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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/ 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

84013041/

GED – Grupo Executivo Diocesano de Caxias do Sul – 2016/2018

10/05/016-20 Horas

Igreja Sagrado Coração de Jesus

Bairro Cruzeiro

Participe!

Escola
17/05/2016 - 20 Horas

Seminário Nossa Senhora Aparecida
Tema: Estratégias para aprimorar os Setores do 

Movimento de Cursilhos de Caxias do Sul
Organização: GED

CURSILHOS DA DIOCESE DE 

CAXIAS DO SUL- 2016

Masculino Nº153 

13,14 e 15 de Maio 

Feminino Nº 151

20,21 e 22 de Maio

 

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

   AMÉM !

MÃE MARIA, 

ABENÇOAI,

PROTEGEI 

E ILUMINAI

TODAS AS

mães.

Ultréya 
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Andrei e Gisele Finger

Casal três dias

 Ah...esses verbos...Ver, Discernir, Agir, Avaliar, 

Celebrar...   Nem muito fácil... nem muito difícil de 

conjugar, mas Divinos. Simples assim...é sermos 

ESCOLA através do nosso AGIR, onde cada dia de 

nossas vidas nos permitimos o querer trabalhar na 

evangelização dos ambientes em que passamos... 

sempre demonstrando que existe em nós um cristão.

 Não estou dizendo que é fácil...mas devemos 

estar sempre prontos para ajudar em qualquer lugar. 

 Se não somos atuantes durante as missas da comunidade 

onde se vive, podemos ser o testemunho de vida de 

transformação pessoal e comunitária através das nossas 

ações...levando à domicílio o conforto espiritual aos que 

um dia fizeram parte da nossa história ou não... Aos que 

fizeram a construção da história na nossa comunidade 

ou não... enfim, proporcionar o modo de vida em Cristo 

aos que não O conhecem e que podem imitá-Lo.

Devemos ser ”a erva e a água do chimarrão “e fazer a 

partilha, pois este é o processo que desperta a esperança 

aos que estão ao nosso redor.

Neste tempo de tantas transformações, o 

chamado a ser fermento de unidade deve estar presente 

em nossa caminhada, pois queremos um "Novo Céu e 

nova Terra" (Is 65:17) Vamos nos exercitar à exemplo de 

Santa Faustina no início da sua Vida Religiosa 

especialmente na humildade. Em seu Diário diz assim:  

" para a alma humilde estão abertas as comportas do céu 

e cai sobre ela um mar de Graças”.

Sejamos humildes e protagonistas da nossa 

própria história. As possibilidades são infinitas e uma 

delas é a nossa participação para adquirimos 

conhecimento. FAÇA O QUE PUDER...MAS FAÇA! E 

assim poder fazer jus para passar pela Porta Santa.    

Shalom!                                            

            Edemar e Eliana Santa Lúcia
        Escola Vivencial

Queridos Irmãs e Irmãs, Shalom!
Um pai, uma mãe, demonstram o amor pelos 

filhos, trabalhando por eles, vivendo, cuidando, 
SERVINDO, estando próximos. Nós demonstramos nosso 
amor ao outro, sendo presença, colaborando, perdoando, 
auxiliando. Diz o Papa Francisco: “Se nos atentarmos para 
toda história vivida por Jesus, perceberemos sempre um 
ato de amor, seja de Deus, entregando seu filho a serviço 
do mundo, ou de Maria, dedicando-se e aceitando criar o 
filho d'Ele e até mesmo do próprio Jesus, se pondo à 
disposição mesmo sabendo de sua missão”.

 O amor se torna serviço, nos torna próximos, nos 
faz irmãos. Jesus, em João no cap. 13,34 declara: “Um 
novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros; 
assim como Eu vos amei.    Através deste testemunho 
todos reconhecerão que sois meus discípulos: se tiverdes 
amor uns pelos outros”.

Quantas vezes nos perguntamos onde está este 
sentimento? Em muitos momentos nos sentimos 
injustiçados, com medo, acabamos nos questionando onde 
está este amor. É simples. Basta procurarmos de todo 
coração, nos colocando a serviço do projeto   de Deus. 
Muitas vezes não sabemos qual decisão tomar, em quem 
confiar, por qual rumo decidir, achamos que nossa vida 
está difícil demais, que nossa cruz está pesada, mas se nos 
entregarmos a Cristo e ao seu Evangelho, pode ser que a 
situação, a dificuldade continue a existir, mas a nossa visão 
em relação a ela   será mais leve e estará no rumo da 
solução, pois será compartilhada. Por isso vale a prece que 
diz: “Senhor, não nos livre das dificuldades, mas concedei-
nos ombros fortes para carregá-las”.

Jesus não nos trata como escravos, mas como 
pessoas livres, amigos, irmãos; Ele está conosco nesta 
missão de amar.

Assim mais do que trabalhadores, responsáveis nas 
atividades relacionadas a Igreja, a comunidade, ao 
cursilho, devemos nos sentir SERVIDORES, realizando 
nossas atividades diárias, não como um peso, ou sacrifício, 
mas com alegria e esperança, pois estamos servindo a 
Deus nos irmãos.

O Senhor que nos ensina a grande lição do amor 
serviço, vem por primeiro ao nosso encontro e nos convida 
a sermos misericordiosos, servidores alegres do seu Reino, 
que começa aqui.

Senhor, Eis-me aqui, eu também quero ser um dos 
teus servidores.
    

Pe. Renato Ariotti
Assessor Espiritual do MCC.

AMAR 
SERVINDO

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2016
 “CASA COMUM NOSSA RESPONSABILIDADE”

Como podemos reutilizar...

PASCOA É...
Pascoa é ser capaz de mudar, 
É partilhar  a vida na esperança.
É lutar para vencer toda a sorte de sofrimento.
PÁSCOA é dizer sim ao amor e a vida.
É investir na fraternidade,
É lutar por um mundo melhor,
É vivenciar a solidariedade.
PÁSCOA é ajudar mais gente a ser gente,
É viver em constante libertação,
É crer na vida que vence a morte.
PÁSCOA é renascimento, é recomeço.

É uma nova chance para a gente melhorar as coisas 
que não gostamos em nós. Para sermos mais felizes por 
conhecermos a nos mesmos mais um pouquinho e vermos 
que hoje somos melhores do que fomos ontem.

 Feliz Páscoa ! Benção!
Pe. Arduíno Lazzari

FELIZ E SANTA PÁSCOA!
Sonhei que um 

dia fui convidado a passar 
três dias num lugar 
marav i lhoso ,  l á  me  
encontrei com o criador e 
com seu filho, Jesus.

Durante muito 
tempo, vi muitos homens e 
mulheres entrando lá e 
saírem irradiando muita 
luz, pareciam revestidos com uma grande chama de fogo.

Porém, para meu espanto, com o passar do tempo 
essa chama ia ficando menor, muitas chegaram a se apagar.

Fiquei intrigado e tentando entender, como que 
aquele fogo que parecia tão consistente estava se apagando. 
Percebi que o motivo era o combustível que o mantinha 
acesa e radiante aquelas chamas, não estavam mais sendo 
abastecidas, coisas mais importantes estavam sufocando 
este fogo.

Ao acordar, fiquei aliviado, pois era apenas um 
sonho...

Nelso Alessi / Nova Pádua.

Tive um sonho
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embrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que 

deixásseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa Lproteção e assistência; assim pois, animado com igual confiança, como a Mãe 

amantíssima, ó Virgem das Virgens, a Vós recorro, de Vós me valho, gemendo sob o peso 

de meus pecados, humildemente, me prostro a vossos pés.

Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir 

propícia e de me alcançar a graça que Vos peço.  Amém!

 Dia de Nossa Senhora de Caravaggio, 26 de maio  
Padroeira da Diocese de Caxias do Sul 

Santo do Mês:

No  Setor Diocesano de Garibaldi,  os Cursilhistas, além do trabalho de evangelização em seus mais diversos ambientes,  tem uma 

atuação intensa junto à Paróquia São Pedro e suas 30 comunidades. Atualmente são 42 grupos atuantes.

Principais atividades realizadas:

• Em cada mês , três grupos são responsáveis pela organização de momentos de oração em todas as segundas-feiras; pela Ultréya 

mensal e pela liturgia na Igreja Matriz no segundo sábado. 

• O grupo Servos de Cristo é responsável pela organização dos Cursos de Noivos que, para o corrente ano, serão em 19/03, 09/07 e 

29/10. 

• O grupo Mensageiros do Senhor, juntamente com a  Pastoral do Batismo, auxilia na organização do curso mensal para a 

realização do batismo, no final de cada mês.

• O grupo Santa Terezinha é responsável pela organização das atividades no dia de Corpus Christi, na confecção da serragem, 

pintura, desenhos, marcação das ruas e organização das entidades que participam do evento. 

• Os Cursilhistas do Setor realizarão um bingo beneficente ao  FAC-Fraterno Auxílio Cristão, no dia 09/09/16.  O FAC compreende 

duas casas mantidas pela Paróquia com o apoio de outras entidades, que atendem 155 crianças, onde no turno que não frequentam à 

escola, recebem alimentação, reforço escolar e outras atividades recreativas. O atendimento é feito por psicólogos, nutricionistas e 

monitores. 

Pelos Setores...

Quero mães presentes como se fossem as únicas responsáveis pela vida...
Quero mães que não tenham medo de chorar, se necessário, muitas vezes, pelo mesmo motivo, sem nunca desanimar ou desistir...
Quero mães conscientes de sua vocação de educadoras, capazes de falar sem agredir, exigir sem impor...
Quero mães ternas e doces sem se omitirem...
Quero mães que abracem, beijem, aconcheguem, sem perderem a firmeza na transmissão dos valores...
Quero mães trabalhadoras, criativas, que dialoguem, mas capazes do silêncio, da escuta...
Quero mães cheias de esperança, mesmo rodeadas de sofrimentos e violência...
Quero mães apaixonadas pela vida, muito mais do que pela beleza e pelos valores passageiros...
Quero mães na cozinha, no fogão, na pia, mas capazes de tirar tempo para estarem na sala, no debate, na festa...
Quero mães junto dos filhos, especialmente, à sua cabeceira, mas também ao lado ou de mãos dadas com seu esposo... 
Quero mães que saibam extravasar sua raiva, que gritem, mas que peçam desculpas e que perdoem... 
Quero mães que, mesmo com insônia ou com problemas, tenham paz e serenidade pela certeza de que têm o carinho de Deus...
Quero mães que vejam novelas, mas que também leiam jornais, assistam aos noticiários, saibam se posicionar, sejam críticas...
Quero mães que tenham amigas, que façam festas, que visitem shoppings, mas que tenham tempo para o diálogo, para o encontro 
familiar, tempo para o amor, para o namoro...
Quero mães que não se envergonhem de sua fé, de sua crença e de sua participação religiosa...
Quero mães participativas, atuantes, que se envolvam na sociedade e em suas comunidades...
Quero mães que rezem pelos seus filhos, quando eles não aceitam e não vivem os valores humanos e os valores da fé...
Quero mães que invistam nos esposos e os ajudem a mudar seus valores, quando eles não cultivam a honestidade e o amor à 
família...
Quero mães que não queiram ser Deus, nem queiram ser perfeitas, mas que tenazmente busquem a perfeição e a santidade...
Quero, sim, mães que simplesmente sejam mães!

Mães...

Pe. Xiko, sac
www.pexico.com.br

Assessor Nacional do MCC

No dia 17/04 o Padre Renato Ariotti comemorou seu aniversário e 30 anos de vida sacerdotal, com missa na Igreja 
matriz da Paróquia Santa Catarina e almoço de confraternização no salão paroquial.

 Ele nasceu no dia 15 de abril de 1961 em Bento Gonçalves.  Filho de Francisco José Ariotti e Hirdes Milani Ariotti (in memoriam), 
irmão da Márcia e cunhado de Bruno Giorgi.  Estudou no Ginásio Sagrado Coração de Jesus em BG e o ensino médio no Seminário 
Nossa Senhora Aparecida em Caxias do Sul. Cursou Filosofia na Universidade de Caxias do Sul e Teologia na PUC em Porto 
Alegre. Fez pós-graduação em Psicopedagogia da Educação e Escola de 
Comunicação Social ECOS, em Porto Alegre. Foi Ordenado Sacerdote no dia 26 
de janeiro de 1986. Escolheu como lema sacerdotal: Chamado a Servir com 
Alegria. Exerceu seu ministério como Professor e Animador Vocacional no 
Seminário N. Sra. Aparecida, e atuou também no Santuário N. Sra. de Caravaggio. 
Foi Pároco da Paróquia Santos Apóstolos em Caxias do Sul e Santa Maria do Belo 
Horizonte em Cazuza Ferreira, São Francisco de Paula. Orientou os seminaristas 
do Curso Propedêutico e do Seminário Familiar em Caxias. Desde 2009 é Pároco 
da Paróquia Santa Catarina. A partir deste ano assumiu as funções de Assessor 
Espiritual do Movimento de Cursilhos de nossa Diocese. Integra a Equipe de 
Comunicação da Diocese com programas de rádio em diversas emissoras. Em 
2011 recebeu o título de Cidadão Caxiense.

Que Deus o conserve sempre com essa alegria, que é a sua marca. Parabéns Padre Renato!

Nossa Senhora de Caravaggio e a vidente Joaneta. Mural de Aldo Locatelli na Igreja São 

Pelegrino em Caxias do Sul.

Coordenação:  João  e  Luci lene  Brugal l i  -  

34623854/91459631

Tesouraria: Jorge e Juvila Cattani - 34623473/99738185

Secretar ia:  Paulo  e  El izabe te  Bor to l in i  -  

34625158/81116683

Vocacional: Adir e Ana Geremia -  35044699/99880692

Apoio: Amigos para sempre – Luis e Deomira Postingher 

- 34640757/99883793

Pós-Cursilho: Estrelas do Amanhã – Álvaro e Márcia 

Clunc -  34624149/99096771

Curso de Noivos: Servos de Cristo – Evandro e Edilce 

Peruffo -  81288425/81161262

Batismo: Mensageiros do Senhor–Marcelo e Luciê 

Ongaratto - 34622502/81355084

Chammá: N.Sra. de Caravaggio – Paulo e Márcia Zanette 

- 34625750

Corpus Christi: Santa Terezinha – Francisco e Clarice 

Furlanetto - 34622940/99441638

Eventos:  Santa Lúcia – Itacir e Terezinha Gnoatto – 

9922460
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Sagrada Família
conteceu em Santa Maria, de 08 a 10 de 

abril, a 34ª Assembleia Regional do AMCC. O Grupo Executivo Diocesano de 

Caxias do Sul, esteve representado pelo Assessor 

Eclesiástico Pe. Renato Ariotti, além dos 

coordenadores João Carlos e Salete Molin, vice 

coordenador Daniel de Jesus, Pré-cursilho Enoril 

e Lúcia Ortiz de Souza, Pós-cursilho Itamar e 

Tânia Maino, e os responsáveis pela Escola 

vivencial Edemar e Eliana Santa Lucia. Na foto, 

vemos também o Coordenador do GEN (Grupo 

Executivo Nacional) João Gimenez Barciela e a 

esposa Marisa Marques.

Encontro do Papa Francisco com o MCC ASSEMBLEIA 

Fonte: br.radiovaticana.va

TEMA: MCC EM ESTADO PERMANENTE DE MISSÃO | LEMA: “VÓS SOIS O SAL DA TERRA E A LUZ DO 
MUNDO” Mt. 5,13

A escolha do Tema nasce do apelo do Papa Francisco e das Diretrizes que nos pedem ser uma Igreja em “saída”, 
portanto EM PERMANENTE ESTADO DE MISSÃO.
Deriva do próprio carisma do Cursilho, transformar ambientes. 
E não se transforma algo se não se colocar a caminho. Um movimento nascido na estrada, de “caminheiros” e 
“peregrinos”. 
Caminhar não é nada. Porém, caminhar com fé é abrir caminhos, e só se abre caminhos “caminhando”, “em estado 
permanente de missão”. 
O Movimento de Cursilho precisa estar em “estado permanente de missão”, a partir de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. 
Hoje, mais do que nunca, necessitamos nos ambientes, sermos luz e alegria para tantos irmãos que ignoram que Deus é 
Pai e que nos ama com ternura. 
 Ficaram definidas as PRIORIDADES DO AGIR PARA 2016:

• Promover ou despertar a cultura da misericórdia.
• Promover a cultura do encontro, da acolhida com alegria.
• Assumir a vocação missionária com urgência e ousadia.

Também, nesta 34ª Assembleia do Movimento de Cursilhos ficaram instituídos dois regionais do MCC no RS. O GED 
de Caxias do Sul. Passa a pertencer ao GER SUL 3-RS/1, juntamente com Porto Alegre, Erechim, Frederico 
Westphalen, Montenegro, Novo Hamburgo, Osório, Passo Fundo e Vacaria. A primeira coordenação estará a cargo de 
Darci Berlatto de Passo Fundo.
Os demais GEDs do RS passam a pertencer ao GER SUL 3- RS/2.
          Shalom!

 Salete M. Rech Molin

Obras de Misericórdia Espirituais

1- Aconselhar os indecisos.

2- Ensinar os ignorantes. 

3-Corrigir os que erram. 

4- Perdoar as ofensas.

5- Consolar os aflitos. 

6-Suportar com paciência as fraquezas do próximo. 

7- Rezar pelos vivos e pelos mortos.

 MISERCÓRDIA   = do latim”miser”(miseria) + 

“cordia”  (coração)   

 Ter “misericórdia” é ter um coração piedoso, voltado 

para as misérias e necessidades do nosso próximo.             

oi no final da tarde de quinta-feira, dia 30 de abril de 2015, 

que o Papa Francisco recebeu na Sala Paulo VI, o FMovimento de Cursilhos de Cristandade, reunidos em 

Roma para celebrar a Ultreia Europeia nos 70 anos de difusão do 

Movimento no mundo.

O Santo Padre recordou que “o ardente desejo de amizade com 

Deus” dos Cursilhos, ajudou milhares de pessoas em todo o mundo 

a “crescerem na vida de fé”, apostando em “relações de amizade 

autêntica” e acompanhando as pessoas no seu caminho. 

“Um caminho que parte da conversão e passa através da descoberta 

da beleza de uma vida vivida na graça de Deus, e chega até a alegria de tornar-se apóstolos na vida quotidiana”. 

O Santo Padre destacou que no contexto moderno do anonimato e de isolamento típico das nossas cidades, é 

importante a dimensão acolhedora, familiar, à medida do homem, que os encontros dos Cursilhos oferecem.

Ao longo do seu discurso, em vários momentos falando de improviso, o  Papa fez vários convites aos cursilhistas. 

Disse-lhes para nunca se cansarem de procurar os chamados “afastados”, mas para ajudarem os outros a crescerem 

na fé, sendo para tal, “necessário experimentar na primeira pessoa a bondade e a ternura de Deus”.

No final do encontro o Santo Padre os encorajou a seguirem “sempre além”, fiéis ao seu carisma, e a terem a 

coragem de “chegar a todas as periferias”. 

Humildade não é inferioridade ou subserviência.

Todas as experiências da vida não nos qualificam para dizermos que somos melhores, ou sabemos tudo.

Viver com humildade é, antes de tudo, reconhecer que somos limitados e que precisamos de Deus e do nosso 

semelhante.

O homem mais sábio e mais rico que o mundo conheceu reconhecia essa verdade: “Agora, pois, ó Senhor meu 

Deus, Tu fizeste reinar a Teu servo em lugar de Davi meu pai; e sou apenas um menino pequeno; não sei como sair, 

nem como entrar. ” (1ªReis 3:7)

Para entender a necessidade de sermos humildes, precisamos 

conhecer as verdades sobre nossos limites.

Todos podem fracassar. O mundo em que vivemos está mergulhado 

em duvidas e medos, e caminha lentamente. Por isso muitos desistem 

facilmente.

Nunca desista se você fracassou. Lembre-se dos dois benefícios do 

fracasso: Primeiro, se você fracassar, você aprende o que não 

funciona; e segundo: o fracasso dá a você a oportunidade de corrigir o 

rumo.

Somente os humildes admitem suas fraquezas, e podem depender de 

Deus e daqueles que sabem o que ele não sabe. Então, poderão se 

tornar pessoas extraordinárias!

Sucesso na vida  acontece quando temos a força de Deus e uma 

coleção de bons relacionamentos.

Que DEUS nos abençoe e nos guarde!

SHALOM!

Humildade

Albino Andreis

Caxias do Sul


