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CALENDÁRIO LITÚRGICO
Julho 2015

19 D Jr 23,1-6 Sl 22,1-3ª.3b-4.5.6 (R.1.6ª) Ef 2,13-18

26 D 2Rs 4,42-44 Sl 144,10-11.15-16.17-18 (R. cf.16) Ef 4,1-6 Jo 
6,1-15

Agosto

02 D Ex 16,2-4.12-15 Sl 77,3.4bc.23-24.25.54 (R.24b) Ef 
4,17.20-24 Jo 6,24-35

09 D 1Rs 19,4-8 Sl 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.9a) Ef 4,30-5,2 Jo 6,41-
51

14 T Ex 2,1-15ª Sl 68,3.14.30-31.33-34 (R.cf.33) Mt 11,20-24
15 Q Ex 3,1-6.9-12 Sl 102,1-2.3-4.6-7 (R.8ª) Mt 11,25-27
16 Q Zc 2,14-17 Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 (R.cf.54b) 
Mt 12,46-50
17 S Ex 11,10-12,14 Sl 115,12-13.15-16bc.17-18 (R.13) Mt 
12,1-8
18 S Ex 12,37-42 Sl 135,1.23-24. 10-12. 13-15 Mt 12,14-21

20 S Ex 14,5-18 Ex 15,1-2.3-4.5-6 (R.1a) Mt 12,38-42
21 T Ex 14,21-15,1 Ex 15,8-9. 10.12. 17 Mt 12,46-50
22 Q Ct 3,1-4ª Sl 62(63), 2.3-5.5-6.8-9 (R.2b) Jo 20,1-2.11-18
23 Q Ex 19,1-2.9-11.16-20b Dn 3,52.53.54.55.56 (R.52b) Mt 
13,10.17
24 S Ex 20,1-17 Sl 18, 8.9 10. 11(R 9a) Mt 13, 18-23
25 S 2Cor 4,7-15 Sl 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.5) Mt 20,20-
28

27 S Ex 32,15-24.30-34 Sl 105, 19-20. 21-22. 23 (R.1a) Mt 
13,31-35
28 T Ex 33,7-11; 34,5b.28 Sl 102,6-7. 8-9. 10-11. 12-13 (R. 8a) 
Mt 13,36-43
29 Q 1Jo 4,7-16 Sl 33(34), 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (R. 2a ou 9a) Jo 
11,19-27 Lc 10,38-42
30 Q Ex 40,16-21.34-38 Sl 83 (84), 3.4.5-6ª8a. 11 (R.2) Mt 
13,47-53
31 S Lv 23,1.4-11.15-16.27.37b-37 Sl 80,3-4.5-6ab.10-11ab 
(R.2ª) Mt 13,54-58

01 S Lv 25,1.8-17 Sl 66, 2-3. 5. 7-8 (R.4) Mt 14,1-12

03 S Nm 11,4b-15 Sl 80,12-13. 14-15. 16-17 (R.2a) Mt 14,13-21
04 T Nm 12,1-13 Sl 50, 3-4. 5-6a. 6bc-7. 12-13 (R.cf.3a) Mt 
15,1-2.10-14
05 Q Nm 13,1-2.25-14,1.26-29 Sl 105,6-7a. 13-14. 21-22. 23 
(R.4a) Mt 15,21-28
06 Q Dn 7,9-10.13-14 Sl 96(97), 1-2.5-6.9 (R. 1a.9a) 2Pd 1,16-
19 Mc 9,2-10
07 S Dt 4,32-40 Sl 76,12-13.14-15.16.21 (r.12a) Mt 16,24-28
08 S Dt 6,4-13 Sl 17,2-3a. 3bc-4. 47.51ab (R.2) Mt 17,14-20

10 S 2 Cor 9,6-10 Sl 111(112),1-2.5-6.7-8.9 (R.5a) Jo 12,24-26
11 T Dt 31,1-8 Dt 32,3-4ª. 7.8.9.12 (R.9ª) Mt 18,1-5.10.12-14

Humor!
Joãozinho diz a mãe: 
-mãe posso ir ao circo hoje? 
A mãe responde:
 -não meu filho! quem quiser te ver que venha aqui 
em casa!
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Sob 
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21-Permanece firme em tua aliança com Deus;
que isto seja sempre o assunto de tuas 

conversas.
E envelhece praticando os mandamentos.

22-Não prestes atenção ao que fazem os 
pecadores;

põe tua confiança em Deus, e limita-te ao 
que fazes.
23-É, com efeito, coisa fácil aos olhos de Deus

enriquecer repentinamente o pobre.
24-A bênção divina não se faz esperar para 
recompensar o justo.

Em pouco tempo ele o faz crescer e dar fruto.
25-Não digas: “De que preciso eu?

Que tenho a esperar doravante?”
26-Não digas tampouco: “Eu me basto a mim 
mesmo;

que mal posso temer para o futuro?”
27-No dia feliz não percas a recordação dos males,

nem a recordação do bem no dia infeliz.
28-Pois no dia da morte é fácil para Deus

dar a cada um conforme o seu 
comportamento.
29-A dor de um instante faz esquecer os maiores 
prazeres;

com a morte do homem ,todos os seus atos 
serão desvendados.
30-Não louves a homem algum antes de sua 
morte,

pois é em seus filhos que se reconhece um 

homem.

Livro Bíblia Sagrada
Eclesiástico 11, 21-30
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Diocese de Caxias do Sul

16/06/2015 – 20h
Escola Vivencial

Seminário N. Sra. Aparecida 

07/07/2015 – 20h 
Missa com Seminaristas

Seminário N. Sra. Aparecida

14/07/2015 – 20h
Ultréya 

Igreja Sagrado Coração de 
Jesus

Bairro Cruzeiro

ULTRÉYAS e ESCOLASULTRÉYAS e ESCOLAS
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Passaram-se seis meses e o ano de 2015 faz sua história com 
fatos que marcaram a todos nós. Esses dias ensinaram muito 
em nossa caminhada marcada pela pressa. Julho, mês pelo 
qual enfrentamos o inverno, com rigoroso frio, mas não 
podemos deixar de celebrar a amizade entre as pessoas, sem 
esquecer nossos jovens estudantes que aproveitam seu 
período de férias escolares.
Cabe aqui um momento importante para lembrar e refletir 
sobre uma frase de Frei Jaime: “Após o rigor do inverno, 
teremos a mais bela das estações, a primavera, que nos 
encanta com suas cores e tonalidades. Sabemos que, em 
nossa vida, cedo ou tarde, todos nós experimentamos o frio 
do “inverno da dor”, dos desafios, das perdas e das 
decepções. Assim, como a primavera é garantia de que o 
inverno passará, os sentimentos humanos, quando visitados 
pela dor, não poderão deixar de incluir a certeza de que tudo 
passará. Só então construímos um vigor capaz de suportar e 
administrar situações e períodos difíceis na certeza de que 
após o “inverno da dor” virá a beleza e o calor da “primavera 
do amor”.
Somos seres feitos de sentimentos e emoções, sendo assim, 
cultivemos em nossas relações de amizade o que existe de 
mais belo: O amor. Sejamos capazes de introduzir no campo 
do nosso conhecimento, posturas que resgatem a ternura, a 
gentileza, o respeito, a ética e o cuidado, recuperando assim 
os traços humanos que deixamos no esquecimento.
Jesus disse a seus primeiros discípulos: “Se tiverem amor 
uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus 
discípulos.” (Jo. 13;35) Jesus nos desafia a manifestar amor 
profundo, abnegado e imparcial pelos outros, apesar de saber 
que isso está além da capacidade humana.
Estimados amigos cursilhistas, nossa vida é passageira, 
precisamos alimentar a chama do amor de Deus que arde no 
coração e renovar a cada dia de vida o nosso “sim” ao 
chamado d'Ele. Viver da fonte do Espírito Santo que nutre, 
que alimenta, que dá sustento ao amor. O  a m o r  é  q u e  
transforma, que faz a diferença, que tem o poder de curar, 
proteger, ampliar a vida. Deus é o amor em ato, sempre 
agindo, numa luta amorosa, num esforço paciente e 
incansável contra a nossa incapacidade, as nossas 
resistências, nossos egoísmos e às vezes, malícias, para nos 
fazer perceber a luz salvadora do seu amor. Vamos juntos, 
entre amigos, nos colocar a serviço de Deus, com um coração 
capaz de amar e de renovar. Tudo pode ser diferente, não 
depende de ninguém. Depende sim, da renovação que 
permitimos acontecer neste inverno, na nossa interioridade e 
da transcendência que intensificamos em nossa caminhada 
existencial para alcançarmos a primavera do Amor Divino. 
Sempre valerá a pena colocar-se a caminho!
Que Julho, seja um mês de crescimento interior a todos, com 
o calor das amizades.

Boa leitura. Shalom!

É manhã de outono. O beija-flor no galho,
P a r a d o ,  c h o r a  c o m  s a u d a d e  d a  b e l a  f l o r.
No ar voam folhas secas do pé de carvalho
Que caem, doirando o solo, d'uma única cor.
O h  p a s s a r i n h o ,  n ã o  c h o r e s !  É  o  t r a b a l h o
Da na tureza ,  do  Grande  Arqui te to  c r iador.
Olhai a alegria do prateado e divino orvalho
Que vem serenando com seu encanto e amor.
Encontrarás tua flor brotada noutra estação,
Porque este momento, este ciclo, vai passar.
O tempo de Deus é perfeito, agora é renovação.
Vai, voa, renova à força, a fé do teu coração,
Volta a bater tuas asas, em teu trepidante bailar,
Enxuga teu pranto... Canta tua doce canção!

Colaboração: Casal Decolores

Antônio e Ivone                                                                                                                                            
Casal Ecônomo

O BEIJA-FLOR NO OUTONO

Cursilho Masculino nº 152
16/17 e 18 de Outubro (18h)
Cursilho Femin ino n º 150
23/ 24 e 25 de Outubro (1)

x

Cursilho Masculino nº 151
21/22 e 23 de Agosto (18h)
Cursilho Feminino nº 149

28/29 e 30 de Agosto (18h)

Datas dos Cursilhos de 2015

Av. Rio Branco, 4423 - Ana Rech - Fone (54) 3283-1625
CEP 95060-000 - Caxias do Sul - RS

www.ultrapoxi.com.br - ultrapoxi@ultrapoxi.com.br
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Crônica Positiva sobre o EsmorecimentoCrônica Positiva sobre o Esmorecimento
Nunca desanimes embora tudo te pareça derrota, pois conseguirás levantar-se de tua queda, mesmo se te pisem fortemente 
calcando-te sobre o solo. Lembre-te: Passam os pés, porém, fica a terra, uma vez que ela sobrevive, até mesmo, aos que 
pensam tê-la sobre seu tacão.
Se não te ouvirem, nem por isso, penses que o defeito é de tuas palavras: Muito mais pode sê-lo, dos ouvidos que não 
souberam escutar ou não quiseram compreender.
Se alguém te vira as costas, não te consideres humilhado, derrotado: É bem possível que o tenha feito porque não poderia 
suportar a firmeza de teu olhar, visto de frente.
Se te prenderes, se te aprisionarem, se te puserem algemas ou correntes, sorri intimamente: Teus pensamentos, tuas ideias, 
continuarão voando livremente como os pássaros, que não podem ser aprisionados em qualquer arapuca.
Se te ofenderem, recorda-te de que não se lançam pedras às árvores sem nenhum fruto: Para tua consciência, aliás, é melhor 
saberes que és atacado, do que defendido por quem não tem senso de justiça e noção exata do bem.
Se te apagarem todas as luzes do teu caminho, volta-te para dentro de ti mesmo: Tua luz interior te guiará, porque este 
caminho não admite invasão, é estrada íntima e preferencial, que não permite outro curso senão o teu.
Não temas que te matem: A morte mesma morre na ressureição.
Se te tirarem tudo, se nada mais te deixarem, se te reduzirem a zero e a nada, terás ainda companheiras que não podem ser 
furtadas ou roubadas: A saudade e a lembrança, pois recordar é viver. E lembrar é o direito que se tem, semelhante ao caído, 
que do chão continua a olhar para as estrelas distantes, deixando nostalgia do grandioso e belo.
Cultive a esperança de que haverá sempre um amanhã: Isto te confortará quando tentares, inutilmente, fazer amargos, 
intoleráveis os teus dias presentes.
Não te constranjas quando disserem palavras pesadas, duras, nem é preciso que reajas ou retruques: Para teu brio, basta-te 
ter certeza de que elas são injustas, sem tino.
O ruim mesmo, de tudo, será tu não saber dizer outras palavras além da revolta agressiva, contundente: Elas refletirão no 
teu íntimo, mal ferido, agredido, os quais te tornará agressivo e áspero. Isto deverás temer com veemência, uma vez que só te 
trará infelicidade.
Não te entregue ao desânimo, se dizem que estás por baixo. Pergunta respondendo: Há alguma escada alta que não se firme 
no que  está debaixo do primeiro degrau? Há alguma árvore que não se escore na raiz? Há alguma ave que possa voar sem 
descer para repousar ou comer?
Não desista, não se entregue. Ninguém pode te vencer: Uma vez que tu mesmo não se renda.
Só em ti está a solução. Não sejas tu teu próprio e insolúvel problema: Vence-te e ninguém te vencerá.
Shalom!

                                                                                   Ademar J. Bartelli – 
                                                                          Grupo Nova Visão – Farroupilha

Viver é caminhar...porque a vida é um caminho a percorrer. Caminho 
cheio de surpresas.. . .de encantos.. . .  de belezas.. . . . .  de 
dificuldades....riscos...... Caminho que não deve ser percorrido de 
maneira solitária, mas sim com aquele que caminha ao nosso lado 
partilhando das mesmas surpresas e peripécias que poderão surgir.
  Ás vezes,durante a caminhada encontramos espinhos para 
arrancar....árvores para derrubar......pedras e barreiras para afastar..... 
barrancos e morros para aplainar...... buracos para fechar....
    Não é fácil construir o caminho da vida. Não é fácil construir o próprio 
caminho. Muito mais fácil é andar na carona. Muito mais fácil é andar 
pelo caminho que os outros construíram. Muito mais fácil é ignorar os 
cipós, as pedras, as rochas, os morros......Muito mais fácil é passar por 
cima, por baixo, pelos lados por onde der..... deixando aos outros o 
trabalho  de derrubar e construir.
    Nada mais simples do que "esperar acontecer", porém nada mais 
digno, nada mais humano, nada mais cristão do que enfrentar desafios e 
caminhar junto, caminhar lado a lado.
    Se estamos ignorando as barreiras do caminho, se estamos deixando 
aos outros a tarefa de construir, se estamos andando pelo caminho que 
outros construíram estamos passando pela vida sem viver, sem deixar 
marcas....... ESTAMOS DEIXANDO DE SER.
    É preciso coragem para ser. Coragem para assumir o risco de viver  e 
dinamitar as barreiras do ódio, da violência, da injustiça e da opressão. 
Coragem para dinamitar as rochas do egoísmo, da miséria e do 
individualismo. Coragem para construir um caminho novo , um caminho 
único onde possamos ser nós, para que você, ele e eu possamos ser mais 
cristãos.
    Este é o caminho a construir!
Um caminho diferente, único e que nos levará até Aquele que é o 
verdadeiro caminho. Tenhamos coragem para trilhar o caminho do amor, 
da paz, da justiça, do engajamento, da luta do dia a dia, do serviço, da 
esperança, da comunhão fraterna , da coragem de sermos Cursilhistas e 
principalmente CORAGEM PARA SERMOS CRISTÃOS 
AUTÊNTICOS.

Um caminho 
a construir

Ligia Vanelli                                                                                                                                         
Setor de Flores da Cunha.

Parabéns Padre Arduíno pelos seus... 55 anos de sacerdócio.
 

Na vida há momentos e datas que não podemos esquecer e no que se diz a respeito de sua 

vocação, não podemos deixar de lembrar de compreender um pouco da vocação do sacerdócio. 

É  um dom Divino, que lhe fez um dia dizer o seu SIM a DEUS. Dia este abençoado para nós 

todos. Muito obrigado pelo carinho e atenção que dedica a todos em todos os momentos, somos 

muito gratos pelos seus exemplos e ensinamentos. A sua presença sempre nos deixa seguros e 

felizes. Pedimos a benção de Deus e que a Nossa Senhora esteja sempre a frente de seus passo.

Abraços de todos. Shalom!

Queremos agradecer a colaboração de todos os setores pela participação nos encontros de estudos realizados ao longo 
desta caminhada do GED 2014/2015. A todos nosso agradecimento aos que contribuíram de formas diferentes, fazendo os 

encontros de estudos fortalecidos e missionários. Agradecer também aos que se deslocaram de um lugar para outro 
alavancando nossa jornada. Muito obrigado pela acolhida, pela atenção e dedicação em que fomos recebidos.E os cafés,as 
jantas, os almoços, os lanches,os  mimos depois das conversas também fazem parte dos nosso agradecimentos. Como nossa 
missão é evangelizar, acreditamos que todos nós estamos no caminho certo e que juntos somos mais. Um abraço a todos e 

que Deus continue na nossa caminhada e se por acaso vier o tal  do desânimo e decepção, vamos lembrar que são 
ferramentas que Deus nos dá para mostrar o caminho.  Shalom!  GED 2014/2015   

Agradecimentos aos Setores do MCC
Movimento de Cursilhos de Cristandade

Agradecimentos aos Setores do MCC
Movimento de Cursilhos de Cristandade

“Deus amou o mundo a tal ponto que lhe deu o seu Filho 
Unigênito, a fim de que todo o que nele crer não pereça, mas 

possua a vida eterna”.( jo 3,16 )

A fé na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento foi 
marcada no dia 04 de junho de 2015, na Igreja  Sagrado Coração 
de Jesus  no Bairro Cruzeiro,com a presença de cristãos movidos 

pelo amor de Jesus.
Somos todos convidados a participar deste momento de entrega 

ao Santíssimo.
Shalom! Ged 2014/2015.

Missa é a oração mais bela e mais completa a qual 
se dispõe o católico.

Cada celebração é um momento único, pois ali 
vivemos com Cristo o mistério da sua vida, paixão, 

morte e ressurreição.
Todas as 1ªs sextas - feiras de cada mês acontece a 

Últréya, as 20 hs na  Igreja do Desvio Rizzo.
Convidamos a todos que quiserem e puderem para 
participar deste momento de oração e encontro com 

Deus.
Esperamos vocês! Shalom!
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“ É bom poder amar na terra como se ama no céu, e 

aprendermos a amar neste mundo como havemos 

de fazer eternamente no outro.Aqui não me refiro 

ao simples amor de caridade, porque temos que ter 

este amor por todos os homens;refiro-me à amizade 

espiritual, no âmbito da qual duas,três ou mais 

pessoas permutam entre si a devoção e os afetos 

espirituais, tornando-se realmente um só espírito.” 

(São Francisco de Sales)
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Mateus 8,1-4Mateus 8,1-4
Tendo Jesus descido da 

montanha, uma grande 

multidão o seguiu. Eis 

que um leproso 

aproximou-se e 

prostrou-se diante dele, 

dizendo: “Senhor, se 

queres, podes curar-

me”. Jesus estendeu a 

mão, tocou-o e disse: 

''Eu quero, sê curado”. 

No mesmo instante, a 

lepra desapareceu. 

Jesus então lhe 

disse:Vê que não o 

digas a ninguém. Vai, 

porém, mostra-te ao 

sacerdote e oferece o 

dom prescrito por 

Moisés em testemunho 

de tua cura.

A mãe de Jesus é proclamada mãe de Deus. A base da fé cristã se dá 
em Jesus, por Ele não ser apenas um homem e sim também Deus. O 
filho que Maria gerou é pessoa divina. Ela acompanhou seu filho até 
a ressurreição. Por Ele ter ido ao céu, Maria também o acompanhou 
em seguida, sendo levada à eternidade na glória do Filho. 
Celebramos essa realidade da subida de Maria, viva em corpo e 
alma, para junto de Deus. Nós a proclamamos feliz, porque, de fato, 
ela cumpriu a missão que lhe foi confiada, apesar de seu sofrimento, 
vendo a injustiça humana perseguidora de Jesus. Mas, assim como 
Ele triunfou sobre tudo, sua felicidade foi imensa com essa vitória.
Maria, simples criatura de Deus, foi escolhida como modelo de 
isenção de pecado e de abertura total à ação do Criador. Ela bem 
lembra à prima Isabel a grandiosidade de Deus, que olhou para ela, 
simples serva obediente e humilde. Seu reconhecimento da bondade 
do Senhor é estímulo para também desenvolvermos nossa docilidade 
e adesão ao projeto de Deus a nosso respeito. Se todos ouvissem a 
Deus como Maria, teríamos pessoas mais felizes e convivência 
humana mais saudável. Jesus reconhece todas as pessoas que 
realizam o projeto de Deus como sua mãe. “Felizes são aqueles que 
ouvem a palavra de Deus e a põem em prática” (Lc 11, 28).
Já na preparação à vinda do Salvador, o povo hebreu, a caminho da 
terra prometida, levava a arca da aliança pelo deserto afora. Era o 
sinal da presença de Deus, o amparo e protetor do povo contra todas 
as adversidades da caminhada. O povo confiava no seu Senhor para 
atingir o objetivo de sua luta para fugir da escravidão e conquistar a 
liberdade. Com Jesus, a libertação se reveste da amplitude 
existencial. O objetivo da caminhada de seguimento a Ele vai até a 
eternidade. Mesmo nas adversidades o sacrifício é meritório e 
redundante em prêmio, tem em vista a cidade permanente. O ser 
humano quer revestir-se de imortalidade.
A felicidade transitória nada é em comparação com a imorredoura. A 
meta da realização humana plena só é atingida totalmente com a 
visão face a face do esplendor de Deus. O filho de Maria veio nos 
garantir tal finalidade. Maria foi a primeira a assumir essa causa 
trazida por Jesus. Torna-se verdadeira discípula e assume a missão 
de apresentar o filho para termos a vida unida à dele. A felicidade de 
Maria também pode acontecer em todos os que se tornam 
verdadeiros discípulos do Divino Mestre. Com Ele alcançamos a 
vitória sobre a morte, conforme diz Paulo. “Graças sejam dadas a 
Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor Nosso, Jesus Cristo” (1 Cor 
15, 57).
Para entendermos a missão de Maria e sua glorificação é preciso 
colocarmos fé no projeto de Deus. Ele visa o bem humano, com a 
valorização de sua caminhada terrestre, através da implantação da 
justiça e da convivência fraterna de todos, mas tendo o objetivo da 
conquista do Reino eterno. Não fosse isso, não perceberíamos a ação 
de Deus em Maria, fazendo dela um exemplo de fidelidade a Deus. 
Ela fez da sua felicidade a realização do projeto de Deus. Nós 
também somente conquistamos a felicidade autêntica imitando-a na 
realização desse projeto.

Feliz com MariaFeliz com Maria

 Fonte: internet - Dom José Alberto Moura
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