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Assessor Eclesiástico: Pe. Renato Ariotti – 32113510
Padres colaboradores: Pe Arduino Lazzari – 96055271 – Pe.arduino@hotmail.com
Pe. Joni Bonatto – 32121141
Pe.Juarez Bavaresco
Coordenação: João Carlos e Salete Molin – 32298020/84013041/84013198 – 
saletemolin@bol.com.br/molin@cimcomponentes.com.br
Vice Coordenação: Daniel e Elisângela de Jesus - 99235789/99264266 – dmjesus1@hotmail.com/dejesusangelaelis@hotmail.com
Secretaria: Arno e Terezinha D'Agostini – 32224716/96504648/96691826 – adagostini06@gmail.com; Cirleine Maino – 99723294 
c.maino@terra.com.br – cirleine.maino@caixa.gov.br
Alavancas: Leandro e Lorena Camelo – 91371197/91692738 l.canuto@yahoo.com.br
Pré-Cursilho:  Enoril e Lucia Ortiz de Souza – 32297582 – 99729445 – maschi@maschi.com.br
Cursilho três dias: Gilmar e Marilise Casagrande – 99715706 -91122261– gilmarcasagrande8@gmail.com; Valter e Sandra Amarante 
– 99882735/99700065 – 30258632 -sansantini@hotmail.com
Pós-Cursilho: Itamar e Tânia Maino – 32121211/91822725 – maino.itamar@gmail.com – maino.mc@gmail.com
Escola Vivencial: Edemar e Eliana Santa Lúcia – 81296961/91585823 – edemareliana@gmail.com
Decolores: João Alberto e Marlene Sandri – 32295336/99636171/99389525 – joaoasandri@gmail.com / mbsandri@hotmail.com
Tesouraria: Moacir e Albina Danieli – 32831495-99230894/84061995 – moadani@yahoo.com.br/ albinadani@yahoo.com.br; Lori 
Pinzon – 32831793/99243004.
Ultréyas e Clausuras:  Caio e Agda Renosto – 32141304/84223056 – agada.remosto@yahoo.com.br
Animação: Nelson e Fernanda Souto – 32680566/91185172/96797800 – fernandabsouto@gmail.com/nelson@silvestrin.com
Ecônomo: Antonio e Ivone Susin – 32115482/99794682/99197490 – ivonemls@hotmail.com / Luiz e Clotilde Tondello – 
30213651/99475197/99180639 – tondello@tondello.com.br/tondello@msm.com
Apoio e Eventos: Hamilton e Carmen Ortiz de Souza – 32299682/99727338 – 
Hamilton@hccveiculos.com.br/contato@hccveiculos.com.br

GED – Grupo Executivo Diocesano de Caxias do Sul – 2016/2018

12/07/16 – 20 horas

09/08/16 – 20 horas

Igreja Sagrado Coração de Jesus 

– Bairro Cruzeiro

19/07/16 – 20 horas
Local: Seminário Nossa Senhora Aparecida

Tema: A arte de falar em público
Palestrante:  Tales Armiliatto -  Coordenador da 

Rede Sul de Rádio.

CURSILHOS DA DIOCESE DE CURSILHOS DA DIOCESE DE 

CAXIAS DO SUL- 2016CAXIAS DO SUL- 2016

  

Masculino Nº 154Masculino Nº 154

19,20 e 21 de agosto 19,20 e 21 de agosto 

Feminino Nº152Feminino Nº152

26,27 e 28 de Agosto26,27 e 28 de Agosto

Masculino Nº 155Masculino Nº 155

7,8 e 9 de Outubro7,8 e 9 de Outubro

Feminino Nº 153Feminino Nº 153

21,22 e 23 de Outubro21,22 e 23 de Outubro

CURSILHOS DA DIOCESE DE 

CAXIAS DO SUL- 2016

 

Masculino Nº 154

19,20 e 21 de agosto 

Feminino Nº152

26,27 e 28 de Agosto

Masculino Nº 155

7,8 e 9 de Outubro

Feminino Nº 153

21,22 e 23 de Outubro

Ultréyas: 

“trabalho” e no outro a palavra “espiritualidade”.“trabalho” e no outro a palavra “espiritualidade”.

“espiritualidade” num dos remos, disse ao velho, em tom de ironia:“espiritualidade” num dos remos, disse ao velho, em tom de ironia:

Deixe essas coisas inúteis, não perca tempo com rezas...Deixe essas coisas inúteis, não perca tempo com rezas...

tinha a palavra trabalho.  tinha a palavra trabalho.  

rio, era necessário manejar os dois remosrio, era necessário manejar os dois remos

Um velho pescador, bom cristão, gravara num dos remos de sua canoa a palavra 

“trabalho” e no outro a palavra “espiritualidade”.

Certo dia, ele conduzia para outra margem do rio, um desses jovens que não 

rezava mais, e consideravam a religião como velharia inútil. Ao ver a palavra 

“espiritualidade” num dos remos, disse ao velho, em tom de ironia:

  - Você ainda é dos tempos atrasados! Pare de rezar! Não basta trabalhar? 

Deixe essas coisas inúteis, não perca tempo com rezas...

O barqueiro nada retrucou e como única resposta parou de movimentar o remo 

que tinha a palavra espiritualidade, movimentando rapidamente só o outro, que 

tinha a palavra trabalho.  

 Logo apareceu o resultado: o barco começou a girar em torno de si mesmo, 

sem ir para frente. Assim o jovem percebeu que para chegar à outra margem do 

rio, era necessário manejar os dois remos

“Sem mim nada podeis fazer”“Sem mim nada podeis fazer”“Sem mim nada podeis fazer”

ATENÇÃO!
Reunião Preparatória para os 
cursilhos de agosto: 10/07/16

Reunião Preparatória para os 
cursilhos de outubro: 04/09/16

Pe. Ray
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 “Quem canta reza duas vezes” (Santo 

Agostinho). Nossa missão de cristãos inclui nossas 

orações. Que bom poder fazê-las duas vezes! 

Acreditamos realmente que a música nos conecta 

sempre com Deus, nossos louvores, nossos pedidos de 

perdão, tudo nos aproxima Daquele que deu a vida por 

nós. 

 A boa música quase sempre é uma 

oração, porque nos traz paz e a maioria das vezes nos 

fazem lembrar de belos momentos vividos, de uma 

experiência inesquecível. Vejam o Decolores por 

exemplo, alguém o canta sem estar com um sorriso 

estampado no rosto? Nunca vimos!

 A canção também nos remete a um 

estado de reflexão. As palavras ditas em determinadas 

músicas parecem um recado direto à nossa alma, 

alguma metamorfose acontece em nosso interior e 

podemos esperar depois disso que sempre haverá 

reação, um movimento, uma troca de direção ou a 

satisfação e a certeza de que estamos no caminho 

certo. Incrível como somos suscetíveis a emoções 

va r i adas  quando  uma  mús ica  nos  toca  

profundamente.

 Chorar, sorrir, não importa. Cristo 

chorou e sorriu e o que importa mesmo é ter a 

convicção que Ele quer que sejamos felizes. A 

felicidade do Cristão está no amor ao próximo acima 

de tudo, mas não esqueçamos nunca de cantar, mesmo 

que seja “ na beleza de ser um eterno aprendiz”.

 Então, vamos cantar? 

Shalom!

Nelson e Fernanda Souto - Animação/folclore.            

    

Querido Irmão. Querida Irmã.
          Já a alguns anos o mês de julho, para a Diocese de 

Caxias é o mês do Dízimo. Por que participar do Dízimo? A 
Igreja nos ensina que ser cristão não é só ir às celebrações, mas 
principalmente agir como Cristo, nos preocupando com os mais 
necessitados, com os irmãos carentes, crianças abandonadas, 
nossos idosos doentes.

           Devemos lembrar que a Igreja somos nós. Sem a 
nossa participação na partilha, não há como desenvolver uma 
atividade social, pois, "Doação" na realidade é a "Oração em 
ação".

           Contribuir com o Dízimo, é reconhecer que tudo 
o que somos e o que temos tem um único dono: Deus. Contribuir 
com o Dízimo é cumprir o preceito bíblico que manda viver o 
amor, sendo grato a Deus e generosos com os irmãos. Não foi a 
Igreja que inventou o dízimo. Ele nasceu como uma resposta do 
ser humano à bondade e misericórdia de Deus. É entrega não só 
de dinheiro ou de bens, e sim da própria vida, com suas alegrias e 
tristezas, decepções e esperanças.

           O dízimo se torna, deste modo, um ato de amor, 
fonte de bênçãos. A pessoa egoísta, por enxergar apenas a si 
mesmo, não conhece o valor e a alegria da partilha.   Quem 
contribui com o dízimo não faz um favor à Igreja, mas assume   
seu lugar na comunidade, como membro vivo e responsável; 
torna-se evangelizador, mesmo que não possa, ou nem se dê 
conta disso.

           O próprio ato de contribuir já é evangelizador.   
E é com o dinheiro do dízimo que se pagam funcionários, água, 
luz, gasolina, livros, alimentos, auxílio aos mais pobres, enfim 
tudo o que diz respeito à vida da comunidade e do culto. 

           O Dízimo é uma Pastoral, por isso é importante 
que cada comunidade tenha uma Equipe do Dízimo, que se 
reúna, converse, cresça na amizade, através da formação, de 
encontros, celebrações.  E não podemos nos esquecer de 
apresentar para a comunidade o quanto se arrecadou no mês, ou 
no semestre ou no ano e também apresentar o que está sendo 
feito, com o que é arrecadado no Dízimo.     

            A contribuição com o dízimo irá ajudar a 
eliminar o pagamento de taxas por ocasião da administração dos 
Sacramentos.   À medida que o Dízimo é implantado e consegue 
suprir as necessidades da Paróquia, as taxas devem suprimidas 
gradativamente, pois ninguém gosta de pagar taxas, por mais 
que justifiquem.

           E você está participando do Dízimo em sua 
Paróquia, em sua comunidade? Se a resposta é sim, parabéns, 
continue. Se não, comece ou recomece e sinta a alegria em 
participar também do Dízimo na comunidade de Fé. Amo minha 
Igreja: Sou Dizimista.

Pe. Renato Ariotti
Assessor Espiritual do MCC.

Perenato @terra.com.br 

Dízimo: 
É bom participar.

Dia 25 de julho é festejado o dia de São Cristóvão, protetor dos motoristas, 
caminhoneiros, taxistas e de todos os transportadores. 

"Cristóvão" significa "Aquele que carrega Cristo" ou "porta-Cristo". Seu culto 
remonta ao século V. De acordo com uma lenda, Cristóvão era um gigante com mania de 
grandeza. Ele supunha que o rei a quem ele servia era o maior do mundo. Veio a saber, 
então, que o maior rei do mundo era Satanás. Colocou-se, pois, a serviço deste. 
Informando-se melhor, descobriu que o maior rei do mundo era Deus. Um ermitão 
mostrou-lhe que a bondade era a coisa mais agradável ao Senhor. São Cristóvão resolveu 
trocar a sua mania de grandeza pelo serviço aos semelhantes. Valendo-se da imensa força 
de que era dotado, pôs-se a baldear pessoas, atravessando o rio. 

Uma noite, entretanto, um menino pediu-lhe que o transportasse à outra 
margem do rio. Apesar de exausto resolveu levar o menino, que a princípio era leve, mas 
foi se tornando cada vez mais pesado, tanto que Cristóvão precisou de um cajado para 
conseguir fazer a travessia. Quando chegaram, Cristóvão falou que se sentia como se 
houvesse transportado todo peso do mundo. Foi aí que lhe disse o menino: "Tiveste às 
costas, mais do que o mundo inteiro. Transportaste o Criador de todas as coisas. Sou 
Jesus, aquele a quem serves”.

 Entre os anos 250 e 300, sofreu martírio na Síria, onde pregava, na cidade de 
Lícia. 

No dia em que lhe foi dedicado, São Cristóvão é reverenciado; seus fiéis fazem 
grandes homenagens em procissões. Nas paróquias há aglomerações enormes de 
caminhoneiros e taxistas, todos querendo receber uma benção especial para suas 
jornadas.    

                                                                                          Porto web  

    

Santo do mês: 

São Cristóvão

FLORES DA CUNHA. 
O Movimento de Cursilhos de Flores da Cunha é composto por 32 grupos, a maioria formada por 5 casais.
Uma vez por mês acontece a Ultréya que é organizada por 5 grupos, sendo que cada mês são diferentes grupos. Esses 

mesmos grupos também são responsáveis pela missa do terceiro domingo, às l8 horas, na Matriz.
Temos também a Escola Vivencial. Neste ano, em abril, a palestrante foi a Psicóloga Tatiane Perin, da UCS. No dia 27 de 

junho tivemos a palestra do Padre Renato Ariotti e no dia l8 de julho com Ivo Adamatti. Uma vez por mês a coordenação, juntamente 
com outros cursilhistas disponíveis, rezam o terço no Mosteiro das Irmãs Clarissas, sempre às l8 horas.

O Cursilho também é responsável pela confecção de 38 metros de tapetes na festa de CORPUS CHRISTI.
 Uma vez por ano temos o baile do Cursilho que é um jantar dançante, no qual a arrecadação é para pagar as despesas junto ao 

Movimento, com os novos cursilhistas, o jornal Decolores, palestras, e outras despesas mais.
Na Ultréia de julho é feita a arrecadação de material escolar que será doado para as crianças das escolas que tiverem 

necessidade.    

COORDENAÇÃO 20l6.
Assessor Espiritual: Frei Valdevino Euri Salvador.
Coordenação: Pedro e Noemi Kovaleski- 54 32973591.
Pré-Cursilho: Antoninho e Nilva Reginato- 54 32922549.
Pós-Cursilho: João Maciel e Odaly Nissola- 54 81323434.
Tesouraria e Secretaria: Volmir e Marli Caumo- 54 3292 4322.

COORDENAÇÃO 2017.
Coordenação: Henrique e Neiva Gelain- 54 3292 2614
Pré-Cursilho: Ademir e Luizinha Barcaro 54 3292 2375
Pós-Cursilho: Gilberto e Maria Mantovani 54 99883300
Tesouraria e secretaria: Rudimar e Maria Lucia Tóffolo- 54 99719125.  

Pelos Setores



Decolores�2016 www.mcccaxiasrs.com.br
03

Decolores�2016 www.mcccaxiasrs.com.br
06

Vovô e Vovó que estais em casa, (nem sempre).
Bendito seja o vosso colinho!

Venha a nós os vossos beijinhos, vossa bondade e vosso carinho.
Sejam feitas as nossas vontades, assim em casa como na rua.

Que sempre vos guarde o Papai do Céu!
Os doces nossos de cada dia,

Nos dai hoje, e amanhã também...
Perdoai as nossas bagunças;

 Assim como já perdoastes as travessuras de nossos pais.
E não nos deixeis sofrer com os “estrucões”.

 Mas livrai-nos e cuidai de todos os nossos “machucados” 
AMÉM!

‘’Pai nosso dos Avós’’

A relação entre avós e netos pode ser conturbada quando a autoridade dos pais fica em segundo plano.
A afirmação de que os avós são os segundos pais dos netinhos é uma realidade tão antiga quanto a existência dos homens. E a 
ajuda deles na criação das crianças, de fato, é indispensável, especialmente no mundo conturbado de hoje, em que geralmente, 
tanto os pais quanto as mães precisam trabalhar fora conforme descrito nesta dissertação. Os avós são confiáveis e tendem a 
amar os netos incondicionalmente, quase tanto quanto os pais.
No entanto, apesar de todo esse amor, alguns avós podem perder a noção e acabar mimando demais os netos ou tentando 
educá-los do seu jeito e, muitas vezes, criticando a maneira de educar dos pais. Tais atitudes precisam ser revistas por toda a 
família, já que podem ocasionar conflitos, e ainda deseducar as crianças.
Veja alguns dos deslizes mais comuns cometidos pelos avós e algumas formas delicadas de os pais mudarem esse quadro:
· Palpites e mais palpites
 Alguns vovôs, mas principalmente, algumas vovós são craques em dar palpites sobre a educação dos netos. Geralmente 
acreditam que são mais experientes, e por isso têm moral e autoridade para dizer o que está certo e errado na educação que os 
filhos (as) e genros (noras) dão aos netos. Esquecem-se, no entanto, que apesar de fazer parte da família como um todo, os avós 
não são os responsáveis pela educação dos pequenos, nem têm maior autoridade sobre os netos do que os pais. Eles podem 
sim, dar sua opinião, mas que ela não seja em tom crítico, em frente aos netos, nem muito constante.
· Excesso de mimo
Mesmo em lares onde os avós cuidam dos netos cotidianamente enquanto os pais trabalham, pode haver excesso de mimo. Ou 
seja, alguns avós simplesmente não conseguem dizer não aos netos, ou impor limites. Eles não fazem por mal, simplesmente 
não estão mais na fase de demonstrar autoridade, mas sim de curtir os netinhos. O problema é que isso pode ocasionar alguns 
males na educação das crianças.
· Críticas públicas
Alguns avós não compreendem que não há educação perfeita, nem naquela que eles deram aos filhos. E também não há, 
necessariamente, um jeito certo ou errado de educar, mas sim jeitos diferentes. Por isso, criticam a educação que está sendo 
dada aos netos. Atitudes assim podem dar a entender às crianças que os avós são os bonzinhos e os pais são os maus.
· Tirar do castigo ou descumprir regras às escondidas
Atitudes constantes como essas podem prejudicar significativamente a relação das crianças com os pais, já que elas vão perder 
o respeito pelas regras da casa e pela autoridade dos pais.
· “Ele não está comendo bem”
Frase comum de se escutar de alguns avós, que eram acostumados com comida farta (até demais) na mesa de casa quando os 
filhos eram crianças. Mesmo depois de os pais provarem que a criança está muito saudável e se alimentando muito bem, 
alguns avós ainda insistem em forçar aos netos uma alimentação mais “pesada”.
Apesar de muitas pessoas acreditarem que a maioria dos avós é permissiva demais e mima em excesso os netos, pesquisas 
apontam que tais atitudes não são comuns, especialmente quando recai sobre os avós parte da responsabilidade de educar os 
netos. Por isso, os deslizes descritos acima não são gerais e acontecem em famílias isoladas.
Mesmo assim, quando ocorrem, devem ser interrompidas de início, com diálogo calmo e claro. Os pais podem, por exemplo, 
deixar por escrito quais são as regras da família, quando precisarem deixar os netos com os avós. Se o problema for resolvido, a 
educação conjunta de pais e avós tende a ser muito benéfica para as crianças.

Website: http://marciadenardi.blogspot.com

Paciência Geradora
A calma essencial advém do modo de saber aguardar. Algo que temos mais dificuldade hoje no nosso dia a dia, afinal 

vivemos em correria, o tempo todo em estado de pressa.

O distanciamento que temos do mundo rural ou da natureza acaba nos tirando um pouco a paciência para a maturação. 

Costuma-se imaginar, por exemplo, que, para uma pesquisa, basta entrar um pouco na internet e ela já está concluída. 

Para se chegar a algum lugar ou para comer, a ideia de fast seja suficiente.

Tem-se isso inclusive nas relações de amizade, de sexualidade, uma pressa excessiva no cotidiano.

Eu não tenho dúvida, que uma parcela disso vem do fato de termos perdido algumas referências que o mundo da natureza 

acaba nos trazendo, como uma forma de instrução e aprendizado. 

Ricardo Bachelli (1891-1985), um premiado escritor italiano, nascido em Bolonha, dizia: ” A agricultura é a arte de 

saber esperar ”.

 Quem já plantou algo, sabe o quanto a ideia de espera para que possa maturar a planta ou o fruto é importante. Isso exige 

uma paciência que não admite uma artificialização.

O distanciamento da natureza, na produção agrícola, nos tira a capacidade de ter uma paciência geradora.

Do livro:

Pensar bem nos faz bem 

AGRICULTURA = PACIÊNCIA

Perguntei à terra, ao mar, à profundeza

e, entre os animais, às criaturas que rastejam, perguntei 

aos ventos que sopram e aos seres que o mar encerra.

Perguntei aos céus, ao sol, à lua e às estrelas

e a todas as criaturas à volta da minha carne:

 Minha pergunta era o olhar que eu lhes lançava.

 Sua resposta era a sua beleza. 

Santo Agostinho

São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus Cristo. 

  Ser Avô ...  Ser Avó ...

Mário Sergio Cortella
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Senhor, ensina-me a dormir! O Movimento de Cursilhos de nossa Diocese esteve presente nas celebrações de Corpus Christi em Flores da Cunha. 
O trabalho com os tapetes estava maravilhoso, nos levando a uma reflexão.

Retiro 

Do livro: Evangelhos que Incomodam, de Alexandre Pronzato. (Adaptado)

Caminhar;
Observar;
Silenciar;
Parar;
Procurar entender, buscar...
Levantar o olhar e ver que Cristo caminha à nossa frente, 
silêncio, reflexão, oração ...
Ele nos conduz.
Desviar, aumentar o passo. Cuidar para não destruir 
imagens, representações, presenças.
Acenos, sorrisos... amigos que caminham juntos.
Quantas mãos estiveram a serviço???
Nos tapetes?
Nas nossas vidas?
 Caminhamos, tropeçamos, caímos e levantamos, mas com a 
certeza que ELE vai à nossa frente.

Marlene Brochetto Sandri

Corpus Christi

Um grupo de 7 cursilhistas da nossa Diocese teve uma experiência muito enriquecedora entre os dias 21 a 24 de abril. 
Buscamos entre os Monges Beneditinos do Mosteiro da Transfiguração (Santa Rosa/RS), a espiritualidade de São Bento 
para os nossos dias. Foram dias riquíssimos onde podíamos, livremente, participar de todas as suas orações que pareceram 
"momentos de céu” em que o canto gregoriano nos fez refletir, consolar e tranquilizar, trazendo harmonia na nossa alma e 
com os irmãos que nos acompanharam. Tudo nos fez repensar no nosso agir e na nossa vida como casais cristãos e viver 
com mais qualidade neste mundo tão secularizado. Os ensinamentos e as reflexões encaminhadas através das palestras, o 
badalar dos sinos, o local do mosteiro rodeado com sua natureza linda e bem preservada, o canto dos pássaros, o ritual de 
entrada e saída dos monges, o seu olhar penetrante e amoroso, a calma e tranquilidade, o respeito e o carinho para com os 
retirantes, o seu dom da escuta e sua alegria contagiante…Agradecemos a Deus esta oportunidade e sugerimos que outros 
decidam também ter esta experiência. Contatos: hospedaria@transfiguracao.org.br ou pelo fone (55) 3512 6193
Abraços e Shalom!

Marilene Zarembski

Lembrete:

“Este é o Ano Santo da 
Misericórdia e o maior desafio é 

deixar o grande portal da 
misericórdia sair de dentro de você 

mesmo... se perdoar para poder 
perdoar o outro. ”

                                                
Eliana Santa Lúcia

Senhor!
Não queiras muita oração! Já sabes, que nesse campo, não consegues tirar mais nada de 

mim. Multiplico as palavras para Te calar. Não quero escutar! Tenho medo!
Só te resta uma possibilidade: o sono.

Senhor Tu deves vencer-me pelo “sono”.
De dia estou alerta. Aprendi a defender-me de Ti. Sei como defender-me do Teu Evangelho, 

especialmente das páginas que me incomodam.
De noite, sou obrigado a abandonar minha defesa. 

É aquele o Teu momento Senhor!
Toma entre as mãos as rédeas que durante o dia tive a pretensão de conservar entre meus 

dedos.
Sugere-me as coisas certas.
Dize-me o que devo fazer.

Reconstrói-me, enquanto durmo.
Sou como um automóvel que necessita de uma revisão geral. Tu deves encarregar-te de 

repor tudo em eficiência: ouvidos, língua, cérebro, olhos, coração especialmente.
De manhã, ao acordar, encontrarei um magnífico presente: um “eu mesmo” novinho em 

folha, em edição refeita e, naturalmente, melhorada.
Alguém escreveu: “O sono é a esperteza de Deus para dar ao homem a ajuda que não pode 

lhe transmitir enquanto está acordado. ”
Quando estou acordado, defendo com unhas e dentes um caderninho onde está escrito toda 

a minha “sabedoria”. Contém minha escala de valores, “minha problemática confusa”, 
meus programas de santidade.

De noite sou obrigado a abandoná-lo. Senhor, recolhe-o Tu. Não rias. Compadece-te de 
mim.

Passo um terço de minha vida dormindo. Oito horas de sono nas vinte e quatro horas do 
dia. É aquele o tempo “oportuno”, Senhor, para que me ensines a viver nos restantes dois 

terços.
Senhor, se me amas, dá-me o sono!

Deixa-me dormir!
Ensina-me a dormir!

E Tu trabalhas finalmente em paz.
Amém!

Livro: Evangelhos que Incomodam - Alexandre Pronzato  (Adaptado)
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