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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: 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

14/06/16- 20 HORAS

12/07/16 – 20 HORAS

Igreja Sagrado Coração de Jesus

Bairro Cruzeiro

21/06/16    20 horas
Seminário Nossa Senhora Aparecida

Tema: Quem nos anima?
Pe. Roberto Carlos Mossi

Pároco da Paróquia Nossa Senhora de 
Caravággio – Ana Rech

Sua presença é muito importante!

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: 

Senhor, no silêncio deste dia que amanhece venho pedir-te a Senhor, no silêncio deste dia que amanhece venho pedir-te a 

paz, a sabedoria e a força.paz, a sabedoria e a força.

Quero olhar o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente Quero olhar o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente 

e compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências e compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências 

de teus filhos,de teus filhos,

como TU mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em como TU mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em 

cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha 

língua de toda a maldade.língua de toda a maldade.

Que só de bênçãos se encha o meu espírito.Que só de bênçãos se encha o meu espírito.

Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se 

achegarem a mim sintam TUA presença. achegarem a mim sintam TUA presença. 

Reveste-me de tua beleza Senhor, e que no decurso deste dia Reveste-me de tua beleza Senhor, e que no decurso deste dia 

eu te revele a todos. eu te revele a todos. 

Amém!Amém!

Senhor, no silêncio deste dia que amanhece venho pedir-te a 

paz, a sabedoria e a força.

Quero olhar o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente 

e compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências 

de teus filhos,

como TU mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em 

cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha 

língua de toda a maldade.

Que só de bênçãos se encha o meu espírito.

Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se 

achegarem a mim sintam TUA presença. 

Reveste-me de tua beleza Senhor, e que no decurso deste dia 

eu te revele a todos. 

Amém!

Oração do AmanhecerOração do AmanhecerOração do Amanhecer

ATENÇÃO!
Reunião Preparatória para os cursilhos 

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

de outubro: 04/09/16
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         Andrei e Gisele Finger
Casal três dias 

Lugares de formação para os leigos, 

evangelizadores de ambientes, discípulos 

missionários.

Na família, primeira escola da fé, "patrimônio 

da humanidade", sendo um tesouro muito valioso dos 

povos latino americanos. A família foi e é o lugar e 

escola de comunhão, fonte de valores humanos e 

cívicos, lar onde a vida humana nasce e se acolhe 

generosa e responsavelmente. A família, pequena 

igreja, precisa ser, juntamente com as paróquias, o 

primeiro lugar para a iniciação cristã das crianças. A 

catequese não pode se balizar em uma formação 

simplesmente doutrinal, mas autêntica escola de 

formação integral.

As paróquias são partículas vivas da igreja, 

locais privilegiados, onde a maioria dos fiéis tem uma 

experiência verdadeira de Cristo e sua Igreja.

Portanto, precisamos praticar a formação 

comunitária especialmente na paróquia. Com muitas 

celebrações e iniciativas, de um modo especial com a 

eucaristia dominical, "momento privilegiado do 

encontro da comunidade com o Jesus ressuscitado”, 

os fiéis precisam experimentar a paróquia como 

família na fé e na caridade, onde em conjunto se 

acompanhem e se ajudem no caminho para serem 

verdadeiros seguidores de Cristo.

Shalom! 

Itamar e Tania Maino 

Pós Cursilho            

    

Querido irmão, querida irmã, Shalom!
Neste mês de junho, mais do que OTIMISMO, 

devemos ser e   ter ENTUSIASMO.
A Palavra Entusiasmo, vem do grego é quer dizer 

“Deus dentro de nós”.
Otimismo ou otimista é aquele que torce, que 

anima, isso também é importante, mas isso é mais uma 
força de fora para dentro… (que motiva – que anima.) 
Entusiasmo, além de ser ânimo, é uma FORÇA QUE 
VEM DE DENTRO, que faz diferença e provoca 
mudanças.

Se alguém está doente, não basta dizer para 
pessoa, vai avante, coragem, você vai melhorar, mas tem 
que procurar o remédio, buscar e realizar o tratamento. 
Alguém quer aprender um instrumento musical, não 
basca comprar o instrumento, mas tem que estudar, 
conhecer, ensaiar, progredir.  Alguém quer cursar uma 
universidade, realizar uma pós-graduação, não basta 
dizer vai firme, você vai conseguir. O otimismo é 
importante, mas é preciso se preparar, estudar. Em tudo é 
necessário esforço, busca, trabalho, dedicação. 
Podemos sempre contar com a benção de Deus, mas Ele 
conta com cada um de nós. Por isso uma pessoa 
entusiasmada tem certeza da presença de Deus em seu 
coração. Uma pessoa desanimada, “tirou Deus do seu 
coração”. Por isso, dez dicas para este mês:

1.Goste do que você faz.
2. Não fique reclamando todo tempo.
3. Cultive a alegria e o bom humor.
4. Seja alguém disposto a colaborar.
5.Mantenha a auto estima. Goste de você.
6.Esteja pronto para ajudar e se puder…faça 

agora.
7.Não espere condições ideais.
8.Não tenha medo de pedir desculpas...ou pedir 

perdão.
9.Seja sempre agradecido.
10.E lembre-se: o momento é especial, as 

pessoas são imperfeitas....
 Um ótimo mês de junho, com a benção de Deus. 

Pe. Renato Ariotti
Assessor Espiritual do MCC.

Entusiasmo!
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De altas virtudes e rigorosas penitências, anunciou o advento do Cristo e ao denunciar os 

vícios e injustiças deixou Deus conduzi-lo.

Com satisfação lembramos a santidade de São João Batista que, pela sua vida e missão, foi 

consagrado por Jesus como o último e maior dos profetas: “Em verdade eu vos digo, dentre os que 

nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior que João, o Batista…De fato, todos os profetas, 

bem como a lei, profetizaram até João. Se quiserdes compreender-me, ele é o Elias que deve 

voltar. ” (Mt 11,11-14)

Filho de Zacarias e Isabel, João era primo de Jesus Cristo, a quem “precedeu” como um 

mensageiro de vida austera, segundo as regras dos nazarenos.

São João Batista desejava que todos estivessem prontos para acolher o Mais Forte por isso, 

impelido pela missão profética, denunciou o pecado do governador da Galileia: Herodes, que 

escandalosamente tinha raptado Herodíades, sua cunhada, e com ela vivia como esposo.

Preso por Herodes Antipas em Maqueronte, na margem oriental do Mar Morto, aconteceu que a 

filha de Herodíades (Salomé) encantou o rei e recebeu o direito de pedir o que desejasse, sendo 

assim, proporcionou o martírio do santo, pois realizou a vontade de sua vingativa mãe: “Quero 

que me dês imediatamente num prato, a cabeça de João, o Batista” (Mc 6,25)

Desta forma, através do martírio, o Santo Precursor deu sua vida e recebeu em recompensa a Vida Eterna, reservada àqueles que 

vivem com amor e fidelidade os mandamentos de Deus. 

Canção Nova

SÃO JOÃO BATISTA
Santo do Mês:

Ó Deus, sabemos e reconhecemos que estás presente em nosso amor, e que de Ti recebemos esse presente 
imenso e que um ao outro o oferecemos. Estamos diante de Ti para celebrar esse amor e declará-lo um ao outro. 

Sabemos que Tu te comprometes conosco.
 Cremos que esse duplo compromisso é sacramento de amor para que seja feita a nossa aliança em tua aliança 

com a humanidade.
 Cremos que pela graça do Sacramento somos também nós um ao outro enviados a nos oferecer, nos gestos de 

todo dia, algumas migalhas nutritivas desse Amor distribuído.
Cremos que salvas nossos amores que tantas vezes tropeçam e caem, libertando-os da poeira e da lama da 

estrada.
E cremos que também nós, lutando para amarmos cada dia mais, contigo vitorioso   das cruzes erguidas em 

nossos caminhos, daremos a nosso amor sua dimensão de eternidade.
Do livro Fale-me de amor  
 Michel Quoist (Adaptado)

Oração dos Namorados

À luz da Teologia do culto dos santos, podemos perceber que Santo Antônio, por ter sido um “homem enamorado de 

Cristo e do seu Evangelho”, apresenta uma mensagem muito rica. Poderíamos desdobrá-la a partir dos símbolos com os 

quais ele é representado. O Menino Jesus sobre o Livro, a Cruz, o lírio.

Aqui gostaríamos de deter-nos no símbolo do pão. O pão constitui um elemento 

inseparável de toda a devoção a Santo Antônio, independentemente de sua origem. Ele 

até se chama “Pão de Santo Antônio”.

A história do “Pão de Santo Antônio” remonta a um fato curioso que é assim narrado: 

“Antônio comovia-se tanto com a pobreza que, certa vez, distribuiu aos pobres todo o 

pão do convento em que vivia. O frade padeiro ficou em apuros, quando, na hora da 

refeição, percebeu que os frades não tinham o que comer: os pães tinham sido 

roubados”.

Atônito, foi contar ao santo o ocorrido. Este mandou que verificasse melhor o lugar em 

que os tinha deixado. O Irmão padeiro voltou estupefato e alegre: os cestos 

transbordavam de pão, tanto que foram distribuídos aos frades e aos pobres do 

convento.

Mais do que a lenda da origem do “Pão de Santo Antônio”, importa perceber toda a 

riqueza do seu simbolismo. Sem dúvida ele revela toda a riqueza da dimensão apostólica da vida de Santo Antônio.

O pão simboliza tudo. Simboliza a vida. Simboliza a fraternidade. Quando se diz que falta o pão, dizemos que falta a 

comida, falta o alimento, falta o necessário para a vida. Por isso, Jesus ensina a pedir o pão de cada dia, em outras 

palavras, que Deus nos conceda a vida, para que possamos realizar a sua vontade, para que o seu Reino venha, e, assim, 

seu nome seja santificado, ele que é nosso Pai.

Talvez o maior milagre de Santo Antônio continua realizando seja justamente que sua mensagem e sua caridade continue 

presente em tantas obras, em tantas mulheres e homens capazes de dedicarem seu amor e seu serviço ao próximo.

O Pão de Santo Antônio

Frei Alberto Beckhäuser, ofm (adaptado)
www.franscicano.org.br

O Setor Diocesano de Farroupilha compreende as Paróquias Sagrado Coração de Jesus, Jesus Ressuscitado, Jesus Bom Pastor, São 

Marcos, Santa Cruz (Nova Milano), Nossa Senhora do Caravaggio, além do Santuário Diocesano Nossa Senhora de Caravaggio e o 

Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio. Conta, atualmente, com um número aproximado de 1.200 irmãos 

cursilhistas. 

O Setor de Farroupilha participa dos três Cursilhos anuais da Diocese de Caxias do Sul, com irmãos cursilhistas trabalhando na 

cozinha, corredor, mensagens, bem como a participação de cinco novos casais cursistas. A cada CUR são convidados casais de uma 

mesma paróquia, em sistema de rodízio, facilitando os encontros de grupo, em razão da proximidade. 

As Ultréyas acontecem mensalmente, sempre na segunda sexta-feira de cada mês, e são itinerantes, ou seja, a cada mês se realiza 

em uma comunidade diferente, nas diversas paróquias que compõem o Setor. As Escolas Vivenciais também se realizam 

mensalmente, sempre na 4ª quarta-feira de cada mês. 

O Setor mantém uma campanha de doações batizada de “Campanha do Kg”. Nas Ultréyas, os irmãos cursilhistas contribuem 

espontaneamente com qualquer quantia em dinheiro, que depois é doado a pessoas necessitadas ou entidades filantrópicas. A 

destinação das doações é sempre decidida em consenso, nas reuniões de coordenação. 

O Cursilho em Farroupilha é responsável pela liturgia da missa do 4º domingo de cada mês, na Igreja Matriz Sagrado Coração de 

Jesus. 

Pelos Setores...

Equipe de coordenação: 

Direção Espiritual: Pe. Almir Risson 

Coordenação: Rogério e Rosane Schmidt 

Vice coordenação: Adimar e Ilda Gengnagel 

Secretaria: Vilmar e Solange Loss 

Tesouraria e Eventos: Joaquim e Odete Fabro 

Escola: Moacir e Meri Bazzo 

Pré-cursilho: Doglas e Tathiane Colcenty; Moacir e Meri Bazzo 

Cursilho Três dias: Irineu e Alair Ceconello 

Pós-cursilho: Gilmar e Silvia Possa, Airton e Beatriz Lopes 

Paróquia Sagrado Coração de Jesus: Álvaro e Marlene Crippa 

Paróquia Jesus Ressuscitado: José Carlos e Gladis 

Signor 

Paróquia Jesus Bom Pastor: Ivanor e Ivone Petrini 

Paróquia São Marcos: Edson e Delvina Basso 

Paróquia N. S. Caravaggio: Ademir e Gema Biazus 

Paróquia Santa Cruz: Sidenei e Simone Polla 

Santuário N. S. Caravaggio: Antenor e Maria de Lourdes 

Denardi 

Seminário Apost. N. S. Caravaggio: Moacir e Marilete 

Hoeckele 
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O Dia Mundial do Meio Ambiente foi estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972, marcando a 

abertura da Conferência de Estocolmo sobre Ambiente Humano.

A conferência reuniu 113 países, além de 250 organizações não governamentais, onde a pauta principal abordava a 

degradação que o homem tem causado ao meio ambiente e os riscos para sua sobrevivência, onde a diversidade 

biológica deveria ser preservada acima de qualquer possibilidade.

Nessa reunião, criaram-se vários documentos relacionados às questões ambientais, bem como um plano para traçar 

as ações da humanidade e dos governantes diante do problema.

A importância da data é devido às discussões que se abrem sobre a poluição do ar, do solo e da água; desmatamento; 

diminuição da biodiversidade e da água potável ao consumo humano, destruição da camada de ozônio, destruição das 

espécies vegetais e das florestas, extinção de animais, dentre outros.

Celebrado anualmente desde então no dia 5 de Junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente catalisa a atenção e ação 

política de povos e países para aumentar a conscientização e a preservação ambiental.

Os principais objetivos das comemorações são:

1. Mostrar o lado humano das questões ambientais;

2. Capacitar as pessoas a se tornarem agentes ativos do desenvolvimento sustentável;

3. Promover a compreensão de que é fundamental que comunidades e indivíduos mudem atitudes em relação ao uso 

dos recursos e das questões ambientais;

4. Advogar parcerias para garantir que todas as nações e povos desfrutem um futuro mais seguro e mais próspero.  

No Brasil:

A partir de 1974, o Brasil inicia um trabalho de preservação ambiental, através da secretaria especial do meio 

ambiente, para levar à população informações acerca das responsabilidades de cada um diante da natureza.

Hoje, ações mais diretas e conscientes tem sido observadas, mas estão ainda muito aquém da tão necessária 

Consciência Ambiental.

A enorme quantidade de lixos  descartada todos os dias, como sacos, copos e garrafas de plástico, latas de alumínio, 

vidros em geral, papéis e papelões, causando a destruição da natureza e a morte de várias espécies animais são ainda 

mais aterrorizantes quando se imagina que toda essa riqueza de material está sendo banida do planeta. 

Se o homem continuar a descartar erradamente seu lixo, com certeza findará toda a matéria orgânica da terra em um 

espaço bastante curto de tempo.

A política de reaproveitamento e reciclagem ainda é bastante ineficiente e até inconsciente.

Muitos se preocupam com “o que fazer com o lixo” pelo simples estigma da poluição, quando na verdade, a educação 

ambiental e a conscientização sustentável primam pelo LIXO ZERO – REAPROVEITAMENTO TOTAL

 26 de Junho
Dia Mundial de Combate as drogas Meio Ambiente

O momento é de ação A (OMS)) Organização Mundial da Saúde classifica como droga, 
qualquer substância que tenha a propriedade de atuar sobre um ou 
mais sistemas do organismo, produzindo alterações em seu 
funcionamento.
 O Brasil possui mais 6 milhões de brasileiros dependentes químicos.
 Algumas das consequências:
Aids, doenças venéreas, enfisema pulmonar, desnutrição, 
comprometimento cerebral, câncer, distúrbios comportamentais, etc. 
A prevenção é fundamental, pois o vício escraviza e destrói os 
relacionamentos.
Vigilância e diálogo é o que faz a diferença.
Precisamos estar realmente presentes na nossa vida familiar!
• Não permitir que seus filhos criem o hábito de beber em casa;
• Conhecer as atividades e o ciclo de amizades dos filhos;
• Estabelecer relação afetuosa e de confiança com os filhos;
• Ter cuidado para que os filhos se sintam confortáveis em conversar 
sobre qualquer assunto, e dessa forma se sintam aceitos e amparados;
• Imposição de disciplina, com estabelecimento de regras claras e consequências para quando são quebradas; com 
cumprimento do que for estabelecido.
Procurar realizar atividades juntos, em lazer ou no cotidiano.
www.antidrogas.com.br

“Casa comum nossa responsabilidade”

ORIGEM DA DEVOÇÃO:
 Sagrado Coração de Jesus é uma das três solenidades do Tempo Comum dentro da Liturgia da Igreja Católica, comemorada na 
segunda Sexta feira, após a solenidade de Corpus Christi. Além disso, essa devoção também é cultivada pela Igreja ao longo de 
todas as primeiras sextas feiras de cada mês. Consiste na veneração do Coração de Jesus no mais íntimo de seu amor.
A origem desta devoção se deve a Santa Margarida Maria Alacoque, uma religiosa de uma Congregação conhecida como 
Ordem da Visitação. Ela teve extraordinárias revelações por parte de Jesus Cristo, que a incumbiu pessoalmente de divulgar e 
propagar no mundo esta piedosa devoção. Foram três as aparições de Jesus. A primeira, deu-se a 27 de dezembro de 1673, a 
segunda, em 1674 e a terceira em 1675. Mais tarde, o Papa Leão XIII estendeu essa devoção a todo mundo.
Jesus deixou doze grandes promessas às pessoas que, aproveitando-se da sua Divina 
Misericórdia, participassem das comunhões reparadoras das primeiras sextas feiras.
Doze Promessas do Sagrado Coração de Jesus:
1. Dar-lhes-ei todas as graças necessárias ao seu estado de vida.
2. Estabelecerei a paz nas suas famílias.
3. Abençoarei os lares onde for exposta e honrada a imagem do meu Sagrado Coração.
4. Hei de consolá-los em todas as dificuldades.
5. Serei o seu refúgio durante a vida e em especial na hora da morte.
6. Derramarei bênçãos abundantes sobre todos os seus empreendimentos.
7. Os pecadores encontrarão no meu Sagrado Coração uma fonte e um oceano sem fim 
da Misericórdia.
8. As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas.
9. As almas fervorosas ascenderão rapidamente a um estado de grande perfeição.
10. Darei aos sacerdotes o poder de tocarem os corações mais empedernidos.
11. Aqueles que propagarem esta devoção terão os seus nomes escritos no meu Sagrado 
Coração e d'Ele nunca serão apagados
12. Prometo-vos, no excesso de Misericórdia do meu Coração, que o meu Amor todo 
poderoso concederá a todos aqueles que comungarem na primeira Sexta-feira de nove 
meses seguidos, a graça da penitência final; não morrerão no meu desagravo nem sem 
receberem os Sacramentos; o meu Divino Coração será o seu refúgio de salvação nesse 
derradeiro momento.

JUNHO- MÊS DEDICADO AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Pe. Joni Antônio Bonatto/ Pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus -Caxias do Sul

Célia Wada
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