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CALENDÁRIO LITÚRGICO

MILITAR

O soldado reclama para o Comandante

- Comandante, esta sopa que eu estou

tomando está cheia de terra!

O comandante responde:

- Não seja resmungão! Você está aqui para servir a Pátria!

Ao que o soldado replica...

- Comandante, eu estou aqui para servi-la e não para comê-la.

08 T Os 8.4-7.11-13 SI 113 Mt 9.32-38

09 Q Os 10.1-3.7-8.12 SI 104 Mt 10.1-7

10 Q Os 11.1-4.8-9.SI 79 Mt 10.7-15

11 S Os 14.2-10 SI 10.16-23

12 S Os 6.1-8 SI 92 Mt 10.24-3

14 S Is 1.10-17 SI 49 Mt 10.34-11.1

15 T Is 7.1-9 SI 47 Mt 11.20-24

16 Q Zc 2.14-17 Lc 1.46-47. 48-49.50-51.52-53.51-55 (R:49 Mt 12.46-50

17 Q Is 26.7-9.12.16-19 SI 101 Mt 11.28-30

18 S Is 38.1-6.21-22.7-8 Is 38.10.11.12.16 (R cf 17b) Mt 12.1-8

19 S Mq 2.1-5 Si 12.14-21

21 S Mq 6.1-4.6-8 SI 49 Mt 12.38-42

22 T Ct 3.1-4 ou Cor 5.14-17 SI 62 Jo 20.1-2.11-18

23 Q Jr 1.1.4-10 SI 70 Mt 13.1-9

24 Q Jr 2.1-3.7-8.12-13 SI 35 Mt 13.10-17

25 S 2Cor 4.7-15 SI 125 Mt 20.20-28

26 S Eclo 44.1.10-15 SI 131 Mt 13.16-17

28 S Jr 13.1-11 Dt 32.18-19.20.21 (R: CF. 18 a) Mt 13.31-35

29 T Ijo 4.7-16 SI 33 Jo 11.19-27 ou Lc 10.38-42

30 Q Jr 15.10.16-21 SI 58 Mt 13.44-46

31 Q Jr 18.1-6 SI 145 Mt 13.47-53

13 D Is 55.10-11 SI 64 Rm 8.18-23 Mt 13.1-23

20 D Sb 12.13.16-19 Si 85 Rm 8.26-27 Mt 13.24-43

27 D 1Rs 3.5.7-12 SI 118 Rm 8.28-30 Mt 13.44-52

Julho 2014

Agosto 2014

01 S Jr 26.1-9 SI 68 Mt 13.54-58

02 S Jr 26.11-16.24 SI 68 Mt 14.1-12

04 S Jr 28.1-17 SI 118 Mt 14.13-21

05 T Jr 30.1-2.12-15.18-22 SI 101 Mt 14.22-36

06 Q Dn 7.9-10.13-14 ou 2Pd 1.16-19 SI 96 Mt 17.1-9

07 Q Jr 31.31-34 SI 50 Mt 16.13-23

08 S Na 2.1.3:3.1-3.6-7 Dt 32.35-36ad.39abcd.41 (R:39c) Mt 16.24-28

09 S Hab 1.12-2.4 SI 9 Mt 17.14-20

11 S Ez 1.2-8.24-28 SI 118 Mt 18.17.22-27

12 Ez 2.8-3.4 SI 118 Mt 18.1-5.10.12-14

03 D Is 55 1-3 SI 144 Rm 8.35.37-39 Mt 14.13-21

10 D 1Rs 19.9.11-13 SI 84 Mt 14.22-33

Humor

15/07/2.014

05/08/2.014

12/08/2.014

Ultréya – 20:00h

Igreja Sagrado Coração de Jesus

Bairro Cruzeiro

Escola Vivencial – 20:00h

Casa de Cursilho

Seminário N S Aparecida

Missa com os Seminaristas – 20:00h

Seminário N S Aparecida

ULTRÉYAS e ESCOLAS

Diocese de Caxias do Sul

É curioso observar como a vida nos oferece

resposta aos mais variados questionamentos

do cotidiano...

A mais longa caminhada só é possível passo

a passo...

O mais belo livro do mundo foi escrito letra

por letra...

Os milênios se sucedem, segundo a segundo...

As mais violentas cachoeiras se formam de

pequenas fontes...

A importância do pinheiro e a beleza do ipê

começaram ambas na simplicidade das sementes...

Não fosse a gota, não haveria chuvas...

O mais singelo ninho se fez de pequenos gravetos

e a mais bela construção não se teria efetuado senão a

partir do primeiro tijolo....

As imensas dunas se compõem de minúsculos

grãos de areia...

Como já refere o adágio popular, nos menores

frascos se guardam as melhores fragrâncias...

É quase incrível imaginar que apenas sete notas

musicais tenham dado vida à “Ave Maria”, de Bach, e à

“Aleluia” de Hendel...

Nem mesmo Jesus, expressão maior de amor,

dispensou a fragilidade do berço...

Assim também o mundo de paz, de harmonia e de

amor com que tanto sonhamos só será construído a

partir de pequenos gestos de compreensão,

solidariedade, respeito, ternura, fraternidade e

perdão, dia a dia...

Ninguém pode mudar o mundo, mas podemos

mudar uma pequena parcela dele: esta parcela que

chamamos de “eu” Não é fácil nem rápido... Mas, vale

a pena tentar!
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do cotidiano...
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por letra...

Os milênios se sucedem, segundo a segundo...
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e a mais bela construção não se teria efetuado senão a

partir do primeiro tijolo....

As imensas dunas se compõem de minúsculos

grãos de areia...

Como já refere o adágio popular, nos menores

frascos se guardam as melhores fragrâncias...

É quase incrível imaginar que apenas sete notas

musicais tenham dado vida à “Ave Maria”, de Bach, e à

“Aleluia” de Hendel...

Nem mesmo Jesus, expressão maior de amor,

dispensou a fragilidade do berço...

Assim também o mundo de paz, de harmonia e de

amor com que tanto sonhamos só será construído a

partir de pequenos gestos de compreensão,

solidariedade, respeito, ternura, fraternidade e

perdão, dia a dia...

Ninguém pode mudar o mundo, mas podemos

mudar uma pequena parcela dele: esta parcela que

chamamos de “eu” Não é fácil nem rápido... Mas, vale

a pena tentar!

Pequenos GestosPequenos Gestos
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EXPEDIENTE

Queridos Cursilhistas,

Neste mês de Julho comemoramos o Dia do Amigo!

Amigos são como anjos, vivem ao nosso lado e sempre estão

prontos para nos ajudar. Um amigo é um tesouro...Coisa boa na vida é

ter amigos! Com amigos aprendemos o que é companheirismo, a viver

a lealdade, a ouvir. Descobrimos o que é fidelidade, compreensão. O

amigo é um verdadeiro tesouro, não por sua raridade, mas por seu

valor.

Humanamente falando, o amor de amigo é extraordinário e belo.

Na amizade se vive a caridade de maneira ardente. Amigo é alguém

que não tem os nossos genes, que só chegou à nossa vida depois que já

havíamos crescido bastante, mas a ele somos fiéis, com ele

partilhamos a vida.

“A amizade é a mais verdadeira realização da pessoa”, palavras de

Santa Teresa d'Ávila. Pergunto-me como seria o mundo se todos

fossem amigos. Acho que seria repleto de almas saudáveis, seguras,

saciadas no amor.

O amigo é um companheiro na caminhada, ensina a ser forte

quando é preciso, é fortaleza quando não somos suficientes para nós

mesmos. Falando dessa maneira a imagem que aparece é a de Jesus,

nosso Amigo Maior. É exatamente assim que Ele está presente em

nossas vidas, desde que nos chamou de amigos (Jo 15,15). Não há

como negar que é de Deus que vem o dom da amizade.

O amigo é um tesouro porque com ele experimentamos Deus em

nossa vida de maneira concreta, próxima. Por isso, amizade é

apostolado, é ser Deus para o outro. Ora, então amizade não é só

coisa boa na vida, amizade é essencial à vida!

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 e silenciar o segredo;

É a certeza da mão estendida;

A cumplicidade que não se explica,apenas se vive.

Shalom a todos!
Rachel e Dejacir Scopel

Elisângela e Daniel de Jesus

Casais Ultréias e Clausuras

A vida é muito complexa.

Muitas vezes nos proporciona

oportunidades, e as nossas escolhas

definem o rumo de nossas vidas.

Escolhas que muitas vezes tem que

ser imediatas e impensadas,

interferindo e mudando a nossa

história.

Existe um grande abismo entre o

sonho e a realidade e temos que

escolher:

Ficar sonhando e aceitar as

consequências desta escolha ou

acordar e mesmo que as coisas não

sejam como planejamos, enfrentar a

realidade da vida como ela é.

A páscoa, que recém passou é um

sonho de dias melhores, de

arrependimento, de mudança de

vida.

Mas não poderia ficar só no sonho,

porque na vida real para muitos foi

apenas mais uma Páscoa, um

feriadão, chocolate e coelhos e ainda

muitos nem tenham percebido o

acontecimento.

Qual dessas foi a minha Páscoa?

Que esta passagem para a vida

nova que a verdadeira Páscoa nos

inspira, aconteça todos os dias.

Colaboração. Nelso Alessi.

Setor de Nova Pádua

SONHAR E VIVER
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OLHANDO O INFINITO

Sempre disposto a brincar na areia, um grupo de meninos fez uma

aposta:quem conseguiria caminhar em linha reta à beira-mar. Na

primeira tentativa, ninguém alcançou tal façanha. Na segunda, um

menino deixou as marcas dos seus pés numa linha incrivelmente reta. Os

demais desejaram saber como havia conseguido. O menino, na

simplicidade, afirmou “Enquanto vocês caminhavam olhando para o

chão, eu fixei meu olhar para o alto e não mais me desviei daquele ponto

infinito”. Ao ouvir uma pessoa sábia detalhando esse conto, lembrei das

caminhadas que a grande maioria faz à beira-mar.Um exercício

extremamente saudável e que deixa saudades, pois chegou a hora de

retornar à normalidade, que envolve estudo, trabalho e compromissos

diversos. O término de fevereiro é um divisor entre as férias e a retomada

de tudo o que envolve o cotidiano das pessoas. Faz bem, muito bem

retornar, carregando no íntimo um misto de nostalgia e alegria. O

menino que caminhou de forma surpreendente em linha reta havia

olhado para o infinito. Tal direção do olhar permitiu que os passos não

vacilassem. Quanto mais fixava as alturas, mais seus pés pisavam

retamente as areias da praia. Não tenho dúvidas de que é assim mesmo a

vida de todos. O infinito não pode ser relegado a um segundo

plano.Quando uma pessoa só olha para o chão, isto é, para a realidade

material, perde com facilidade a direção e enfraquece as decisões. Nossa

existência carece de uma conjunção bem prática: o humano e o divino, o

infinito e o concreto. Quando vivemos apenas levando em conta a questão

material, os passos perdem a firmeza e o equilíbrio existencial deixa

espaço para inúmeras consequências que multiplicam as angústias e

tornam opaco o brilho que seria próprio dos humanos. Além de

intensificar o ânimo nesta retomada de atividades, fica o desafio de

imitar o menino que venceu a competição: caminhou em linha reta por

não desviar seu olhar do infinito. Não convém esperar algum

acontecimento negativo para dar-se conta do valor da transcendência.

Espiritualidade não é opção, é necessidade, é realização.
Fonte: Fazer o bem

De Frei Jaime Bettega

Antonio Carlos Soares

Rua Urbano Marietti, 1637

Bairro Jardim Eldorado • Caxias do Sul-RS

Tel.: (54) 9971.6816

e-mail: antonio@balbinotcorretoradeseguros.com

www.balbinotcorretoradeseguros.com.br

Pe Arduíno Lazzari

Assessor Espiritual do MCC - Diocese de Caxias do Sul

GRATIDÃO

Quando seu coração está pleno de GRATIDÃO, qualquer porta

aparentemente fechada pode ser uma abertura para uma bênção maior.

“Senhor que queres que eu faça?” (At 22,10) Me faça crer sempre mais

que amando a Deus e ao próximo serei sempre feliz valorizando tudo em

todos.

A vida é um dom de Deus. Obrigado pelas homenagens por ocasião dos

80 anos de minha vida, vida que quero gastar em fazer o bem comum na

beleza, serenidade, harmonia, paz e confiança, sempre crendo em Deus.

Quantos parabéns, abraços, homenagens, orações, intenções divinas,

gentilezas, simpatias, ....por tudo e por muito mais...só resta da minha

parte: BÊNÇÃO para todos.

No abraço que dou a cada um e a todos, só quero fazer um pedido: o de

manter acesa a Luz da Fé, com a oração e ajuda dos irmãos e irmãs, pois é

bela e útil quando acesa na escuridão.

Shalom!

Ela nasceu para as alturas, e ele verteu em busca do mar.

Na passagem da vida, temos a liberdade de escolha.

Deus não decide, deu-nos o direito de.

Lembro o Rio Jordão: águas sempre límpida e transparente, e, na

bifurcação, a escolha das gotas. AQUI CABE A NOSSA MISSÃO.

ESCOLHA................ DIRECIONAMENTO....................

Parte rumou para o Mar da Galiléia; fertilizando as terras onde

passaram. Promoveram verde, existência, frutos e...

Outra, rumou para o Mar Morto, evaporando-se pelo caminho, e

sobrando sal, ÁGUA SEM VIDA.

Na passagem por esta bela vida, o Pai nos dá a liberdade de

escolha. Nunca nos julga e nem vai nos julgar. A DECISÃO É NOSSA.

A águia busca as alturas, vence o vento, busca o céu. FELICIDADE. Voa...voa...FENIX.....

A fonte, corre, contorna os obstáculos, pedras e galhos, dificuldades sem fim a transpor, para chegar ao destino, O MAR....

e lá se unem com tantas gotas que as antecederam, formando o Oceano sem fim. É VIDA..

Sejamos Águia ou Fonte, não importa a caminhada que empreendermos, o que importa é fazermos dela O BOM

CAMINHO, seja em busca das alturas ou dissolvendo-se no oceano. O que carece é que a escolha nos conduza a DEUS.

VONTADE DO PAI.

Viajo sozinho ou busco levar alguém junto ao PAI?

Que ÁGUIA sou eu?

Que FONTE estou sendo?

Shalom.

A ÁGUIA E O OLHO D´ÁGUA

Colaboração – Albino Andreis

Caxias do Sul

Parabéns pelos 53 anos de Sacerdócio .

Receba o abraço e o obrigado de

tantas e tantas pessoas que, por causa

de ti e da tua vocação, puderam ser

mais felizes e chegar mais perto

de Deus.

Shalom!

EM 03/07...

Pe. Arduíno

MCC - Diocese de Caxias do Sul

Cursilho Masculino nº 148

22 a 24/ Agosto (18h)

Cursilho Feminino nº 146

29 a 31/ Agosto (18h)
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Mateus 11,28-30Mateus 11,28-30

Vinde a mim, vós

todos que estais aflitos

sob o fardo, e eu vos

aliviarei. Tomai meu

jugo sobre vós e

r e c e b e i m i n h a

doutrina, porque eu

sou manso e humilde

de coração e achareis o

repouso para as vossas

almas. Porque meu

jugo é suave e meu

peso é leve.

MARIA
Salve, ó mística e santa Trindade, que nos reunistes a

todos nós nesta igreja de Santa Maria Mãe de Deus.

Salve, ó Maria, Mãe de Deus, venerável tesouro do

mundo inteiro, lâmpada inextinguível, coroa da

virgindade, cetro da verdadeira doutrina, templo

indestrutível, morada daquele que lugar algum pode

conter, virgem e mãe, por meio de quem é proclamado

bendito nos santos evangelhos “ o que vem em nome do

Senhor” (Mt 21,9).

Salve, ó Maria, tu que trouxeste em teu sagrado seio

virginal o Imenso e Incompreensível; por ti; é

glorificada e adorada a Santíssima Trindade; por ti, se

festeja e é adorada no universo a cruz preciosa; por ti,

exultam os céus; por ti, se alegram os anjos e os

arcanjos; por ti, são postos em fuga os demônios; por ti,

cai do céu o diabo tentador; por ti, é elevada ao céu a

criatura decaída; por ti, todo o gênero humano, sujeito

à insensatez dos ídolos, chega ao conhecimento da

verdade; por ti, o santo batismo purifica os que creem;

por ti, recebemos o óleo da alegria; por ti, são fundadas

igrejas em toda a terra; por ti, as nações são conduzidas

à conversão.

E que mais direi? Por Maria, o Filho Unigênito de

Deus veio “iluminar os que jazem nas trevas e nas

sombras da morte” (Lc1,77); por ela, os profetas

anunciaram as coisas futuras; por ela, os apóstolos

proclamaram aos povos a salvação; por ela os mortos

ressuscitam; por ela, reinam os reis em nome da

Santíssima Trindade.

Quem dentre os homens é capaz de celebrar

dignamente a Maria, merecedora de todo louvor? Ela é

mãe e virgem. Que coisa admirável! Este milagre me

deixa extasiado. Quem jamais ouviu dizer que o

construtor fosse impedido de habitar no templo que ele

próprio construiu? Quem se humilhou tanto a ponto de

escolher uma escrava para ser a sua própria mãe?

Eis que tudo exulta de alegria! Reverenciemos e

adoremos a divina Unidade, com santo temor

veneremos a indivisível Trindade,ao celebrar com

louvores a sempre Virgem Maria! Ela é o templo santo

de Deus, que é seu Filho e esposo imaculado. A ele a

glória pelos séculos dos séculos. Amém.”

Fonte: A Sagrada Tradição

De Prof. Felipe Aquino


