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Assessor Eclesiástico:

Padres Colaboradores:

Coordenação:

Vice-coordenação:

Casal Secretário:

C a s a l P r é - C u r s i l h o :

Casal Três Dias:

Casal Pós-Cursilho:

Casal Escola:

Casal Decolores:

Casal Tesoureiro:

Casal Ecônomo:

Pe. Arduino Lazzari / 9605.5271 / pe.arduino@hotmail.com

Pe. Renato Arioti - Pe. Adelar Baruffi - Pe. Juarez Bavaresco - Pe. Edmundo Marcon / 9602.7890 /

3211.1629 / 3211.0004 / 3211.2750 - 9948.7448

Césio e Marinês De Nardi Verona / 9978.2908 / veronaengenharia@gmail.com

marinesverona@hotmail.com

Aquilino Luiz e Maristela Bettin / 9975.0699 / 3221.8564 / marislimabettin@terra.com.br

G i l b e r t o e I v a n i C a r b o n e r a / 9 6 0 3 . 9 7 2 7 / 8 1 2 1 . 3 9 6 1 / 3 0 2 5 . 7 3 1 2 /

gilbertocabornera@hotmail.com/ivanicarbonera@hotmail.com

Adi Walter e Marisa Bonatto / 9974.1269 / bonatto1961@hotmail.com

marisa.lodi@hotmail.com

Gentil Antonio e Marilene da Silva Zarembski / 9918.5901 / gentil.bski@gmail.com

Vilsso e Marta Stangherlin / 3027.5314 / 9616.2442 /

vilsso_stangherlin@yahoo.com.br / marta.stangherlin@yahoo.com.br

Bazilio e Elsi Vicentin Pasa / 9919-8585 / centenario@bitcom.com.br

Valcir e Palmira Hoffman / 9161.7664 / palmirahoff@yahoo.com.br

9986.6068 / 3268.4161 /

Antonio Carlos e Maria de Lourdes Almeida / 9173.6883 / 9173.5538 / 3212.5367 / 3238.0100

antonio@belgamatrizes.com.br / necadealmeida@ymail.com

Simão e Margareth Menegat / 9973.7374 / 9944.1783/ 3027.1214 / simaocond@terra.com.br

margabedinmenegat@hotmail.com

8417.6687/3222.8298/

3292.5704 /

3211.5632 / 9109.9968

3261.2459 /

Joel Vitt e Catarina Rodrigues Lima / 9108.8682 / 9932.1165 / 3211.5781 joelvitt@terra.com.br

katirlima@terra.com.br

3227.1382 /

Casal Eventos:

Escola Formação - 20:00h

Jornada Mundial da Juventude: Maior evento Católico

Palestrante: Pe. Rudinei Zorzo e Jovens

Casa do Cursilho-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

19/06/2012

03/07/2012

10/07/2012

Julho 2012

Junho 2012

ULTRÉYAS e ESCOLAS

O garoto chega em casa e diz:

- Pai, tenho uma tima not cia para voc .

- O que ?

- Voc n o me prometeu uma bicicleta se eu

passasse de ano?

- Sim meu filho.

- Ent o se deu bem. O senhor economizou um dinher o.

12 T 1Rs17,7-16 . Sl 4, Mt 5,13-16

13 Q 1Rs 18,20-39 . Sl 15 . Mt 5,17-19

14 Q 1Rs18,41-46 . Sl 64 . Mt 5,20-26

15 S Os 11,1.3-4.8c-9 . Is 12,2-6 . Ef 3,8-12.14-19 . Jo 19,31-37

16 S Is 61,9-11 . 1Sm 2 . Lc 2,41-51

18 S 1Rs 21,1-16 . Sl 5 . Mt 5,38-42

19 T 1Rs 21,17-29 . Sl 50 . Mt 5,43-48

20 Q 2Rs 2,1.6-14 . Sl 30 . Mt 6,1-6.16-18

21 Q Eclo 48,1-15 . Sl 96 . Mt 6,7-15

22 S 2Rs 11,1-4.9-18.20 . Sl 131 . Mt 6,19-23

23 S 2Cr 24,17-25 . Sl 88 . Mt 6,24-34

25 S 2Rs 17,5-8.13-15a.18 . Sl 59 . Mt 7,1-5

26 T 2Rs 19,9b-11.14-21.31-36 . Sl 47 . Mt 7,6.12-14

27 Q 2Rs 22,8-13;23,1-3 . Sl 117 . Mt 7,15-20

28 Q 2Rs 24,8-17 . Sl 78 . Mt 7,21-29

29 S 2Rs 25,1-12 . Sl 136 . Mt 8,1-4

30 S Lm 2,2.10-14.18-19 . Sl 73 . Mt 8,5-17

17 D Ez 17,22-24 . Sl 91 . 2Cor 5,6-10 . Mc 4,26-34

24 D Jó 38,1.8-11 . Sl 106 . 2Cor 5,14-17 . Mc 4,35-41

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

08 D Ez 2,2-5 . Sl 122 . 2Cor 12,7-10 . Mc 6,1-6

02 S Am 2,6-10.13-16 . Sl 49 . Mt 8,18-22

03 T Ef 2,19-22 . Sl 116 . Jo 20,24-29

04 Q Am 5,14-15.21-24 . Sl 49 . Mt 8,28-34

05 Q Am 7,10-17 . Sl 18 . Mt 9,1-8

06 S Am 8,4-6.9-12 . Sl 118 . Mt 9,9-13

07 S Am 9,11-15 . Sl 84 . Mt 9,14-17

09 S Os 2,16-18.21-22 . Sl 144 . Mt 9,18-26

10 T Os 8,4-7.11-13 . Sl 114 . Mt 9,32-38

Amorosíssimo Jesus,

dignai-Vos, em companhia de

vossa

Mãe dulcíssima,

visitar esta morada,

e encher seus habitantes

das graças prometidas às famílias

que de modo especia l se

consagram

ao vosso divino Coração.

Vós mesmo, em revelação à santa

Margarida Maria,

solicitastes do mundo inteiro

a homenagem solene de amor

ao vosso Coração Santíssimo

que tanto amou os homens,

e dos quais é tão pouco amado.

Esta família, pois,

acudindo pressurosa ao vosso

convite,

em desagravo do abandono

e indiferença de tantas almas,

Vos proclama como seu rei,

e Vos consagra as alegrias e

tristezas,

as dores e trabalho,

o presente e o futuro deste lar,

de hoje para sempre inteiramente

vosso.

Abençoai todos os presentes;

abençoai os queridos ausentes;

e firmai nesta casa

o domínio da vossa caridade;

infundi em cada um dos seus

moradores

o espírito de fé,

santidade e dedicação a Vós e aos

irmãos;

fazei que estas pessoas só a Vós

pertençam.

Abri-lhes, Senhor,

a chaga do vosso Coração,

e nela, como em arca salvadora,

guardai até a vida eterna

estes, que vossos são

e vossos para sempre querem ser.

Que assim seja.

Consagração da família

ao Coração de Jesus
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Alguns relatos procuram explicar a origem da data

comemorativa do dia dos namorados, a hipótese mais aceita

relaciona a data do dia dos namorados à história de São Valentim.

O imperador Claudio ll, num determinado período do seu

reinado determinou a proibição da realização de casamentos, por

acreditar que os jovens solteiros, sem família, se alistariam no

serviço militar com maior facilidade, pois o seu objetivo era formar

um grande e poderoso exército.

Valentim, um bispo romano, contrariou as ordens do

imperador e continuou, secretamente, a celebrar casamentos,

descoberta a sua prática, Valentim foi preso e condenado a morte.

Durante o tempo em que ficou preso esperando a concretização de

sua sentença, muitos jovens enviavam flores e bilhetes ao bispo com

mensagens de esperança e confiança no amor. Uma jovem cega,

admiradora do bispo, conseguiu permissão para visitar Valentim,

durante a suas visitas os dois se apaixonaram, e milagrosamente ela

recuperou a visão. Antes da execução ocorrida em 14 de fevereiro de

270, o bispo escreveu uma carta de amor para a jovem, assinando

com a expressão "de seu Valentim" ou de "seu Namorado".

Em muitos países, o dia dos namorados é comemorado no dia 14

fevereiro, nos EUA no século XVlll, a data foi adotada como o "The

Valentins Days". O dia dos namorados tem como costume a troca

simbólica de objetos. No início os namorados trocavam

manuscritos, atualmente este costume foi substituído pelos cartões

produzidos em grande escala, e pela troca de presentes, sendo uma

das datas mais rentáveis do comércio.

No Brasil a data é comemorada no dia 12 de junho,

provavelmente por ser véspera do dia de Santo Antonio, santo

português com tradição de casamenteiro. A ideia de comemorar o

dia dos namorados foi trazida para o Brasil pelo comerciante

paulista, João Dória e se espalhou rapidamente por todo o país.

No mês de junho comemoramos também, no dia 29, o dia

de São Paulo, nosso padroeiro, mas qual a ligação entre São Paulo e o

dia dos namorados ou com São Valentim? Aparentemente

nenhuma, principalmente se considerarmos o aspecto comercial,

mas em uma análise mais detalhada, poderemos concluir que o

apóstolo Paulo, assim como o costume dos namorados,

comunicava-se com as comunidades através de manuscritos, ou

melhor cartas.

As várias cartas escritas por Paulo, falavam de amor, um

amor maior, que vem de Deus, incondicional, não somente a uma

determinada pessoa, mas a todos, todos os povos judeus ou não,

seguidores ou não de Cristo.

Baseados no exemplo de São Paulo, nós cristãos

cursilhistas devemos ser eternos enamorados, dos ensinamentos de

Cristo e de sua forma de amar, iniciando os nossos dias com o fiel

propósito de amar nossos irmãos e evangelizar nossos ambientes.

Shalom!!!

Aniversário do Pe. Arduino

10 de Maio - 78 anos de vida

3 de Julho - 52 anos de Sacerdócio

Muitas felicidades...

Muitos anos de vida...

Esperamos que esta data se repita muitas

e muitas vezes.

Que cada ano que passa você não fique

mais velho,

fique mais experiente, mais vivido.

Esperamos que Deus o ilumine e faça que você

siga os melhores caminhos sempre.

Um forte abraço de todos os cursilhistas da Diocese de

Caxias do Sul

O MCC da Diocese de Caxias do Sul, alegrou-se e

comemorou em mais de uma oportunidade, o

aniversário de seu assessor eclesiástico o querido Pe.

Arduino Lazzari. Fica aqui registrada a nossa alegria em

conviver com tão bela pessoa.

Faça Seu Cursilho!

Acredite : Você pode ser mais feliz!

Cursilho Masculino

Cursilho Feminino

Cursilho Masculino

Cursilho Feminino

17 ( 18 h) a 19 de Agosto

24 (18 h) a 26 de Agosto

09 ( 18 h) a 11 de Novembro

23 (18h) a 25 de Novembro

IMOFAR
imobiliária

Caxias do Sul - Farroupilha

www.imofar.com.br

ANSELMI ADMINISTRADORA

DE IMÓVEIS LTDA

Rua Coronel Pena de Moraes, 513/401

Bairo: Centro - FARROUPILHA- RS

FONE: 054-34010251

O  QUE NÓS SOMOS É O PRESENTE DE DEUS A

NÓS. O QUE NÓS NOS TORNAMOS É NOSSO

PRESENTE A DEUS. (Eleanor Powell).

Antonio e Neca Almeida

Casal Vice-coordenador
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Duas historietas ajudam a ilustrar o meu refletir.

" Dois pássaros, pousados num galho de uma árvore,

observavam a agitação dos homens lá em baixo e conversavam:

-Porque será que eles se afligem e correm tanto? O outro

pássaro respondeu:

-Provavelmente porque eles, coitados, não tem um Deus

bondoso como nós para cuidar deles."

A correria e a ansiedade não levam a nada, a não ser nos

deixar sem fôlego, cansados.

A outra historinha se passa no interior da selva

amazônica, complementando o diálogo imaginário dos

passarinhos.

"Um grupo de exploradores viajando pela Amazônia,

contratou índios carregadores, recomendando-lhes que agissem

depressa, pois deveriam chegar no dia e hora marcada, pois o navio

os estaria aguardando. Os índios seguiram rapidamente nos dois

primeiros dias, mas no terceiro permaneceram acocorados,

recusando-se a seguir adiante. Os homens brancos, assustados

com aquela "greve" inesperada, indagaram os carregadores que

lhes explicaram:

-Nós estamos parados a fim de deixar nossas almas

alcançarem o nosso corpo."

É isso mesmo, precisamos parar de correr e reservar

tempo para viver e usufruir o melhor da vida: nossa

espiritualidade.

O homem vive apressado, com constantes preocupações,

desgastando em demasia seu sistema nervoso e sua vida interior,

perdendo assim o contato com sua alma, fazendo-se esquecer que

também tem um Deus que cuida dele.

Que adianta todo desgaste para vencer, se depois da

vitória, de tão cansado, não se tem ânimo para festejar? O segredo

da vida feliz está em saber gozar as coisas simples e naturais. Uma

vez que elas nos levam ao descobrimento de Deus e ao despertar

maravilhoso do Espirito, que nos faz sentir o verdadeiro bem-estar,

a ventura e a serenidade.

Como é triste perder a emoção de viver com a preocupação

constante de acumular riquezas ou seus convenientes interesses.

O gesto de viver, o doce romance da vida e as alegrias,

pertencem aqueles que altruisticamente preocupam-se com o

próximo e fazendo o bem.

Nós do MCC somos bem-aventurados, porque temos

meios e conhecimentos para beneficiar os irmãos, pois evangelizar

os ambientes, nossa missão, é ato sublime de amor que leva a

todos muita felicidade e paz.

Então, por que procurar emoções

constantes até chegar-se a saturação e o fastio?

Shalom

Colaboração Ademir J.Bartelli-

Grupo Nova Visão- Farroupilha

A EMOÇÃO DE VIVER

Você já meditou sobre o " olhar de Cristo"? Nenhuma

palavra e ainda assim diz tudo. Uma transmissão sem palavras.

Você se acostuma demais com as palavras e pouco sabe da

ausência das mesmas. Até mesmo quando vê uma linda rosa,

imediatamente sua mente diz: " Que linda"! Se você tivesse

simplesmente visto a rosa e observado sua beleza como algo

maravilhoso vindo da mão do Criador, sentindo-a no seu

coração, sem pronunciar sequer uma palavra de apreciação,

você teria interiorizado a beleza .

No Oriente, se diz que um grande discípulo é aquele

que é silencioso. As estrelas e as flores não falam mas mesmo

assim expressam-se transmitindo uma mensagem. Você lembra

da primeira noite do Cursilho? Silêncio total! Sem dizer uma

palavra quantas coisas você sentiu! Não é verdade? Sua mente

foi provocada a lhe revelar alguns segredos que estavam

escondidos. Muitas portas foram se abrindo e você se descobriu

apenas sentindo e ouvindo a sua voz interior.

O próprio Cristo recomendou: " Quando orardes ao

Vosso Pai, trancai-vos no vosso quarto e vosso Pai que tudo vê,

vos atenderá". Mt, 6,6) Ele quis dizer que só no silêncio é

possível entrar em sintonia com Deus.. É preciso esvaziar a

cabeça e encolher a língua. A mente é um mecanismo que cria

muitas perguntas e isso não é bom. Pergunte menos e sinta

mais e isto só é possível no silêncio. O exercício do silêncio é

logo esquecido após o Cursilho - ser silencioso não lhe falará de

Deus mas lhe mostrará Deus e poderá deixá-lo num estado de

profunda e deliciosa paz. O silêncio lhe possibilitará também ver

a importância da ausência das palavras, de mergulhar no

mistério da existência, de abrir as asas e fazê-lo voar como uma

águia através do sol, no imenso vazio da paz interior, lugar ideal

onde Cristo costuma pacientemente lhe esperar.

NADA A DIZER.......... TUDO A SENTIR

Ligia Pedron Vanelli - Flores da Cunha

SILÊNCIO:  A SINTONIA COM CRISTO

CHAMMÁ 2012

De 29,30 junho e 1º julho CHAMMÁ HOMENS

De 21 à 23/setembro CHAMMÁ MULHERES

Os retiros são realizados na Casa de Cursilho, junto ao Seminário Nª Sª Aparecida.

Como é de conhecimento, é um Movimento Leigo, que objetiva a evangelização de pessoas

com idade acima de 60 anos. Contamos com as indicações de candidatos, para a realização

destes retiros, através do telefone (54) 3202-2594 ou 9977-8477.
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Maria

05

A Palavra

Naquele tempo, Jesus levantou os olhos ao céu e disse:

Pai Santo,

eu não te rogo somente por eles,

mas também por aqueles

que vão crer em mim pela sua palavra,

para que todos sejam um

como tu, Pai, estás em mim e eu em ti,

e para que eles estejam em nós,

a fim de que o mundo creia que tu me enviaste.

Eu dei-lhes glória que tu me deste,

para que eles sejam um, como nós somos um:

eu neles e tu em mim,

para que assim eles cheguem à unidade perfeita

e o mundo reconheça que tu me enviaste

e os amaste, como me amaste a mim.

Pai, aqueles que me deste,

quero que estejam comigo onde eu estiver,

para que eles contemplem a minha glória,

glória que tu me deste

porque me amaste antes da fundação do universo.

Pai justo, o mundo não te conheceu,

mas eu te conheci,

e estes também conheceram que tu me enviaste.

Eu lhes fiz conhecer o teu nome,

e o tornarei conhecido ainda mais,

para que o amor com que me amaste esteja neles,

e eu mesmo esteja neles'.

20

21

22

23

24

25

26

Vamos colocar nossa imaginação neste

caminho percorrido por Maria a pé, desde de

Nazaré até os montes onde habitavam São Zacarias

e Santa Isabel e com os olhos fixos nessa viagem

vamos nos voltar para pedir a nossa Mãe Celeste

para que Ela nos assista com graças especiais, para

repararmos o quanto Seu Imaculado Coração

merece. Pois, por nossas simples forças,

qualidades, capacidades, não temos méritos

suficientes para fazer essa reparação dignamente.

Mas se Ela nos emprestar o Seu próprio Coração

Imaculado, aí sim, estaremos a altura de

realizarmos esta reparação.

Maria nos convida a empreender um

caminho ...

Naqueles dias, levantando-se Maria, foi com

pressa às montanhas, a uma cidade de Judá. E

entrou em casa de Zacarias, e saudou Isabel. (Lc 1,

39-40)

Maria nos dá o exemplo de quanto nós

devemos ser sensíveis, o quanto devemos ser

flexíveis, o quanto devemos estar prontos para

atender as inspirações que Deus põe em nossas

almas. Quantas e quantas vezes nós ao longo de

nossa vida temos essas ou aquelas inspirações,

temos esses ou aqueles toques interiores da graça,

sentimos em nossa alma que devemos

empreender um caminho ou então abandonar algo

que nos prejudica, que nos leva a ofender a Deus.

Quantas vezes sentimos a voz de consciência, ou a

própria voz de Deus nos convidando a empreender

um caminho...

Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel, não

porque pudesse haver qualquer resquício de

dúvida, sobre o que tinha dito o Anjo, ou então que

este a tivesse enganado. Jamais isto teria

acontecido. Ela foi visitar a prima porque recebeu

uma inspiração de fazê-lo, foi tocada por uma

graça, recebendo assim, um impulso em seu

interior e obedecendo a este prontamente. Ela

põe-se a campo, porque lhe veio ao espírito uma

preocupação:

'Minha prima está para dar a luz, não

contou nada a ninguém, não haverá quem a ajude,

ela não tem filhos, está sozinha, eu preciso ajudá-

la. Maria não pensou em si; bateu-se em direção à

cidade em que estava Santa Isabel, que era

distante de três a quatro dias de caminhada.

Certamente acompanhou alguma caravana que

por lá passava, pois, viajar sozinho naquela época,

era um risco enorme.

Entretanto, pôs-se em direção para onde?

O Evangelho diz:"foi com pressa às montanhas..."

Ela não fez um plano de viagem..., bem

quando eu me sentir um pouco melhor..., quem

sabe, num dia mais propício... Não, "foi com

pressa...". Quando se trata de fazer o bem, é assim

que se age. Quando alguém está com alguma

necessidade, Ela atende às pressas; e foi por isso

que se pôs a caminhar imediatamente. Maria vive

dentro da contemplação de Deus, que se encontra

no mais intimo de seu coração. Nosso Senhor

Jesus Cristo estava sendo formado enquanto

homem em seu claustro virginal. Por isso, quanta

razão tinha para ficar em casa contemplando este

Deus que estava sendo gerado em seu interior.

Entretanto, recebida a notícia, não titubeou, põe-

se a caminho.

¨E aconteceu que, apenas Isabel ouviu a

saudação de Maria, o menino saltou no seu

ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo; e

exclamou em alta voz, e disse: Bendita sois vós

entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso

ventre...¨ (Lc 1, 41-42)

Eis aí o efeito da presença de Nossa

Senhora, o efeito da devoção para com Ela. Mais

ainda, São João Batista três meses antes de nascer

já foi santificado por Maria.

É real que os santos no seu convívio

santificam, é real que a proximidade com uma

pessoa santa faz sempre bem as almas que não se

fecham às graças das quais são eles veículo.(...)

Nossa Senhora é aquela que propicia a

santificação, por isso, bom sinal de salvação

eterna é ter verdadeira devoção a Maria

Santíssima. Ter esta verdadeira devoção à Mãe de

Deus, significa sinal de predestinação e devemos

agradecer a Deus (...)

Santa Isabel dá sinal de grande virtude!

Santa Isabel não teve inveja, mas pelo

contrário, é reconhecedora dos benefícios que

Deus fez a Maria. Ela, tomada pelo Espírito Santo,

externa e exclama toda a admiração que tem por

Nossa Senhora. Como é isso difícil de acontecer no

gênero humano, infelizmente somos afeitos a

comparações, vaidade, inveja, orgulho. É comum

no nosso relacionamento social termos casos de

pessoas que não elogiam, que não reconhecem as

qualidades do próximo, pelo contrário, até

diminuem essas qualidades nos outros. Não foi o

que se passou com Santa Isabel, estando tomada

pelo Espírito Santo, não vê o momento de externar

tudo o que pensa a respeito daquela que seria a

Mãe do Salvador, e não em voz baixa, porque a

Escritura diz: "...exclamou em alta voz, e disse:

Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto

do seu ventre". (...)

Magnífico exemplo, reconhecer as

qualidades dos outros, e isso não é só válido para o

gênero feminino, mas também para os homens,

devemos sempre reconhecer os valores do nosso

próximo e este reconhecimento é uma obrigação

moral.

Fonte : Site Associação Nossa Senhora de Fátima

Jo 17,20-26

"Bendita és tu entre as mulheres ... (Lc 1, 42)

De onde me vem (a honra de) que a mãe de meu

Senhor me visite?" (Lc 1, 43)


