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CALENDÁRIO LITÚRGICO

A PROMESSA.

O Rapaz entra no bar e vê seu amigo sentado a mesa chorando.

Vai ao encontro dele e pergunta?

-Por que está chorando?

O amigo responde:

-É que minha mulher brigou comigo e

prometeu ficar um mês sem falar comigo.

- E você está chorando só por causa disso?

- Sim, é que o prazo acaba hoje!

10 T 1Rs 17.7-16 SI 4 Mt 5.13-16

11 Q At 11,21-26:13,1-3 SI 97 Mt 10,7-13

12 Q 1Rs 18,41-46 SI 64 Mt 5,20-26

13 S 1Rs 19,9.11-16 SI 26 Mt 5,27-32

14 S SI 15 Mt 5,33-37

16 S 1Rs 21,1-16 SI 5 Mt 5,38-42

17 T 1Rs 21,17-29 SI 50 Mt 5,43-48

18 Q 2Rs 2,1.6-14 SI30 Mt 6,1-6.16-18

19 Q Dt 8,2-3.14-16 SI 147 1Cor 10.16-17 Jo 6,51-58

20 S 2Rs 11,1-49-18.20 SI 131 Mt 6,19-23

21 S 2Cr 24,17-25 SI 88 Mt 6,24-34

23 S 2Rs 17.5-8.13-15.18 SI 59 Mt 7,1-5

24 T Is 49,1-6 SI 138 At 13.22-26 Lc 1,57-66.80

25 Q 2Rs 22,8-1323,1-3 SI 118 Mt 7,15-20

26 Q Rs 24.8-17 SI 78 Mt 7,21-29

27 S Dt 7,6-11 SI 102 1Jo 4,7-16 Mt 11,25-30

28 S Is 61,9-11 1Sm 2,1.4-5.6-7 Babcd (R:cf.1ª) Lc 2,41-51

30 S Am 2,6-10,13-16 SI 8,18-22

15 D Ex 34,4.68-9 Cant:Dn 3,52.53.55.56 (R:52b) 2Cor 13,11-13 Jo 3,16-18

22 D Jr 20,10-13 SI 68 Rm 5,12-15 Mt 10.26-33

29 D At 12,1-11 SI 33 2Tm 4,6-8.17-18 Mt 16.13-19

Junho 2014

Julho 2014

1 T Am 3,1-8 4,11-12 SI 5 Mt 8,23-27

2 Q Am 5,14-1521-24 SI49 Mt8,28-34

3 Q Ef 2,19-22 SI 116 Jo 20,24-29

4 S Am 8,4-6.9-12 SI 118 Mt 9.9-13

5 S Am 9,11-15 SI 84 Mt 9.14-17

7 S Os 2.16-18.21-22 SI 144 Mt 9.18-26

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

6 D Zc 9,9-10 SI 114 Rm 8.9.11-13 Mt 11.25-30

Humor

17/06/2.014

01/07/2.014

08/07/2.014

Ultréya – 20:00h

Igreja Sagrado Coração de Jesus

Bairro Cruzeiro

Escola Vivencial ( Formação ) – 20:00h

Casa de Cursilho

Seminário N S Aparecida

Missa com os Seminaristas – 20:00h

Seminário N S Aparecida

ULTRÉYAS e ESCOLAS

EucaristiaEucaristia
A Eucaristia é, por si mesma, o milagre dos milagres, o mesmo prodígios

da Encarnação, da Paixão, da Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus

Cristo. O fato de o Senhor ter dado aos sacerdotes a autoridade para

consagrar o pão e o vinho, transformando-os no Seu Corpo e Sangue, possui

um valor maior do que ressuscitar os mortos, curar doenças ou manifestar

outros sinais extraordinários. A cada Eucaristia o próprio Jesus, em corpo,

alma e divindade, torna-se presente entre os seus amigos, reunidos para

cumprir a sua ordem: “Fazei isto em memória de mim”(Lc 22,19).

Padre Alberto Gambarini, O Milagre da Eucaristia para Você

Diocese de Caxias do Sul
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EXPEDIENTE

Muitos santos são lembrados neste mês de junho dentre eles, destacamos nosso Padroeiro, São Paulo. Sua vida tão

rica de exemplos e seu testemunho comprometido com Cristo nos traz â tona o próprio M.C.C. que ao evangelizar os

ambientes reflete a luz de Cristo que esta em seu interior. E neste contexto registramos a participação do GED da

Diocese de Caxias do Sul na XXXII Assembleia do GER Sul III realizada em Areias Brancas (Diocese de Osório/RS). As

decisões tomadas por mais de uma centena de pessoas foram: Redescobrir, fortalecer e assumir o M.C.C., buscar o

estudo e o espírito da Exortação Apostólica Evangelium Gaudium do Papa Francisco e criar e revitalizar as Escolas

Vivenciais, com o enfoque na formação dos cursilhistas, viu-se a necessidade de aprimorar os estudos e reunir todos os

esforços possíveis para que se tenha verdadeiros encontros de formação e que venha de encontro com a realidade dos

grupos .

Buscando entender a realidade e ver de tal como se apresenta aproveitamos as colocações da Rerum Novarum

escrita pelo Papa Leão XIII e que assim identificava a sociedade daquela época e que muito nos ajuda para descortinar

a nossa realidade: “influência da riqueza, indigência da multidão (cultural) corrupção dos costumes, espíritos

apreensivos e ansiedade expectante, novos caminhos da arte e interesses em jogo”. Sob esta visão e crise de valores ou

inexistência dos valores cristãos, perguntemo-nos: Até onde estamos mantendo nossas atitudes sempre vivas e fortes?

Que ações provocamos ao nosso redor e que são positivas? O que e legítimo ao homem gozar ou que está no seu direito?

Reunindo as discussões desta Assembleia e parte desta Carta Encíclica vemos a importância de “diminuir conflitos”,

”cortar o mal pela raiz”, “aproximar e reconciliar as pessoas”, “restaurar os costumes cristãos” pois conforme o Papa

Leão XIII “façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para a salvação dos povos e, sobretudo alimentar-se em si e

acender nos outros a caridade”. Assim, nós que somos a Igreja e como peregrina que é, deve estar em constante missão

procurando “viver em comunidade, ser comunicativos, abertos, renovados” conforma a exortação do Papa Francisco.

Este continua ”convido todos a serem ousados e criativos na tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo, o e

os métodos evangelizadores,” no nosso caso o MCC. A “busca comunitária, a coragem para colocar os erros e a

misericórdia (perdão) para aceitá-los, o treino da consolação e o estimulo, exprimir as verdades com simplicidade,

reconhecer a permanente novidade do Evangelho” transmitindo a “mensagem do Evangelho no seu significado

imutável” nos fará a madurecer na Fe e ter nas nossas ações o “perfume de Deus”.

Que cada irmão cursilhista consiga rever a sua caminhada colocando sempre Jesus Cristo como centro e buscando

no Movimento do MCC ser Igreja nas Ultreyas, na participação do seu grupo e nas atividades/eventos sejam as mais

simples que possam ser, mas que fazem aproximar, conhecer e aprofundar nossos relacionamentos cada vez mais

fraternos. Aí faremos a diferença e seremos cristãos de atitude. Que seja um mês de bastante crescimento interior a

todos Que cada Setor desta Diocese leve no seu serviço e busque nas suas atribuições que lhe compete a alegria de Jesus

Cristo e que nós do GED possamos ajudar e aprender. Que onde estivermos estejamos a serviço.

Shalom!

Gentil e Marilene

Casal Pós-Cursilho

GED 2014/2015

DESDE QUE, EM CRISTO,

DEUS TOMOU UM ROSTO DE HOMEM,

APRENDEMOS A AMAR A DEUS

NO ROSTO DOS IRMÃOS.

DESDE QUE, EM CRISTO,

DEUS TOMOU UM ROSTO DE HOMEM,

APRENDEMOS A AMAR A DEUS

NO ROSTO DOS IRMÃOS.

Em toda situação de vida, o conhecer traz segurança, confiabilidade e

alegria. Abre caminhos, mentes e corações para seguir confiante o caminho

escolhido, aclara as escolhas. O conhecer nunca sugere uma chegada, um ponto

final, pelo contrário impele a caminhar, a buscar, a conhecer sempre mais e

melhor. Conhecemos através do estudo, da troca de experiências. Dividimos o

que conhecemos, ampliamos o nosso conhecimento e o dos outros, aprendemos

aquilo que os outros conhecem, aprofundamos e melhoramos o conhecimento

uns dos outros, na vivência e na reflexão feita em grupo.

É com este pensamento que o GED continua estudando com as equipes dos

Setores do MCC na Diocese de Caxias do Sul. Agradecemos os Setores de Carlos

Barbosa, de Bento Gonçalves, de Nova Pádua, o Setor Leste/Ana Rech e o Setor

Norte/Stª Catarina pela acolhida e pelos momentos de estudo, questionamentos

e reflexão.

Um carinhoso abraço do pessoal do GED

Shalom!

Estamos animados, pois já temos outros

encontros agendados!

Os Setores que ainda não marcaram

reunião de estudos, contatem sem demora

o casal Secretário (endereço na contracapa).

Vamos juntos, conhecer mais !

"SÓ AMAMOS AQUILO QUE CONHECEMOS"

Carlos Barbosa

Nova Pádua

Setor Leste / Ana Rech

Setor Norte / Sta. Catarina

Bento Gonçalves



A Liberdade é o direito fundamental do homem. Ele deve ser livre. Assim

Deus o fez. Ele sente-se muito mal quando qualquer tipo de força o oprime.

Impedindo-o de agir livremente. A liberdade é a própria expressão do seu ser.

Deus criou o homem à sua semelhança, para que refletissem sua imagem a

toda a Criação. Deus respeita sempre o direito humano de pensar e optar. No

jardim do Éden o homem usando e abusando de sua liberdade - opção,

escolheu o Fruto Proibido, passando a sentir-se escravo. Teve vergonha do

ser. E, Deus, o justo, puniu-o. Mas, também sendo misericordioso e

compassivo Pai, prometeu-lhe libertação.

Multiplicou o homem. Virou povo. E a esperança de liberdade crescia com

ele. Até que um dia uma moça simples e liberta, aceitou ser mãe. Usando de

sua liberdade, optou para o fruto oferecido. Fruto bendito de seu ventre.

Assim pelos poderes do céu foi concebido o Messias, o prometido, para

libertar o povo. O povo de Deus. E, nasceu Jesus, o Cristo, fruto da libertação.

A vida de Jesus foi de redenção. Ele gritava contra os opressores de todos

os Lázaros da vida. Os sem saúde e sem pão. Curou defeitos físicos e morais.

Elogiava a fé, perdoando. Clamava contra os hipócritas que só rezavam

aparentemente e não moviam um dedo, sequer, para ajudar a carregar os pesados fardos que colocavam, sobre os outros.

Libertou os pecadores dizendo:“vai e não peques mais”. Contava histórias como o do Samaritano, modelo de amor ao

próximo. Disse a Zaqueu, ex-escravo da ganância, no ofício que exercia, “Hoje a salvação entrou na sua casa”. E Zaqueu

converteu-se e libertou-se.

Foi assim a vida do prometido. Seus gestos, palavras, atitudes e ações libertavam os homens, do mal que escraviza, do

egoísmo que mata. Identificou-se com o homem para falar dentro dele. O homem é o pobre, o encarcerrados, o nú, o

estrangeiro, o marginalizado, para que nós o amemos e libertemos.Sejamos nós do MCC pessoas que Cristo libertou.

Fraternos adversos ao tráfico humano com a obrigação de combatê-lo e denunciá-lo.Louvado seja o Senhor Lesus,

LIBERTADOR....

Shalom

Ademir J. Bartelli — Grupo Nova Visão — Farroupilha-RS
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“É PARA A LIBERDADE

QUE CRISTO NOS LIBERTOU”

1. SIMPLES -

2. ESPONTÂNEA -

3. SEM PRESSA -

4. SINCERA -

5. BASEADO NA ESCRITURA -

6. COM HORA MARCADA -

7. “SOB MEDIDA” -

8. PARTICULAR E COMPARTILHADA -

9. ORIENTADA PARA O ESPÍRITO -

10. SABOREADA -

Padre Roberto DeGrandis, S.S.J

Fale com o Senhor como você fala com sua família.

Ore o dia inteiro: pelo telefone, no supermercado, com as crianças, no

carro, onde estiver;

Seja lento para falar e rápido para ouvir. O Senhor quer falar mais

do que você;

Somos sinceros conosco mesmos; Sejamos também com o Senhor;

(2Tm 3,16);

Devemos ter uma hora marcada para a oração da mesma

forma que a temos para o trabalho. Dirija-se para a oração da mesma forma com que você

se dirige para o trabalho;

A oração é sob medida, assim como os sapatos o são;

A oração como um trípode, com três pés. A maioria das pessoas ora pouco ou quase nada.

A resposta para a solidão está na comunidade de oração;

“Vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias” (At 1,5);

Durante o dia leve alguns pensamentos consigo e saborei-os a cada instante;

OS DEZ MANDAMENTOS DA ORAÇÃO

QUE BOM QUE TEMOS

FRANCISCO!!!!

Os croissants mornos do Papa

(artigo de Aura Miguel)

A sala de refeições da Casa Santa Marta, outrora

com pouco movimento, agora está sempre cheia. As

mesas raramente têm lugares livres desde que

Francisco optou por viver na famosa casa de hóspedes

do Vaticano.

É que entre os comensais está o próprio Papa. Ao

lado do refeitório principal há uma sala reservada

para convidados especiais, mas, na maioria dos

casos, Francisco prefere tomar as refeições na sala

grande, junto dos outros hóspedes.

A mesa do Papa é sempre a mesma e está colocada a um canto da sala, mas já aconteceu o sucessor de Pedro

sentar-se de surpresa num lugar vago de outras mesas, conversando de surpresa e animadamente com os

outros comensais. O serviço, tipicamente italiano, inclui primeiro e segundo pratos, mas – tal como os outros

hóspedes – Francisco levanta-se para ir ao "buffet" servir-se de salada e outros acompanhamentos e, sempre

que passa entre as mesas, não resiste e mete conversa com quem está sentado.

Quem vive na Casa Santa Marta garante que o clima é muito cordial e bem-disposto. Mas os homens da

segurança têm agora mais dores de cabeça, porque a rotina não encaixa no "estilo Bergoglio" e, por isso, nunca

se sabe o que pode acontecer.

Há dias, durante o pequeno-almoço, o Papa não estava na sua mesa habitual, nem em qualquer outro lado.

Começou a gerar-se uma grande agitação, com vários homens de fato escuro e agentes de segurança enervados

a passar revista a toda a casa. Onde estava o Papa? Por onde se teria metido? Toda a gente foi interrogada, a

casa passada a pente fino, mas nada! Depois de uns valentes minutos de angústia, descobriram-no finalmente.

Bergoglio caminhava pelo jardim, com passada decidida e um saco de papel na mão. Quando finalmente os

homens da segurança lhe falaram do susto devido à sua ausência inesperada, Francisco riu-se e explicou que ia

ao mosteiro Mater Ecclesia, onde vive Bento XVI, levar-lhe uns croissants mornos,"acabadinhos de fazer, como

ele gosta".

É assim este Papa: terno e atencioso com todos. E tão depressa leva bolos quentes ao seu vizinho Ratzinger,

como não hesita em pegar no telefone e dar os parabéns aos seus amigos e, se não atendem, deixa afetuosos

recados no voicemail do telemóvel. Dedica mais horas a saudar, abraçar e beijar pessoas de todas as idades do

que a falar e a ler discursos. Preocupa-se sobretudo com o lado humano e concreto das pessoas com quem se

cruza, ao ponto de ter pedido à mãe de um bebé acabado de beijar que lhe pusesse um chapéu porque tinha a

cabeça muito quente, ou ainda, no caso de um outro pequenino que chorava com fome, devolveu-o à mãe para

ela amamentar o bebé, mesmo ali, na Praça de São Pedro! E como é um Papa "todo-o-terreno", tão preocupado

com o quotidiano da vida terrena quanto o é com a vida eterna e salvação de cada um, a misericórdia é talvez a

sua palavra preferida, porque remete para a esperança e alegria.

Se pudesse, Francisco gostaria de abraçar todos, "com amor e ternura como fazem as mães" – tal como

explicou numa entrevista, arqueando os braços como se segurasse um bebê –porque "é assim que deve ser a

Igreja: dar carinho, cuidar e abraçar". E não é este também o melhor retrato de Francisco?

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
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Mateus 5,38-42Mateus 5,38-42

Tendes ouvidos o que foi

dito: Olho por olho, dente por

dente. Eu, porém, vos digo:

não resistais ao mau. Se

alguém te ferir a face direita,

oferece-lhe também a outra. Se

alguém te citar em justiça para

tirar-te a túnica, cede-lhe

também a capa. Se alguém vem

obrigar-te a andar mil passos

com ele, anda dois mil. Dá a

aquém te pede e não te desvies

daquele que te quer pedir

emprestado.

APENAS UM OLHAR

Maria é um verdadeiro desafio para cada um de nós. Nela, e

por causa dela, uma chama nos invade, desafiando-nos a ser

mais e a fazer mais.

Ao contemplá-la, não estamos apenas diante da santidade

da beleza de uma bem-aventurada, mas sim diante de uma

santidade que nos interpela e que nos chama a viver a mesma

missão que ela assumiu.

Mas precisamos prestar atenção, pois o contrário também é

absolutamente verdadeiro: não olhar para Maria significa

negar a missão e, fatalmente, a própria função da Igreja.

Todavia, desafios são perturbadores da ordem. Custa muito

colocar ordem e organizar tudo, para depois sair em missão.

Não queremos, nem mesmo desejamos, estar a caminho.

Melhor mesmo é que os outros sejam desafiados. E, em relação

a isso, damos a maior força. Nada é mais importante que os

espaços de conforto. Espaços que defendemos com unhas e

dentes, se for necessário.

Não existe mulher que provoque mais desafios em nossas

zonas de conforto que Maria. Pense nela como uma mulher que

está sempre a caminho. Ela peregrina por um mundo desigual.

Sua presença incomoda porque a vejo a caminho, enquanto

estou confortavelmente sentado. Não consigo entender porque

ela precisa estar sempre em movimento. Procuro-a num lugar,

mas ela já se encontra em outro, e eu continuo parado.

Maria não nega a sua missão. Ao contrário, sabe que

somente atingem seus alvos aqueles que saem, resolutamente,

em direção a eles. Muitos de nós até mesmo estabelecemos alvos na vida, mas não tomamos a iniciativa, corajosa iniciativa, de caminhar em direção a eles. Outros, na verdade,

medrosos que são, nem alvos têm. E, portanto, qualquer lugar a que chegarem está bom. Tanto um quanto o outro estão perdidos, desnorteados e desorientados. Não se

reconhecem como missionários nem da própria vida e muito menos missionários para os outros.

Maria tem uma missão e, por isso, não nega a vida. Reafirma-a com toda a sua força e convicção. Caminha para o alvo. Sabe que, se simplesmente ficar parada e estacionar a

vida, estagnar-se-á e, aos poucos, perderá o vigor e a beleza

Ao reafirmar a missão diariamente nos enchemos e nos preenchemos de um novo ânimo. Maria acordava, a cada manhã, sabendo que sua missão não terminara, mas que se

apresentava um novo dia para que ela caminhasse um pouco mais.

Missão, nos diz Maria, se faz caminhando. Um caminho que leva para dentro de si mesmo, assim como leva em direção aos outros. A mais amargurada e fracassada das

pessoas é aquela que não tem missão. Essa não pode comemorar vitórias porque nunca visualiza a linha de chegada. Para essas pessoas, o fracasso e a derrota tornam-se

alimentos diários que, em vez de produzir energia, inoculam o mais poderoso dos venenos que torna a derrota um estilo de vida.

Maria, em missão, é profundamente desafiadora. Porque tem alvos, um sorriso apresenta-se em seus lábios. Sabe por onde caminha e a direção a tomar. Não vive como se

estivesse perdida pelos caminhos em busca de direção. Vai direto ao alvo como se tivesse na mente e no coração um mapa que descreve completamente sua missão.

Viver com Maria, de Luiz Alexandre Solano Rossi


