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GED - Grupo Executivo Diocesano Caxias do Sul - 2012/2013

Agosto 2013

CALENDÁRIO LITÚRGICO

04/08/2013

06/08/2013

13/08/2013

Assembleia Eletiva - 08:00 h

Casa do Cursilho

Seminário N S Aparecida

Missa com os Seminaristas - 20:00 h

Seminário N S Aparecida

Ultréya - 20:00h

Igreja Sagrado Coração de Jesus

Bairro Cruzeiro

ULTRÉYAS e ESCOLAS

Humor
Julho 2013

OBRIGADO SENHOR POR QUE S MEU AMIGO,

PORQUE SEMPRE, COMIGO, TU EST S A FALAR

É

Á
Santa Teresa nos diz que “a oração é um trato de amizade com Deus”

Procurar-me-eis do fundo do coração, e eu me deixarei encontrar por vós.”( Jer 29,13s )

09T Gn 32,23-33 . Sl 16 . Mt 9,32-38

10 Q Gn 41,55-57;42,5-7.17-24 . Sl 32 . Mt 10,1-7

11   Q Gn 44,18-21.23-29;45,1-5 . Sl 104,16-21 . Mt 10,7-15

12 S Gn 46,1-7.28-30 . Sl 36 . Mt 10,16-23

13 S Gn 49,29-33;50,15-26 . Sl 104,1-7 . Mt 10,24-33

15 S Ex 1,8-14.22 . Sl 123 . Mt 10,34-11,1

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

17 Q Ex 3,1-6.9-12 . Sl 102 . Mt 11,25-27

18 Q Ex 3,13-20 . Sl 104,1-27 . Mt 11,28-30

19 S Ex 11,10-12,14 . Sl 115,10-19 . Mt 12,1-8

20 S Ex 12,37-42 . Sl 135 . Mt 12,14-21

22 S Ct 3,1-4 ou 2Cor 5,14-17 . Sl 62 . Jo 20,1-2.11-18

23 T Ex 14,21-15,1 . Ex 15,8-10.12.17 . Mt 12,46-50

24 Q Ex 16,1-5.9-15 . Sl 77,18-28 . Mt 13,1-9

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

26 S Eclo 44,1.10-15 . Sl 131 . Mt 13,16-17

27 S Ex 24,3-8 . Sl 49 . Mt 13,24-30

29 S 1Jo 4,7-16 . Sl 33 . Jo 11,19-27

30 T Ex 33,7-11;34,5-9.28 . Sl 102 . Mt 13,36-43

31 Q Ex 34,29-35 . Sl 98 . Mt 13,44-46

14 D Dt 30,10-14 . Sl 68 . Cl 1,15-20 . Lc 10,25-37

21 D Gn 18,1-10 . Sl 14 . Cl 1,24-28 . Lc 10,38-42

28 D Gn 18,20-32 . Sl 137 . Cl 2,12-14 . Lc 11,1-13

01 Q Ex 40,16-21.34-38 . Sl 83 . Mt 13,47-53

02 S Lv 23,1.4-11.15-16.27.34-37 . Sl 80 . Mt 13,54-58

03 S Lv 25,1.8-17 . Sl 66 . Mt 14,1-12

05 S Nm 11,4-15 . Sl 80 . Mt 14,13-21

06 T Dn 7,9-10.13-14 ou 2Pd 1,16-19 . Sl 96 . Lc 9,28-36

07 Q Nm 13,1-3.25-14,1.26-30.34-35 . Sl 105,6-23 . Mt 15,21-28

08 Q Nm 20,1-13 . Sl 94 . Mt 16,13-23

09 S Dt 4,32-40 . Sl 76 . Mt 16,24-28

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

12 S Dt 10,12-22 . Sl 147,12-20 . Mt 17,22-27

13 T Dt 32,3-4a.7-9.12 . Mt 18,1-5.10.12-14

04 D Ecl 1,2;2,21-23 . Sl 89 . Cl 3,1-5.9-11 . Lc 12,13-24

11 D Sb 18,3.6-9 . Sl 32 . Hb 11,1-2.8-19 . Lc 12,32-48

OLÁ, QUERIDO AMIGO(A)!

SE VOCÊ FICA FELIZ . . .EU FICO FELIZ!

SE VOCÊ FICA TRISTE. . .EU FICO TRISTE!

ENTÃO, POR FAVOR. . .

FIQUE RICO!!!

A amizade é assim:

É sentir o carinho

É ouvir o chamado

É saber o momento

de ficar calado

Amizade é somar alegrias,

dividir tristezas.

É respeitar o espaço

silenciar o segredo.

É a certeza

da mão estendida.

A cumplicidade que

não se explica...SE VIVE
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ASSEMBLEIA ELETIVA

Convocação
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Césio e Marinês Verona

Casal Coordenador do GED

MCC da Diocese de Caxias do Sul

Coordenador do GED

Nestes quarenta anos de testemunho de fé, de serviço,

de igreja viva e peregrina na Diocese de Caxias do Sul

muitas pessoas passaram pelos retiros do MCC. São

quarenta anos de fidelidade e esperança. O MCC vem

cumprindo sua missão através de discípulos e

missionários, pessoas que com o seu amor pelo Cristo,

com seu testemunho de vida, inseridos nos seus

ambientes são sal, fermento e luz. Neste ano de dois mil

e treze comemoramos radiantes de alegria estes

quarenta anos, pois quem descobriu o Cristo, quem

ouviu o toc-toc e abriu seu coração buscando a

conversão descobriu a verdadeira felicidade, irradiada

no amor e fé aos que o rodeiam. “Ide e anunciai”. Esse foi

o pedido de Cristo aos discípulos. Eles após o encontro

no cenáculo, unidos por Maria, receberam o Espírito

Santo. Esta presença de Deus os encheu de alegria, de

esperança e de amor e, assim, todos partiram para e

evangelização dos ambientes. Hoje a tarefa não é

acreditar somente em sonhos, mas ter a certeza de que o

MCC é uma das ferramentas de evangelização e assim,

com homens e mulheres em busca da conversão são

chamados a formação Cristã familiares, amigos, líderes

de todas as profissões, de todos os ambientes. Devemos

anunciar com palavras e com a vida o Reino de Deus,

para que o mundo se converta e creia no evangelho e,

portanto, concretizar o Plano de Deus pela experiência

da graça. Uma presença importante no MCC é a dos

jovens que nos trouxeram sua forma de ser e de se

expressar para que estivéssemos lado a lado com as

inovações, para que verdadeiramente viver nossa época

e as realidades de cada Diocese. Os jovens são um

capitulo especial desta história, pois eles foram os

primeiros cursilhistas que buscaram experiências e

realizaram sua missão na evangelização dos ambientes.

Muitos jovens estarão reunidos em julho na JMJ

(Jornada Mundial da Juventude) para demonstrarem

novamente, forte amadurecimento na vida Cristã

exercendo ampla e abertamente sua fé em Jesus Cristo.

Com esse evento da Igreja Católica é o momento que

todos nós temos a oportunidade de recarregar as

energias, arregaçar as mangas e continuar o bom

combate. E nós hoje como cursilhistas estamos

realizando nossa missão? Estamos realmente fazendo o

que Cristo nos pediu? Somo realmente discípulos e

missionários nos nossos ambientes? Estamos dando um

verdadeiro testemunho em nossos ambientes?

Shalom!
Margareth e Simão Menegat - Casal Três Dias

O Coordenador Diocesano do Movimento de Cursilhos de

Cristandade (MCC) da Diocese de Caxias do Sul, nos

termos do art. 12 do Regimento do Grupo Executivo

Diocesano (GED), CONVOCA o casal coordenador e o casal

vice coordenador esse Setor Diocesano para a Assembleia

Diocesana Extraordinária a ser realizada no dia 04 de

agosto de 2013, com início às 8:00 h, na Casa de Retiros

anexa ao Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida

de Caxias do Sul. Na oportunidade, será elaborada lista

tríplice a ser encaminhada ao Senhor Bispo Diocesano

Dom Alessandro Ruffinoni com a indicação dos

candidatos a Coordenador e Vice-coordenador do GED

para o biênio 2014/2015, nos termos do art. 9° “a” do

referido Regimento.

As eleições serão realizadas em conformidade com o

disposto no art. 18, cabendo frisar que os candidatos

deverão ter, no mínimo, cinco anos de MCC,

conforme a alínea “c” do artigo mencionado.

Caso seja aprovado o novo regimento interno do MCC da

Diocese de Caxias do Sul, a eleição deverá atender as

novas determinações. Desde já agradecemos a

participação e a presença de todos.

Saudações Decolores!

Shalom!

Mini Ultreya Ana Rech

Missa 19 horas

Local: Santa Bárbara de Ana Rech

Dia: 27/07/2013

Jantar Campeiro - 20:30 h

Ingressos: R$ 30,00  ( Setor Ana Rech )

Informações: (54) 9978.9917 - Clóvis

5ª FEIJOADA

DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE

SETOR DIOCESANO NORTE DE CAXIAS DO SUL

DATA:

LOCAL:

HORÁRIO:

CARDÁPIO:

19 de Julho de 2013

Salão de Festas da Igreja Santa Catarina

20:00 HS

Feijoada completa, carreteiro, saladas, laranja,

pão, vinho, refrigerante e café com biscoito.

VALOR: R$ 22,00
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COMEMORAÇÃO PELOS 40 ANOS DO MCC

EM NOSSA DIOCESE

AGENDE-SE   -  DIA 24 DE NOVEMBRO -  EM CARAVAGGIO

MISSA ÀS 11:00 H, ALMOÇO E ANIMAÇÃO  COM OS FOLCLORES

SE VOCÊ É FOLCLORE PARTICIPE! VENHA EVANGELIZAR NA ALEGRIA!

MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE -  MCC

40 ANOS NA DIOCESE  - 50 ANOS NO BRASIL

Fiz meu cursilho nos dias 20,21,22, e 23 de

outubro de 1988, o cursilho de homens nº 51 da

Diocese de Caxias do Sul. Na ocasião, fui convidado

por um primo, para participar de um tal de

cursilho, no primeiro momento, dei um sonoro

não.

Na semana seguinte, refletindo mais, voltei

atrás.

Como tantos, no correr da vida, quatro anos no

colégio dos padres Josefinos, professor, me sentia,

religiosamente competente para conduzir meu

caminho vida a fora.

Engano. E que engano! Quanta auto

suficiência. . .

Nos três dias do encontro, a máscara caiu.

Mudei completamente meu modo de viver, tanto

no ser como no agir. Aprendi a ver e encarar o

mundo com um sentido de vida diferente. Minhas

leituras mudaram. Quanta "porcaria" joguei fora. A

Bíblia, presente de casamento, deixou de guardar

pó e passou ser meu livro de cabeceira. O terço,

nem sei se eu tinha, hoje é minha arma diária.

Antes do cursilho eu era um cristão de meia

tigela, após o cursilho, estou juntando os cacos,

diariamente, esperando que no último dia, antes

do encontro definitivo com o Pai, minha tigela

esteja composta como no dia em que no batismo

recebi o certificado de filho de Deus e herdeiro do

céu.

SHALOM - Albino Andreis

Nossa gratidão Albino, pelo seu testemunho do

MCC da diocese de Caxias do Sul. O seu incentivo

para todos nós. O amor a Deus é como o mar,

podemos ver o início ms não o fim.

Como é bom conhecer a vida de Jesus pelo

Evangelho e prosseguir firme na fé evangelizando

onde marcamos presença, em nossos ambientes,

recordando os três "Rs"

Respeito por si mesmo

Respeito pelos outros

Responsabilidade pelos seus atos

Assim, o importante é semear, produzir milhões de

sorrisos de solidariedade e amizade com a família

humana, sempre iluminados, protegidos e

abençoados pela Família Divina.

Pe. Arduino Lazzari

A REVIRAVOLTA

SETOR SUL  (Setor Cruzeiro) -  coordenador:

Luis Carlos e Maria Zenaide Palhano (3212.2029)

Paróquias Sagrado Coração de Jesus

Nossa Senhora de Lourdes

Santa Teresa D'Avila (Catedral Diocesana)

Sagrada Família

Santos Apóstolos

Cristo Operário

Nossa Senhora de Pompeia  (Galópolis)

São Luís

Santa Lúcia ( Santa Lúcia do Piai)

São Pedro e São Paulo (3ª Légua)

SETOR  NORTE (Setor Santa Catarina)

coordenador: João Carlos e Noelma Tonietto (3224.8197)

Paróquias Santa Catarina

Santo Antonio (Cinquentenário)

São Pelegrino e Nossa Senhora da Pietá

São Leonardo Murialdo

São Vicente de Paulo

São Pio X

Divino Espírito Santo

Santa Fé

São José (Bairro São José)

SETOR LESTE (Setor Ana Rech) –

coordenador: Clovis e Mara Camassola (3229.5179)

Paróquias Nossa Senhora de Caravággio

Menino Deus

São Ciro

Nossa Senhora da Saúde (Fazenda Souza)

Santo Expedito(Vila Oliva)

SETOR OESTE (Setor Desvio Rizzo)

coordenador: Flávio e Claudete Colognese (3227.1508)

Paróquias São José

Imaculada Conceição

Santíssima Trindade

Santo Antonio (Forqueta)

As Paróquias que não se encontram aqui nominadas,

estão sendo aguardadas. Favor entrar em contato com

o Setor geograficamente mais próximo. MCC quer estar

ativo em sua paróquia também!

FAÇA PARTE DESTA FAMÍLIA, FAÇA CURSILHO!

SETORES DIOCESANOS DE CAXIAS DO SUL  (novo formato)

MCC desde l973             . . .  a história continua
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A Devoção a Maria Santíssima

O nosso relacionamento, a nossa intimidade

com Maria é essencialmente filial. O vínculo filiação-

maternidade “determina sempre – como lembra a

Encíclica Redemptoris Mater – uma relação única e

irrepetível entre duas pessoas: da mãe com o filho e

do filho com a mãe” (João Paulo II, Encíclica

Redemptoris Mater, n. 45). E a medula desse vínculo,

evidentemente, é o amor.

Por isso, só perguntando-nos pelas

características que tornam autêntico esse amor é

que descobriremos os traços da verdadeira devoção

a Maria Santíssima. Com isso, perceberemos

também melhor o que Deus quis que representasse

para nós o imenso dom que nos fez, dando-nos Maria

como Mãe.

Comecemos pelos aspectos dessa devoção que se

nos impõem de maneira mais imediata. U m

cristão que vive de fé sabe que Maria o ama e o

auxilia com carinho de Mãe. Sabe-a voltada

maternalmente para ele. É natural que, dessa certeza,

flua espontaneamente uma sincera afeição filial.

“Nada convida tanto ao amor – comenta São Tomás –

como a consciência de sentir-se amado”(Cf. São

Tomás de Aquino, Summa contra gentes, IV, XXIII). A

devoção mariana manifesta-se, por isso, em mil

expressões, delicadas e fervorosas, de carinho de

filho: no tom afetuoso da oração que dirigimos a Ela,

na alegria de visitá-la nos lugares onde se quis fazer

especialmente presente.

Juntamente com esse afeto filial, e impregnando-o

intimamente, brota também espontaneamente um

sentimento de profunda confiança. “Nunca se ouviu

dizer – reza uma bela oração atribuída a São

Bernardo – que algum daqueles que tivesse

recorrido à vossa proteção, implorado a vossa

assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por

Vós desamparado”.

Amor e confiança. Trata-se de sentimentos

com fortes raízes no coração. Ora é bem sabido que

os afetos do coração possuem muitas vezes uma sutil

ambivalência: são sentimentos que a custo se

equilibram na difícil passarela onde o amor beira

sempre o egoísmo. Não é raro que os muito

sentimentais sejam também muito egoístas.

Por isso, se a devoção a Maria não estivesse

fundamentada nos alicerces da fé – da doutrina – e da

caridade, poderia deslizar imperceptivelmente para

os declives do egoísmo. Tal coisa aconteceria no caso

de uma devoção meramente sentimental – não

animada por desejos de entrega e de amor operante

– que, embora cheia de efusões de ternura, não

incidisse fortemente na vida para modificá-la. Mais

facilmente ainda se daria essa deturpação se a

devoção mariana se reduzisse a um simples recurso

para alcançar uma “proteção” ou uns “favores”

meramente interesseiros.

Esses desvios, contudo, não se darão se o

nosso amor filial a Maria entrar, como deve, em

sintonia com o seu amor maternal.

Pensemos que o coração da nossa Mãe, “cheia de

graça”, é uma fornalha ardente de caridade, de amor

a Deus e aos homens. Nele se encontra, em medida

quase infinita, a caridade derramada pelo Espírito

Santo (Cf. Rom 5, 5).

Isto significa que quem se aproximar dEla com um

coração reto e sincero se sentirá necessariamente

impelido para o amor a Deus e ao próximo. Este é o

segredo divino da devoção a Maria. Foi de fato para

nos facilitar a entrega a esse duplo amor – o

mandamento que resume todos os outros – que

Deus, em sua misericórdia, quis dar-nos Maria como

Mãe.

É por isso que a devoção a Maria, bem vivida,

é sempre como um sopro – fecundo, cálido e suave –

que acende o amor na alma, inflama a generosidade e

move a abraçar sem reservas a vontade de Deus.

Jesus diz para procurar primeiro o

Reino de Deus

Buscai antes o reino de Deus, e

todas estas coisas vos seräo

acrescentadas.

Näo temais, ó pequeno rebanho,

porque a vosso Pai agradou dar-vos o

reino.

Vendei o que tendes, e dai esmolas.

Fazei para vós bolsas que näo se

envelheçam; tesouro nos céus que

nunca acabe, aonde näo chega ladräo

e a traça näo rói.

Porque, onde estiver o vosso

tesouro, ali estará também o vosso

coraçäo.
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