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

Gilberto e Ivani Carbonera / 9603.9727 / 8121.3961 / 3025.7312 / gilbertocabornera@hotmail.com

Antonio Carlos e Maria de Lourdes Almeida / 9173.6883 / antonio@belgamatrizes.com.br / 9173.5538 / 3212.5367

/ 3238.0100 / necadealmeida@ymail.com

Itamar e Tânia Maino / 3212.2836 / 9182.2725 / 9183.1181 / 3212.1211 / maino.mc@gmail.com

Simão e Margaret Menegat / 9973.7374 / s imaocond@terra .com.br / 3027.1214 /
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José e Joana Amaral / 9975-4906 / amaral@ultrapoxi.com.br / 9975.4905 / 3283.1491 / 3283.1625 /
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dacilab@gmail.com

Nilton e Neiva Varela / 9972.4638 / 9625.8151 / 3283.1578 / 3028.1225 / varelamadeiras@hotmail.com

O mendigo bate à porta de uma dona de casa e

pede uma esmola.

-Poxa, mas o senhor me parece tão forte e sadio,

por que será que não consegue achar trabalho?

Pergunta ela.

- Não sei, madame! Acho que deve ser pura sorte

mesmo!

Junho 2011
O Amor da mãe pode ser traduzido

em uma palavra: doação.

Falar desse sentimento

é entender que ele

é a mais completa forma de amor.

Um amor que se doa,

coloca em primeiro plano o bem-estar,

a segurança de um outro ser.

Impossível falar de mãe

sem falar da pureza de um amor,

que diante de todo o sofrimento

disse Sim:

Uma mãe que,

como tantas mães em nosso país,

olha com lágrimas nos olhos

o presente e o futuro árduo do filho.

Talvez seja por isso que a mãe

se expressa em cada olhar de mãe,

em cada gesto de doação da mulher.

No rosto de uma mulher que assume

a maternidade inteiramente,

mesmo diante de tudo o que há de vir,

há a presença iluminada

de um lado vivo,

quase esquecido,

Maria.

Maria

O AMOR!!!!

TE AMAMOS, QUERIDA MÃE DE JESUS,

NOSSA MÃE SANTÍSSIMA!

Autor desconhecido

Amor de Mãe
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ULTRÉYAS e

ESCOLAS

20:00 h - Escola de Formação

COMO EUCARISTIZAR A NOSSA VIDA CRISTÃ

Ir. Apolônia Sulenta (Congregação São José)

Casa do cursilho - Seminário N. S. Aparecida

20:00 h - Missa com Seminaristas

Seminário N. S. Aparecida

20:00 h - ULTRÉYA

Igreja sagrado Coração de Jesus - Bairro Cruzeiro

17 /05/2011

07/06/2011

14/06/2011



Assembléia do MCC 2011

19:30 h - MISSA na Capela

20:30 h - Jantar no Salão

Cardápio: Paçoca de Pinhão, Feijão Mexido, Cuscuz,

Linguiça Assada, Salame, Queijo de Porco, Morcilha Branca

e Preta, Torresmo, Queijo, Manteiga, Nata, Mel, Schimia,

Doce de Leite, Pão Caseiro, Pão de Milho, Pão Batido, Bolo,

Cuca, Biscoito, Café, Leite e Vinho.

Adulto - R$ 22,00

Infantil (até 10 anos) - R$ 10,00

Informações - (54) 3229.5179 - Clóvis - Maria Inês

Rua Jaime Rossler, 196

Fone 54 3210.9840

INDÚSTRIA DE CALÇADOS
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Maio mês de Maria. Apenas a data, já parece nos

aproximar mais de nossa Mãe Maria. Com tantos nomes,

tantas crenças, porém Mãe única. Mãe de diversas e inúmeras

venerações, muitos títulos, mas Ela é uma só, sempre atenta e

alerta com seus filhos de diversas idades, raças e cor. Mãe

adorada como NOSSA SENHORA DE CARAVÁGGIO, NOSSA

SENHORA DE GUADALUPE E APARECIDA e tantos mais. Maria,

Mãe que se aproxima, que nos toca a todo momento, sempre

perto de nós. Mãe que sente a nossa dor, sente nossa aflição,

que nos acolhe e nos ama.

Mãe MARIA que me chama, convida, que atrai. Mãe

que simplesmente se apresenta como modelo, que nos acaricia

com seu olhar meigo e doce. Mãe que pede e exige de seus

filhos maior compreensão para com nossos irmãos

desfavorecidos.

Mãe MARIA que se doa por amor, que é exemplo, que

nos desafia a seguir e imitar o seu Filho Jesus. Mãe que indica o

caminho, que se apresenta e quer caminhar junto de nós, até

mesmo quando estamos afastados dela.

Mãe MARIA que não para, não descansa pois está

sempre ao nosso lado e não nos abandona. Mãe que me busca

e me encontra quando estou perdido, que me carrega no colo,

que abre seus braços e seu coração para nos acariciar com sua

ternura maternal.

Maio mês para agradecer MARIA por tudo isso e muito

mais que Ela faz por nós também nos demais meses do ano.

Todos os dias, de cada mês, façamos este agradecimento em

forma de AÇÃO. Nós discípulos e missionários do Movimento

de Cursilho, faremos a nossa parte: AÇÃO!!!!!

Um caloroso shalom!

Convite

SETOR ANA RECH - CAXIAS DO SUL CONVIDA:

Em Santa Bárbara de Ana Rech

CAFÉ CAMPEIRO - 28/05/2011

SECRETARIADO REGIONAL DO “CHAMMÁ”

GESTÃO 2011/2012

TESOURARIA:

ASSESSORES:

DIVINA S. POZZAN CARDOSO

8138-2380 / 3212-6307

AGOSTINHO BRISOTTO

9972-4725 / 3212-1590

e-mail: brisotto@uol.com.br

LORENA MAGNABOSCO

9183-9303 / 3293-1283

COORDENADOR :

SECRETÁRIO:

LUIZ ANTÔNIO MAZZOLA

ROSA MARIA ZELANIS MAZZOLA

9977-8477 / 3202-2594

e-mail.: lamazzola@hotmail.com.br

ALTIDOR MARTINS DA SILVA

LÚCIA M. H. MARTINS DA SILVA

9105-3042 / 3028-3225

e-mail: altidor.martins@via-rs.net

CHAMMÁ é um Movimento Leigo, que objetiva a

evangelização de pessoas com idade acima de 60 anos.

Em nome do Secretariado Regional do CHAMMÁ, venho, pela

presente, cumprimentar os Irmãos e Irmãs de ideal.

Informamos, abaixo, as datas programadas para a realização dos

retiros no ano de 2011:

Contamos com as indicações de candidatos, para a

realização destes retiros.

Quero, nesta oportunidade, colocar à disposição dos

Irmãos e Irmãs, o Secretariado Regional do CHAMMÁ, conforme

nominata a seguir, para as informações e esclarecimentos que se

fizerem necessários, pelos nossos telefones e e-mails.

Um grande SHALOM!

De 27 à 29/maio CHAMMÁ das Mulheres

De 24 à 26/junho CHAMMÁ dos Homens

De 23 à 25/setembro CHAMMÁ das Mulheres

Os retiros são realizados na Casa de Cursilho, junto ao

Seminário Nª Sª Aparecida.

Colaboração: Luiz Antônio Mazzola - Caxias do Sul

O trabalho da Pastoral da Aids assume plenamente as decisões da CNBB.

Na assembleia de 2003 os bispos do Brasil votaram o seguinte texto:"A igreja assume

o serviço de prevenção ao HIV e assistência a soropositivos e, sem

preconceitos,acolhe,acompanha e defende os direitos daqueles e daquelas que foram

infectados pelo vírus da Aids. Faz também um trabalho de prevenção pela conscientização

dos valores evangélicos,sendo presença misericordiosa e promovendo a vida como bem

maior".(Diretrizes Gerais da CNBB 2003-2006,n.123)Ver doc.de Aparecida-426.

A Pastoral da Aids é um trabalho novo,mas já se tornou um serviço importante em

muitas dioceses. Presta grande contribuição numa infinidade de comunidades da igreja

católica. É o cristão assumindo seu compromisso de esclarecimento e solidariedade. É a resposta

ao apelo de Jesus Cristo na defesa da vida. É sem dúvida,uma das mais corajosas presenças da

comunidade cristã. Um dos desafios permanentes é buscar uma linguagem adequada para formar e

informar os cristãos sobre a problemática da Aids. A Coordenação Nacional,tem se empenhado na

elaboração de materiais e subsídios para agentes de Pastoral,coordenadores de grupos,professores

e comunidades. O boletim é um instrumento que leva a todos formação e informação e dá

visibilidade aos trabalhos dos agentes.

Dois são os momentos fortes de conscientização, sensibilização e engajamento da

Igreja no contexto de luta contra a Aids:no TERCEIRO DOMINGO de MAIO,as comunidades são

convidadas a refletir sobre a epidemia com a Celebração da Vigília pelos mortos de Aids:no

dia PRIMEIRO de DEZEMBRO,com todo o movimento ONGs/Aids,é a vez da Igreja,num ato

político e reivindicatório, questionar os órgãos governamentais e as políticas de saúde

para os portadores do HIV. Nesta mesma data- Dia Mundial de Luta contra a Aids,a Igreja

se associa ao movimento para alertar a sociedade sobre a necessidade de prevenção e

cuidado.

O laço vermelho é visto como símbolo de solidariedade e de

comprometimento na luta contra a Aids. Shalom!!

Pastoral da AIDS

Fonte: Guia do agente de pastoral da aids - Brenda Bianchi

www.pastoralaids.org.br

Como diz o Concílio, “Maria … pela sua participação íntima na História da Salvação … quando é

exaltada e honrada, atrai os fiéis ao Seu Filho e ao sacrifício d'Ele, bem como ao amor do Pai”. Por isso a fé de

Maria, atendo-nos ao testemunho apostólico da Igreja, torna-se, de alguma maneira, incessantemente a fé

do Povo de Deus que está a caminho: a fé das pessoas e das comunidades, dos encontros e das assembleias

e, enfim, dos diversos grupos que existem na Igreja. Trata-se de uma fé que se transmite mediante o

conhecimento e o coração ao mesmo tempo, de uma fé que se adquire ou readquire continuamente

mediante a oração.

É por isso que, “também na sua ação apostólica, a Igreja

o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem precisamente para

por meio da Igreja.”

Hoje, … a Igreja, por intermédio do Concílio Vaticano II, chama a atenção para aquilo que ela

reconhece ser, em si mesma: Um “só Povo de Deus … que se encontra radicado em todas as nações do

mundo”; e igualmente, para a verdade segundo a qual todos os fiéis, embora “espalhados pelo mundo,

comunicam-se com os restantes por meio de Espírito Santo”, de sorte que pode-se dizer que nessa união se

realiza continuamente o mistério do Pentecostes. Ao mesmo tempo, os apóstolos e os discípulos do Senhor,

em todas as nações da Terra, “ entregam-se assiduamente à oração, em companhia de Maria, a Mãe de

Jesus” (cf. Act. 1,14). Constituindo de geração em geração o “sinal do Reino” que “não é deste mundo”, eles

estão de que no meio deste mundo ao qual foram dadas

em posse as nações, para seu domínio (cf. Sl 2,8); e ao qual Deus e Senhor deu “o trono de Davi, Seu pai”, de

modo que Ele “reinará eternamente na casa de Jacó e Seu reinado não terá fim” (cf. Lc 1,33).

Maria não está presente somente nos inícios da missão da Igreja, Ela faz-se presente ao longo de

sua história secular com um raio de ação multiforme. Desde toda a eternidade Ela foi escolhida para ser a

Mãe do Redentor prometido no protoevangelho, depois do pecado de Adão e Eva, e continuará no meio de

nós a sua missão até que haja na Terra o Povo de Deus com destinos eternos.

olha com razão para Aquela que gerou

Cristo, nascer e

crescer também no coração dos fiéis,

cônscios devem congregar-se em torno daquele Rei,

MARIA faz-se presente na história milenar

Fonte Internet (www.tesouroescondido.com)

Texto do Redemptoris Mater - João Paulo II

Domingos e Dacila Bertin

Casal Ecônomo
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Maria, na vida de seu Filho Jesus

Fonte Internet -www.igrejacatolica.com

www.gotadaguars.com.br
vendas@gotadaguars.com.br

PRODUTOS:

- Filtro de alta vazão para caixas d’água,

hidrômetros e piscinas.

- Filtro de carvão ativado com prata.

- Purificadores com ultravioleta

para esterilização de água.

SERVIÇOS:

- Limpeza e desinfecção de caixas d’água,

bebedouros e purificadores.

- Venda, locação e manutenção de

bebedouros e purificadores de água.

54 3238.1209 - 8119.9396
construtorabertin@gmail.com

Desde os tempos mais antigos, a exemplo do profeta Isaías e de sua parente Isabel, os cristãos

passaram a chamá-la de Mãe de Cristo e Mãe de Deus. Esta denominação vem do fato de Ela ter dado vida e

corpo Àquele que sempre foi e sempre será o Deus verdadeiro. A Sagrada Virgem Maria é por si só um

grande exemplo para ser seguido por todos os que querem agradar a Deus. Ela foi a primeira quem se

decidiu inteiramente a dedicar a sua vida a Deus.

Os acontecimentos seguintes relatados pelo Evangelho, recordam a Virgem Maria ligada

diretamente aos fatos da vida de seu Filho - Nosso Senhor Jesus Cristo. Os fatos falam Dela quando do

nascimento de Cristo em Belém, depois na altura da circuncisão, das saudações dos reis magos, da

apresentação no templo no 40o dia, da fuga para o Egito, da residência em Nazaré, da viagem a Jerusalém

na Páscoa, quando Cristo completou 12 anos e assim por diante. Estes fatos não necessitam de maiores

esclarecimentos. Porém é importante destacar que apesar do Evangelho citar a Virgem Maria

sucintamente, estas referências demonstram com clareza aos leitores a grandeza da sua condição

espiritual: a Sua modéstia e humildade, a Sua enorme fé, paciência, coragem, aceitação da vontade de Deus

e total entrega e dedicação a Seu Filho, Filho de Deus. Nós vemos portanto porque foi Ela, pelas palavras do

Arcanjo, contemplada para adquirir a graça de Deus.

O primeiro milagre realizado por Jesus Cristo, foi num casamento na Galileia, o qual nos dá com

clareza a imagem da Virgem Maria como Defensora perante Seu Filho de todas as pessoas que se

encontram em dificuldades. Percebendo a falta de vinho na festa de casamento, a Virgem Maria chama

para este fato a atenção de Seu Filho e, apesar de Cristo lhe ter respondido como se estivesse a se esquivar:

"O que diz isto respeito a Mim e a Você Mulher? Ainda não chegou a minha hora." Ela, sem se perturbar

com esta meia resposta, estando confiante que o Filho não deixaria um pedido Dela sem atenção

adequada, disse aos servos: "O que Ele lhes disser, façam!" Como é clara neste alerta aos servos a

preocupada compaixão da Mãe de Cristo, para que o iniciado por Ela seja conduzido até um final feliz! De

fato, o seu pedido não ficou sem ser atendido e Jesus Cristo realizou aqui seu primeiro milagre, tirando de

uma situação constrangedora pessoas que não tinham muitas posses, após o que "acreditaram Nele seus

discípulos" (João 2:11).

(...) Finalmente, vemo-La em pé e numa indescritível dor junto ao seu Filho crucificado, ouvindo

as suas últimas palavras e pedidos (Cristo entregou-A ao seu discípulo preferido, para que cuidasse dela).

Nenhuma palavra de queixa ou desespero sai de Sua boca. Ela entrega tudo à vontade de Deus.

MARIA, MINHA MÃE

A nossa Mãe é modelo de correspondência à graça de Deus. Ao contemplarmos a Sua

vida, Ó Senhor dá-nos a luz para que saibamos divinizar a nossa existência vulgar!

Durante o ano, quando celebramos as festas marianas, e cada dia em várias ocasiões, nós

os cristãos, pensamos muitas vezes na Virgem. Se aproveitarmos esses instantes, imaginando

como se comportaria a nossa mãe Maria nas tarefas que temos que realizar, iremos aprendendo

pouco a pouco, até que acabamos por nos parecermos com Ela, como os filhos se parecem com

sua mãe.

Imitar, em primeiro lugar, o Seu amor. A caridade não se limita a sentimentos: há de estar

presente nas palavras e , sobretudo, nas obras. A Virgem não só disse (faça-se), mas também

cumpriu essa decisão firme e irrevogável a todo momento. (…) Temos de imitar a Sua natural e

sobrenatural elegância.

Ela é uma criatura privilegiada na História da Salvação, porque em Maria

Foi testemunha delicada, que soube passar inadvertida, (…) não ambicionava a Sua

própria glória. Maria assiste aos mistérios da infância de Seu Filho (…), mas na hora dos grandes

milagres e das aclamações das massas, desaparece. Em Jerusalém, quando Cristo - montado num

jumentinho - é aclamado como Rei, não está Maria. Mas reaparece junto da Cruz, quando todos

fogem.

Este modo de se comportar tem o sabor da grandeza, da profundidade, da santidade de

sua alma!

Procuremos aprender, seguindo também o Seu exemplo de obediência a Deus (…). Nossa

Senhora ouve com atenção o que Deus quer, pondera aquilo que não entende, pergunta o que não

sabe. Imediatamente a seguir, entrega-se sem reservas ao cumprimento da vontade divina:

, .

Santa Maria, Mãe e mestra de toda a nossa conduta, ensina-nos agora que a obediência a

Deus não é servilismo, não subjuga a consciência, pois move-nos interiormente a descobrirmos a

liberdade dos filhos de Deus.

fiat

o Verbo se fez

carne e habitou entre nós.

eis

aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a Vossa palavra

Fonte Internet

Texto de São José Maria Escrivá

Agradecimento
Nossos cumprimentos

e agradecimento

pela Aula Inaugural

das Escolas de Formação

do MCC da Diocese

de Caxias do Sul, ministrada

em março deste ano.

Shalom!

a Dom Alessandro,

A festa da Assunção de Nossa Senhora é uma das mais antigas da Igreja. No ano de 600 já a Igreja

Católica festejava este dia de glória de Maria Santíssima. A festividade lembra como a Mãe de Jesus Cristo

recebeu a recompensa de suas obras, dos seus sofrimentos, penitências e virtudes. Não só a alma, também

o corpo da Virgem Santíssima fez entrada solene no céu. Ela, que durante a vida terrestre desempenhou um

papel todo singular, entre as criaturas humanas, com o dia da gloriosa Assunção começou a ocupar um lugar

no céu que a distingue de todos os habitantes da celeste Sião.

Que honra, que distinção, que glória não recebeu Maria Santíssima pela sua gloriosa Assunção!

Esta distinção honra também a nós e é o motivo de nos alegrarmos. Maria, que agora é Rainha do Céu, foi o

que nós somos, uma criatura humana e como tal, nasceu e morreu, como nós nascemos e devemos morrer;

mais que qualquer outra, foi provada pelo sofrimento, pela dor. Pela glória com que Deus a distinguiu, é

honrado o gênero humano inteiro e por isso a elevação de Maria à maior das dignidades no céu é o motivo

para nos regozijarmos. Outro motivo ainda de alegria temos no fato de Maria Santíssima ser a Medianeira

junto ao trono divino. Levantemos os nossos corações ao céu, onde está nossa Mãe. Invoquemo-la em

nossas necessidades, imitemo-la nas virtudes. Desta sorte, tornando-nos cada vez mais semelhantes ao

nosso grande modelo, mais dignos seremos da sua intercessão e mais garantidos da nossa salvação eterna.

A Assunção de Nossa Senhora é uma verdade, que foi acreditada desde os primeiros anos do

cristianismo, e declarada Dogma em 1950 pelo Papa Pio XII. Eis um trecho de um sermão de São João

Damasceno, sobre o mistério da ressurreição e Assunção de Nossa Senhora: “Quando a alma da Santíssima

Virgem se lhe separou do puríssimo corpo, os Apóstolos presentes em Jerusalém, deram-lhe sepultura em

uma gruta do Getsêmani. Tradição antiquíssima conta que, durante três dias, se ouviu doce cantar dos

Anjos. Passados três dias não mais se ouviu o canto. Tendo entretanto chegado também Tomé e desejando

ver e venerar o corpo, que tinha concebido o Filho de Deus, os Apóstolos abriram o túmulo mas não

acharam mais vestígio do corpo imaculado de Maria, Nossa Senhora. Encontraram apenas as mortalhas,

que tinham envolvido o santo corpo, e perfumes deliciosos enchiam o ambiente. Admirados de tão grande

milagre, tornaram a fechar o sepulcro, convencidos de que Aquele que quisera encarnar-se no seio

puríssimo da Santíssima Virgem, preservara também da corrupção este corpo virginal e o honrara pela

gloriosa assunção ao céu, antes da ressurreição geral”

NOSSA INTERCESSORA NO CÉU

Fonte: Wikipédia.

Baseado na obra Na Luz Perpétua de Pe. João Batista Lehmann
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A palavra
Jo 6, 32-35

Maria

“Em verdade, em verdade vos

digo: Moisés não vos deu o

pão do céu; mas meu Pai é

quem vos dá o verdadeiro pão

do céu; porque o pão de Deus

é o pão que desce do céu e dá

vida ao mundo”. Disseram-

lhe: “Senhor, dá-nos sempre

desse pão!”. Jesus replicou:

“Eu sou o pão da vida: aquele

que vem a mim não terá

fome, e aquele que crê em

mim jamais terá sede”.

MARIA
A oração do Santo Rosário surge aproximadamente no ano 800 à

sombra dos mosteiros, como Saltério dos leigos. Dado que os monges rezavam

os salmos (150), os leigos, que em sua maioria não sabiam ler, aprenderam a

rezar 150 Pai Nossos. Com o passar do tempo, se formaram outros três saltérios

com 150 Ave Marias, 150 louvores em honra a Jesus e 150 louvores em honra a

Maria.

No ano 1365 fez-se uma combinação dos quatro saltérios, dividindo as

150 Ave Marias em 15 dezenas e colocando um Pai Nosso no início de cada uma

delas. Em 1500 ficou estabelecido, para cada dezena a meditação de um

episódio da vida de Jesus ou Maria, e assim surgiu o Rosário de quinze mistérios.

A palavra Rosário significa 'Coroa de Rosas'. A Virgem Maria revelou a

muitas pessoas que cada vez que rezam uma Ave Maria lhe é entregue uma rosa

e por cada Rosário completo lhe é entregue uma coroa de rosas. A rosa é a rainha

das flores, sendo assim o Rosário a rosa de todas as devoções e, portanto, a mais

importante.

O Santo Rosário é considerado a oração perfeita porque junto com ele

está a majestosa história de nossa salvação. Com o rosário, meditamos os

mistérios de gozo, de dor e de glória de Jesus e Maria. É uma oração simples,

humilde como Maria. É uma oração que podemos fazer com ela, a Mãe de Deus.

Com o Ave Maria a convidamos a rezar por nós. (...) Ela une sua oração à nossa.

(…) Em cada uma de suas aparições, nos convida a rezar o Rosário como uma

arma poderosa contra o maligno, para nos trazer a verdadeira paz.

O Rosário é composto de dois elementos: oração mental e oração

verbal.

No Santo Rosário a oração mental é a meditação sobre os principais

mistérios ou episódios da vida, morte e glória de Jesus Cristo e de sua Santíssima

Mãe.

A oração verbal consiste em recitar quinze dezenas (Rosário

completo) ou cinco dezenas do Ave Maria (o Terço), cada dezena iniciada por um

Pai Nosso, enquanto meditamos sobre os mistérios do Rosário.

A Santa Igreja recebeu o Rosário em sua forma atual em 1214 de uma

forma milagrosa: quando a Virgem apareceu a Santo Domingo e o entregou

como uma arma poderosa para a conversão dos hereges e outros pecadores

daquele tempo. Desde então sua devoção se propagou rapidamente em todo o

mundo com incríveis e milagrosos resultados.

Um instrumento tradicional na recitação do Rosário é o terço. No seu

uso mais superficial, reduz-se frequentemente a um simples meio para contar

e registrar a sucessão das Ave Marias. Mas, presta-se também a exprimir

simbolismos, que podem conferir maior profundidade à contemplação.

A tal respeito, a primeira coisa a notar é como o terço converge para

o Crucificado, que desta forma abre e fecha o próprio itinerário da oração. Em

Cristo, está centrada a vida e a oração dos crentes. Tudo parte d'Ele, tudo tende

para Ele, tudo por Ele, no Espírito Santo, chega ao Pai.

Como instrumento de contagem que assinala o avançar da oração, o

terço evoca o caminho incessante da contemplação e da perfeição cristã. O

Beato Bártolo Longo via-o também como uma “cadeia” que nos prende a Deus.

Cadeia sim, mas uma doce cadeia; assim se apresenta sempre a relação com

um Deus que é Pai. Cadeia “filial”, que nos coloca em sintonia com Maria, a «

serva do Senhor » (Lc 1, 38), e em última instância com o próprio Cristo que,

apesar de ser Deus, Se fez « servo » por nosso amor (Flp 2, 7).

É bom alargar o significado simbólico do terço também à nossa

relação recíproca, recordando através dele o vínculo de comunhão e

fraternidade que a todos nos une em Cristo.

Terço

Fonte: www.acidigital.com.br

Fonte: Carta Apostólica - João Paulo II - 2002


