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EucaristiaEucaristiaEucaristia

14 T 2Cor 8,1-9 . Sl 145 Mt 5,43-48

15 Q 2Cor 9,6-11 . Sl 111 . Mt 6,1-6.16-18

16 Q 2Cor 11,1-11 . Sl 110 . Mt 6,7-15

17 S 2Cor 11,18.21-30 . Sl 33 . Mt 6,19-23

18 S 2Cor 12,1-10 . Sl 33 . Mt 6,24-34

20 S Gn 12,1-9 . Sl 32 . Mt 7,1-5

21 T Gn 13,2.5-18 . Sl 14 . Mt 7,6.12-14

22 Q Gn 15,1-12.17-18 . Sl 104 . Mt 7,15-20

24 S Is 49,1-6 . Sl 138 . At 13,22-26 . Lc 1,57-66.80

25 S Gn 18,1-15 . Cânt.: Lc 1,46-50.53-55 . Mt 8,5-17

27 S Gn 18,16-33 . Sl 102 . Mt 8,18-22

28 T Gn 19,15-29 . Sl 25 . Mt 8,23-27

29 Q Gn 21,5.8-20 . Sl 33 . Mt 8,28-34

30 Q Gn 22,1-19 . Sl 114 . Mt 9,1-8

19 D Ex 34,4-6.8-9 . Cânt.:Dn 3,52-56 . 2Cor 13,11-13 . Jo 3,16-18

23 Q Dt 8,2-3.14-16 . Sl 146 . 1Cor 10,16-17 . Jo 6,51-58

26 D 2Rs 4,8-11.14-16 . Sl 88 . Rm 6,3-4.8-11 . Mt 10,37-42

01 S Dt 7,6-11 . Sl 102 . 1Jo 4,7-16 . Mt 11,25-30

02 S Is 61,9-11 . Cânt.: 15m 2,1.4-8 . Lc 2,41-51

04 S Gn 28,10-22 . Sl 90 . Mt 9,18-26

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

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

07 Q Gn 44,18-21.23-29 . 45,1-5 . Sl 104 . Mt 10,7-15

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

09 S Gn 49,29-33; 50,15-24 . Sl 104 . Mt 10,24-33

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

12 T Ex 2,1-15 . Sl 68 . Mt 11,20-24

03 D At 12,1-11 . Sl 33 . 2Tm 4,6-8.17-18 . Mt 16,13-19

10 D Is 55,10-11 . Sl 64 . Rm 8,18-23 . Mt 13,1-23

Escola de Formação – 20:00 h

Frei Jaime Betega

Casa de Cursilhos – 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

21/06/2011

05/07/2011

12/07/2011

ULTRÉYAS e ESCOLASULTRÉYAS e ESCOLAS

Nosso Deus decidiu permanecer

no Sacrário para nos alimentar, para

nos fortalecer, para nos divinizar,

para dar eficácia ao nosso trabalho e

ao nosso esforço. Jesus é

simultaneamente o semeador, a

semente e o fruto da semeadura: é o

Pão da vida eterna.

Este milagre da Sagrada

Eucaristia, que continuamente se

renova, encerra todas as caracte-

rísticas do modo como Jesus se

comporta. Perfeito Deus e perfeito

homem, Senhor dos céus e da terra,

Ele se oferece a cada um como

sustento, da maneira mais natural e

comum. Assim espera o nosso

amor, desde há quase dois mil anos.

É muito tempo e não é muito tempo:

porque, quando há amor, os dias

voam...

Por amor e para nos ensinar a

amar, veio Jesus à terra e ficou entre

nós na Eucaristia. Como tivesse

amado os seus que estavam no

mundo, amou-os até o fim. Com

estas palavras começa São João o

relato do que sucedeu naquela

véspera da Páscoa, em que Jesus –

refere-nos São Paulo – tomou o pão

e, dando graças, partiu-o e disse:

Isto é o meu corpo, que será

entregue por vós; fazei isto em

memória de mim. E do mesmo

modo, depois da ceia, tomou o

cálice, dizendo: Este cálice é o novo

testamento do meu sangue; fazei

isto em memória de mim todas as

vezes que o beberdes.

José Maria Escrivá

Fonte site Paróquia NS da Conceição RJ

O médico atende um velhinho milionário que tinha

começado a usar um revolucionário aparelho de audição:

- E aí, seu Almeida, está gostando do aparelho?

- É muito bom.

- Sua família gostou?

- Ainda não contei para ninguém, mas já mudei meu

testamento três vezes.



Todos nós, cristãos, deveríamos ter como objetivo e

ideal de nossas vidas, a busca diária da santidade, mesmo com

todas as limitações inerentes à natureza humana.

Mas o que é ser santo nos dias de hoje? Acima de tudo,

ser santo é procurar viver conforme os exemplos do

evangelho, buscando justiça, simplicidade, caridade, etc. É

ajudar a construir um mundo melhor e igualitário.

Neste mês de junho, lembramos três grandes santos:

São Pedro, com sua coragem; São João, com seu testemunho;

e Santo Antônio, o padroeiro dos pobres.

Que possamos, enquanto cristãos comprometidos, e

também a exemplo de Santo Antônio, nos desapegar um

pouco das coisas materiais; preocuparmo-nos mais com as

coisas do espírito; e dividirmos muito mais com nossos irmãos

desafortunados, que vivem em condições desumanas: sem

esperança, sem educação e, em muitos casos, sem fé.

Evangelizar pessoas que se encontram em boas

condições, integradas à sociedade, é relativamente fácil. Ser

evangelizador nos ambientes de pobreza é muito mais difícil, e

são poucos os que aceitam o desafio.

Que sejamos verdadeiramente fermento, sal e luz em

todos os ambientes.

SHALOM!

Itamar e Tânia Maino

Casal Pós-Cursilho
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Nossa visão é programada para ver de dentro para fora Nós

somos o centro e o nosso olhar abrange a todos os que nos rodeiam

Podemos ver tanto as coisas lindas como também as falhas e os

defeitos de tudo o que está ao nosso redor

Não percebemos que em meio a todos somos apenas mais

um Não conseguimos olhar para nós mesmos e se o fiz ssemos

veríamos as mesmas falhas que vemos nos outros

Muitas vezes é bom nos defrontarmos com o espelho não

apenas o espelho que nos mostra o externo que também nos

aponta falhas e limitações mas é bom também olharmos para um

espelho que faça aparecer nosso interior e revela nossas fraquezas

Talvez o que nos falte por fora sobre por dentro e nem nos

damos conta Dons e talentos que deveriam aparecer para irradiar

os olhos dos outros e ser aquela luz e transparência que tanto se

busca Muitas vezes evitamos olhar porque n o queremos ver o que

ele vai nos mostrar

Não tenhamos medo de nos defrontar com o real espelho da

vida ele apenas nos mostrará o que realmente somos

Um forte abraço a todos Shalom

Colaboração Nelso Alessi Nova Pádua

Setor Flores da Cunha
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Já são 35 anos que o
Padre Joni trabalha para a Causa de Deus

Ao longo de 25 anos de sacerdócio Padre Renato
arrebatou uma legião de fiéis e de amigos.

O ESPELHO DA VIDAO ESPELHO DA VIDA

10anos

Nasceu em 01 de novembro de 1951, filho de Aldo

Bonatto e Vilma Felippi Bonatto. na localidade de Galópolis em

Caxias do Sul. Desde criança, nas suas brincadeiras demonstrava

vocação para o sacerdócio. Foi coroinha na Igreja de Galópolis. Aos

doze anos saiu de casa para estudar no Seminário de Nova Prata.

Estudou no Seminário Nª Sra Aparecida em Caxias do Sul e também

no Seminário de Viamão – Ximango, e na Universidade de Caxias do

Sul. Além de sua formação para o sacerdócio, é formado em

Psicopedagogia.

Em 07 de Março de 1976, ordenou-se diácono e em 25 de

abril de 1976, na Igreja Matriz de Galópolis, teve a Ordenação

Presbiteral, presidida pelo Dom Benedito Zorzi.

O padre Joni é uma pessoa que valoriza muito a família.

Em todos os lugares por onde passou, sempre teve presente o lema

: . Durante esses

35 anos de sacerdócio cultivou e preservou os amigos que

conquistou.

Sua vida sacerdotal:

Paróquia Santos Apóstolos em Caxias do Sul.

Promotor Vocacional

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairro Cruzeiro

Paróquia Santos Apóstolos em Caxias do Sul

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Farroupilha

“Na incerteza do caminho a presença do Amigo”

1976 a 1979 –

1980 a 1983 –

1981 a 1982 –

1983 a 1984 –

1984 a 1986 –

“Não podemos deixar que as dificuldades de

ontem e os desafios de amanhã estraguem o presente.”

1986 –

Nasceu em 15 de abril de

1961, em Bento Gonçalves,

filho de Francisco e Hirdes

Ariotti. Ainda criança desejava

ser padre, rezava missas

imaginárias para os pequenos

amigos ou para as bonecas da

mana Márcia, espalhadas pela

sala de casa.

Estudou no seminário N S Aparecida em Caxias, estudou

Filosofia na UCS e Teologia na PUC ( Porto Alegre). Também fez um

curso em comunicação.

Pe. Renato, o padre gaiteiro, leva entusiasmo e recebe a

todos com carinho. Ensina humildade, paciência, solidariedade e

perdão. Aconselha:

Sua vida sacerdotal:

auxiliar no Santuário de Caravaggio e no estudo

propedêutico, em Farroupilha.

1986 a 1995 –

1994 a 2000 –

1995 a 1999 –

1995 a 2000 –

1999 a 2001 –

2001 até hoje

Paróquia

São Marcos, onde foi

Assistente Eclesiástico do

Hospital São João Bosco,

Coordenador da Região

Pastoral de Flores da

C u n h a , M e m b ro d o

Conselho de Presbíteros ,

Membro do Colégio de

Consultores e a partir de

1992 também foi pároco da Paróquia Nossa Senhora do Carmo em

Criúva.

Diretor Espiritual do Movimento de Cursilhos – RCC

Superintendente da Rádio Miriam.

Membro da Equipe Diocesana de Pastoral;

Coordenado Diocesano de Pastoral, Delegado Episcopal para as

emissoras da Diocese, Coordenador da Pastoral da Comunicação de

Caxias do Sul e encarregado de acompanhar os movimentos

Apostólicos e de Espiritualidade. Delegado para as Crismas e Diretor

Espiritual do Movimento de Cursilhos 2ª Etapa.

Reitor do Seminário N.Sra Aparecida

trabalha na Paróquia Sagrado Coração de Jesus –

Bairro Cruzeiro.

1987 a 1989 –

1990 a 1992 –

1993 a 1994 –

1994 a 2.005 –

2.006 a 2.008 –

Desde 2.009 –

assistente e professor no Seminário N S Aparecida,

Caxias do Sul.

promotor vocacional e coordenados do serviço de

animação vocacional na diocese.

membro da equipe sacerdotal da paróquia Santos

Apóstolos, em Caxias do Sul.

coordenador da equipe sacerdotal da paróquia

Santos Apóstolos, em Caxias do Sul, capelão do Carmelo do Menino

Jesus, em Caxias do Sul e pároco de Cazuza Ferreira, São Francisco de

Paula.

assistente dos seminaristas no curso propedêutico

em Caravaggio, Farroupilha.

responsável pelo Seminário Familiar e pela paróquia

Santa Catarina, junto com as irmãs Pastorinhas e com o pe. Gobbi,

em Caxias do Sul.

Ainda integra a equipe de comunicação da diocese,

coordena movimentos de espiritualidade e incentiva as santas

missões populares e os ministérios dos leigos.

“ SACERDOTE : UMA VIDA QUE SE FAZ DOAÇÃO E QUE NA MISSÃO DE SERVIR ENCONTRA A RAZÃO MAIS PROFUNDA DE EXISTIR E DE SER FELIZ”



0306

Promotores da Vida

Corpus Christi

54 3238.1209 - 8119.9396

construtorabertin@gmail.com

Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho

para a região montanhosa, dirigindo-se

apressadamente a uma cidade de Judá.

A fórmula "naqueles dias", frequente em

Lucas, é usada aqui para interligar o relato da

visita a Isabel com o relato anterior do anúncio

do anjo e com o cântico do Magnificat que

segue.

Depois de seu consentimento, Maria ficou

grávida de Jesus e foi invadida por uma alegria

literalmente entranhável. No seu seio começou

a crescer, nutrido com seu sangue, o Verbo que

assumiu nossa carne. A primeira palavra da

saudação do anjo,"Alegra-te!", tornou-se em

Maria uma realidade visceral.

Depois de permanecer durante alguns

momentos em silêncio, agradecendo e

adorando, Maria sentiu a necessidade

imperiosa de comunicar sua imensa alegria aos

outros.

Aquela que se definiu a si mesma como "a

Serva do Senhor" é apresentada como

protagonista do relato da visita a Isabel desde o

início.

Ela é o sujeito dos quatro verbos dos dois

primeiros versículos: "Pôs-se a caminho", "foi

com toda pressa", "entrou na casa de Zacarias",

"saudou Isabel".

O verbo "pôr-se a caminho" tem em Lucas

o significado teológico de disponibilidade e

obediência aos planos de Deus.

A prontidão de Maria é ainda mais

enfatizada pelo uso da preposição "para" (eis),

repetida três vezes nos dois versículos.

A expressão "apressadamente" não quer

descrever o estado psicológico de Maria, nem

acentuar, primária e diretamente, a presteza

externa com que parte.

O que o evangelista quer sublinhar é a

atitude interior de fé e de obediência de Maria.

Sua "pressa" está dinamizada pelo fervor

interior, pela alegria e, sobretudo, pela fé.

Maria parte para as montanhas de Judá,

não para verificar o que lhe foi dito pelo anjo,

mas movida pelo desejo de ver o que Deus

operou em Isabel, para congratular-se com ela,

para com ela partilhar a graça que ela própria

recebeu e para ajudar sua parenta nos últimos

meses da gravidez.

A autocompreensão e a conduta de Maria,

"a Ser va do Senhor" , antec ipam a

autocompreensão e a prática de Jesus, que

veio "não para ser servido, mas para servir".

Durante a longa viagem de Nazaré a

Ain Karim, Maria recorda as palavras do diálogo

com o anjo, "ponderando-as no seu coração".

Toda a sua atenção está voltada para o

"Filho do Altíssimo" que carrega no seu seio.

J e s u s , n o s s o S a l va d o r, e s tá s e n d o

incessantemente gestado, nutrido e carregado

no seio de Maria de Nazaré, uma mulher de

nossa raça.

Maria partiu para visitar Isabel:
a primeira procissão do

Podemos dizer, portanto, com J. L.

Martín Descalzo, que a viagem de Maria

de Nazaré até as montanhas da Judéia foi

"a primeira procissão do Corpus Christi".

O corpo da Virgem de Nazaré foi o

ostensório vivo que carregou pela

primeira vez o corpo de Cristo, ostensório

mais precioso que todos os que serão

feitos, de ouro e de pedras preciosas,

pelos mais famosos ourives ao longo dos

séculos.

Reflitamos sobre nós mesmos. Se

realmente acreditarmos que Jesus - agora

já ressuscitado - está dentro de nós, nossa

atenção estará, como esteve a de Maria,

centrada nele; ele será nosso tesouro e

nós seremos seus portadores. À medida,

porém, em que, como Maria, fizermos a

experiência de ter sido agraciados por Deus,

não ficaremos fechados em nós mesmos, mas

sairemos para proclamar as maravilhas que

Deus operou em nós.

Iremos ao encontro dos outros para

partilhar com eles nossa alegria e para nos

alegrar com as bênçãos que eles receberam.

Em outras palavras, quem experimentou a

presença do Salvador, não o guarda só para si;

leva-o aos que estão longe, leva-o aos que

estão esperando por ele, mesmo que o

caminho seja longo e ainda que seja

necessário enfrentar toda sorte de

dificuldades e obstáculos.

Este texto foi extraído do Livro "Assumiu a nossa Carne

e acampou entre nós", do Pe Álvaro Barreiro

São as pessoas construtivas que ainda existem neste mundo

tão adoecido pelo materialismo que preferem edificar o outro à

destruí-lo.

São pessoas que literalmente se importam com o próximo,

acreditem, destituídas de interesse de qualquer natureza egoísta;

que colocam em prática toda a linda teoria realmente com

atitudes empáticas.

Desde a infância é notória a personalidade construtiva e a

oposta no pequeno ser. Deve-se estimular a benignidade e

tentar ainda, nesta fase de “cimento mole”, implantar as questões

de consciência e reforço de aprendizado. QUEM AMA EDUCA DE

FATO.

Os “promotores da vida” são aquelas pessoas que melhoram,

que agem, que fortalecem e que embelezam o mundo à sua volta,

trazendo à tona o que cada um tem de melhor.

Todos fomos, em algum momento da vida, abençoados por

pessoas assim:

Elas nos ajudam a ver nossos aspectos;

Nos incentivam;

Promovem a nossa vida;

São pessoas que nos deixam contentes por estarmos vivos;

São aquelas que, quando estamos desanimados, nos dão

esperança;

Aquelas que quando sofremos, nos confortam;

Quando temos sucesso, celebram conosco;

Quando precisamos de ajuda, estão disponíveis;

Quando nos perdemos, ajudam a reencontrarmos o

caminho;

PARABÉNS AO MOVIMENTO

DE CURSILHOS DE CARLOS BARBOSA,

PELOS 35 ANOS DE SERVIÇO,

PELA DEDICAÇÃO EM PROL DA VIDA!

A VOCÊS, A HOMENAGEM DO GED E DE

TODA A DIOCESE!

SHALOM!

Em especial ao Pe. Arduíno e Pe. Juarez. Nosso carinho e nossa amizade!

Uma chuva de bênçãos a todos os
aniversariantes de maio e junho!
Uma chuva de bênçãos a todos os
aniversariantes de maio e junho!

Quando nos falta experiência, nos ensinam;

Quando somos gentis, manifestam gratidão;

Quando estamos pessimistas, nos fazem ver o lado bom;

Quando pensamos em desistir, nos dão novo alento;

Aquelas que mesmo quando a vida é boa, elas a

aprimoram...

Na categoria de “promotores da vida” encontra-se todo tipo

de pessoa que exerça liderança e com isto a capacidade de

influenciar – positivamente, a começar pelos próprios pais.

A função- de promotor da vida – é cumprida quando se

extrai o melhor das pessoas.

É ser um líder servidor, aquele que coloca a mão na massa e

com isto, promove eficazmente a necessária integração,

colaboração, confiança, o hábito de ouvir, o emprego ético do

poder e sua partilha.

Enfim, ser um promotor de vida é ser um cristão que ao

alvorecer do dia, agradece a noite e labuta denotadamente para

tornar este mundo melhor. Ao entardecer, no seu balanço de

consciência, vê que tudo foi bom e com um obrigado ao Pai, em

preces, se aquieta no sono justo, esperando a oportunidade de

um novo dia para fazer tudo melhor. Ser um promotor da vida é

fazer jus a essa experiência, fazendo realmente a diferença como

mais um ser que traga sanidade a nossa sociedade que clama por

elementos positivos.

Shalom

Colaboração Albino Andreis

Caxias do Sul

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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“Minha alma glorifica ao Senhor,

meu espírito exulta em Deus, meu salvador,

porque olhou para sua pobre serva.

Por isto, desde agora,

Me proclamarão bem-aventurada todas as gerações,

Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso

E cujo nome é Santo.

Sua misericórdia se estende, de geração em geração,

Sobre os que o temem.

Manifestou o poder de seu braço:

desconcertou os corações dos soberbos.

Derrubou do trono os poderosos

E exaltou os humildes.

Saciou de bens os indigentes

E despediu de mãos vazias os ricos.

Acolheu a Israel, seu servo,

Lembrado da sua misericórdia,

Conforme prometera a nossos pais,

Em favor de Abraão e sua posteridade, para sempre.”

(Lc 1, 46-55)
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Maria

Com efeito, de tal modo Deus

amou o mundo, que lhe deu

seu Filho único, para que todo

aquele que nele crer não

pereça, mas tenha a vida

eterna. Pois Deus não enviou

o Filho ao mundo para

condená-lo, mas para que o

mundo seja salvo por ele.

Quem nele crê não é

condenado, mas quem não

crê já está condenado, porque

não crê no nome do Filho

único de Deus.
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