e 11 de fev 2.013

16 a 20 de julho 2.013

23 a 28 de julho 2.013

Agenda da JMJ ( Jornada Mundial da Juventude )

Um grande SHALOM a todos

Marisa Comin De Toni- Grupo: Unidos com Cristo

Setor Diocesano de Pinto Bandeira
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CHAMMÁ 2012

De 29,30 junho e 1º julho CHAMMÁ HOMENS

De 21 à 23/setembro CHAMMÁ MULHERES

Os retiros são realizados na Casa de Cursilho, junto ao

Seminário Nª Sª Aparecida.

Como é de conhecimento, é um Movimento Leigo, que

objetiva a evangelização de pessoas com idade acima de 60

anos. Contamos com as indicações de candidatos, para a

realização destes retiros, através do telefone

(54) 3202-2594 ou 9977-8477.

"São nos momentos de crise que

nascem as coisas boas. Aproveitem e

aumentem o fervor com aquilo que

aprenderam no Cursilho."

"O Catecismo trata do que somos, de

como vivemos e de como rezamos a nossa fé.

É uma boa inspiração do Espírito Santo."

" O Catecismo nasceu numa época

difícil com uma situação cultural alterada

sem saber o que a Igreja estava, de fato,

ensinando."

"O objet ivo do Catec ismo é

apresentar o conteúdo essencial da Igreja

Católica. É a fé e a moral daquilo que se crê."

" O Papa João Paulo II decidiu que

deveriam escrever sobre a Igreja e o que

"Ela" crê.

O compêndio criado é o resultado da

convocação de todo o Episcopado da Igreja."

" Para estudar o Catecismo é válido

procurar no índice analítico ( que está em

ordem alfabética) as palavras e/ou

expressões que se tem interesse e a partir

daí pesquisar."

"Precisamos estudar o "Espírito" e o

"Coração" do Concílio Vaticano II . É uma

manaira de alimentar a nossa fé."

Dom Alessandro Rufinioni

Bispo da Diocese de Caxias do Sul

Na Escola de Formação de 15/03/2.012

A dignidade da pessoa humana se fundamenta

em sua criação à imagem e semelhança de Deus (artigo

1); realiza-se em sua vocação à bem-aventurança divina

(artigo 2). Cabe ao ser humano a livre iniciativa de sua

realização (artigo 3). Por seus atos deliberados (artigo 4),

a pessoa humana se conforma ou não ao bem prometido

por Deus e atestado por sua consciência moral (artigo 5).

As pessoas humanas se edificam e crescem

interiormente: fazem de toda sua vida sensível e

espiritual matéria de crescimento (artigo 6).

Com a ajuda da graça, crescem na virtude

(artigo 7), evitam o pecado e, se o tiverem cometido,

voltam como o filho pródigo, para a misericórdia de

nosso Pai do Céus (artigo 8). Chegam, assim, à perfeição

da caridade.

Catecismo da

Igreja Católica

A Formação

Tudo começou quando cerca de 300 mil jovens estiveram unidos ao Papa João

Paulo II na Praça São Pedro, no Vaticano, em 1984. No Ano de 1985, o Santo Padre

anunciou a instituição da Jornada Mundial da Juventude!

Inspirado por grandes encontros de jovens do mundo em eventos especiais

ocorridos no Domingo de Ramos em Roma em 1983 e 1984, o Papa João Paulo II

estabeleceu a Jornada Mundial da Juventude, JMJ, como um evento anual e um meio para

alcançar a nova geração de católicos e propagar os

ensinamentos da Igreja. Ela é assim, mais que um

encontro para reunir milhões de Jovens, ela dá

testemunho de uma Igreja viva e em constante

renovação!

É uma semana de eventos da Igreja Católica para

os jovens e com os jovens. Ela reúne milhares de jovens

do mundo todo para celebrar e aprender sobre a fé

católica e para construir pontes de amizade e

esperança entre continentes, povos e culturas

É uma festa da alegria. O entusiasmo e o caráter juvenil se manifestam por meio da

dança, da música e das diversas manifestações artísticas pelas ruas e nos lugares dos

encontros, sejam espontâneas ou organizadas: é uma festa da coexistência pacífica de

muitas nações!

Torna-se assim uma festa da união acima das barreiras do idioma e da cultura, e,

por isso, uma expressão da certeza de que Deus trará para a humanidade uma nova

época, da justiça e da paz.

Por isso é tão importante que os jovens do Brasil e do mundo assumam desde agora esse

chamado à missão e participem da JMJ como testemunhas vivas de Cristo!

Toda JMJ tem seu lema! Frase inspiradora e motivadora do evento! O lema da

próxima Jornada Mundial que acontece no Rio de Janeiro, Brasil de 23 a 28 de julho de

2013 é: "Ide e fazei discípulos entre as nações” (Mt 28,19)!

Pe. Rudinei Zorzo -

Referencial do Setor Juventude e Responsável pela JMJ!

E aí, o que é a Jornada Mundial da Juventude?

O EMAÚS TEM O TAMANHO DA

SUA PARTICIPAÇÃO!

CONHEÇA O MOVIMENTO!

www.twitter.com/emauscaxias

comunicacao@emauscaxias.com.br

www.emauscaxias.com.br
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Maria

05

A Palavra

Mt 17,14-20

Mãe, mostra-nos o seu rosto de luzMãe, mostra-nos o seu rosto de luz

14

15

16

17

18

19

20

Chegando Jesus e seus discípulos junto

da multidão, um homem aproximou-se

de Jesus, ajoelhou-se e disse:

"Senhor, tem piedade do meu filho.

Ele é epiléptico, e sofre ataques tão

fortes que muitas vezes cai no fogo ou

na água. Levei-o aos teus discípulos,

mas eles não conseguiram curá-lo!"

Jesus respondeu: "Ó gente sem fé e

perversa! Até quando deverei ficar

convosco? Até quando vos suportarei?

Trazei aqui o menino".

Então Jesus o ameaçou e o demônio

saiu dele. Na mesma hora, o menino

ficou curado. Então, os discípulos

aproximaram-se de Jesus e lhe

perguntaram em particular: "Por que

nós não conseguimos expulsar o

demônio?"

Jesus respondeu: "Porque a vossa fé é

demasiado pequena. Em verdade vos

digo, se vós tiverdes fé do tamanho de

uma semente de mostarda, direis a esta

montanha: 'Vai daqui para lá' e ela irá.

E nada vos será impossível".

Mesmo sem ter registros históricos, acredita-se que quem primeiro retratou a face

de Nossa Senhora foi o Evangelista São Lucas, que teria pintado o quadro de Nossa

Senhora do Perpétuo Socorro. É em homenagem a ele que celebramos o dia do pintor no

mesmo dia que a Igreja celebra a sua memória. São Lucas foi um dos primeiros

missionários do mundo greco-romano.

Seus escritos revelam, de maneira encantadora, o seu carinho para com a Mãe de

Jesus e nossa Mãe. Nenhum outro evangelista narrou com tanta ternura a anunciação do

anjo, a visita de Maria a sua prima Isabel, e também a infância de Jesus.

Além dos escritos, Lucas, com a sua habilidade de pintor, retratou o rosto

iluminado e iluminador de Nossa Senhora no belíssimo quadro que hoje é conhecido no

mundo inteiro: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro! Quem olha para o quadro, sente-se

acompanhado pelo olhar de Maria, sente-se iluminado pelo seu amor.

Com o mesmo desejo de colocar-se sob o olhar amoroso de Nossa Senhora,

milhares de pessoas têm modelado imagens, realizado pinturas, verdadeiras obras de

arte que estabelecem essa interligação afetiva, amorosa, de proximidade e aconchego.

Em cada representação percebe-se o carinho das pessoas que buscaram, através

daquela pintura ou escultura, manifestar o seu carinho para com a Mãe. Fazendo uso da

linguagem plástica, silenciosa e cheia de ternura, mãos habilidosas trazem para perto de

nós o olhar carinhoso de nossa Mãe celestial.

Como é bom saber que temos uma Mãe carinhosa que sempre olha por nós,

caminha conosco pelas estradas da vida, guarda-nos sob o seu manto de amor e conduz

nossos passos ao encontro de seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo!

Nossa Senhora é a Mãe carinhosa que nos ama, mesmo quando nada fazemos

para merecer o seu amor. Seguramente, é nessas horas que dela nós mais precisamos.

Cada vez que nos colocarmos diante de uma representação de Nossa Senhora, seja

uma pequena imagem, uma pintura, ou um santinho de bolso, que nosso pensamento se

eleve ao céu para contemplar aquela que nos trouxe o seu Filho, o Nosso Salvador.

Que o nosso coração se aqueça com a sua ternura e que o amor seja acolhido em

nossas vidas, para que possamos caminhar com mais segurança, fazendo com que,

através de nossas palavras e ações, Cristo seja levado ao encontro das pessoas com quem

convivemos, suscitando a mesma alegria que inundou o coração de Isabel, quando Maria

levou Cristo ao seu encontro.
Pe. Vicente André, C.SS. R

Revista de Aparecida - Campanha dos devotos.


