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Assessor Eclesiástico: Pe. Renato Ariotti – 32113510
Padres colaboradores: Pe Arduino Lazzari – 996055271 – Pe.arduino@hotmail.com
Pe. Joni Bonatto – 32121141
Pe.Juarez Bavaresco
Coordenação: João Carlos e Salete Molin – 984013041/984013198 – saletemolin@bol.com.br/molin@cimcomponentes.com.br
Vice Coordenação: Daniel e Elisângela de Jesus - 999235789/999264266 – dmjesus1@hotmail.com/dejesusangelaelis@hotmail.com
Secretaria: Arno e Terezinha D'Agostini – 32224716/996504648/996691826 – adagostini06@gmail.com; Cirleine Maino – 99723294 
cmaino@terra.com.br – cirleine.maino@caixa.gov.br
Alavancas: Leandro e Lorena Camêlo – 991371197/991692738 l.canuto@yahoo.com.br
Pré-Cursilho:  Enoril e Lucia Ortiz de Souza – 32297582 – 999729445 – maschi@maschi.com.br
Cursilho três dias: Gilmar e Marilise Casagrande – 999715706 -991122261– gilmarcasagrande8@gmail.com; Valter e Sandra 
Amarante – 999882735/999700065 – 30258632 -sansantini@hotmail.com
Pós-Cursilho: Itamar e Tânia Maino – 32121211/991822725 – maino.itamar@gmail.com – maino.mc@gmail.com
Escola Vivencial: Edemar e Eliana Santa Lúcia – 981296961/991585823 – edemareliana@gmail.com
Decolores: João Alberto e Marlene Sandri – 32295336/999636171/999389525 – joaoasandri@gmail.com / mbsandri@hotmail.com
Tesouraria: Moacir e Albina Danieli – 32831495-999230894/984061995 – moadani@yahoo.com.br/ albinadani@yahoo.com.br; 
Ultréyas e Atos de Encerramento:  Caio e Agda Renosto – 32141304/984223056 – agada.remosto@yahoo.com.br
Animação: Nelson e Fernanda Souto – 32680566/991185172/996797800 – fernandabsouto@gmail.com/ nelsonsouto16ns@gmail.com
Ecônomo: Antonio e Ivone Susin – 32115482/999794682/999197490 – ivonemls@hotmail.com
Apoio e Eventos: Hamilton e Carmen Ortiz de Souza – 32299682/999727338 – 
Hamilton@hccveiculos.com.br/contato@hccveiculos.com.br

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

Escolas Vivenciais

Masculino n°157      04,05 e 06 de agosto

Feminino n°155       18,19 e 20 de agosto

Masculino n°158     20,21 e 22 de outubro

Feminino n°156      27,28 e 29 de outubro

Cursilhos da Diocese 
de Caxias do Sul - 2017

“Entrega teu caminho ao Senhor;“Entrega teu caminho ao Senhor;
 Confia Nele e Ele tudo fará” Confia Nele e Ele tudo fará”
                                  Salmo 37:5                                  Salmo 37:5

“Entrega teu caminho ao Senhor;
 Confia Nele e Ele tudo fará”
                                  Salmo 37:5

Ultréias: 
Local: Igreja Sagrado Coração de Jesus
Data: 13/06 (Setor Sul Cruzeiro)
Horário: 20:00 horas
Tema: Coração de Jesus irradiando
paz para as nossas famílias.

Local: Igreja Sagrado Coração de Jesus
Data: 11/07 (Jovens do EJA e Emaús)
Horário: 20:00 horas
Tema: Vamos juntos nessa missão
com amor e alegria.

Data : 18/07 -  20 horas

Local : Seminário Nossa Senhora Aparecida

Tema : Uma Igreja em saída . Faça diferença !

Pe. Joni Bonatto e GED
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Na caminhada da vida, precisamos saber viver, 

conviver com sucessos, fracassos, alegrias e momentos 

de profundo vazio.

Momentos de insatisfação fazem parte e 

acompanham a rotina dos nossos dias.

É impossível estarmos sempre de bem, tudo 

perfeito e maravilhoso, os motivos podem ser diversos. 

A vida nos obriga a ter um pouco de paciência conosco. 

Não resolve nada nos desesperarmos com repetidas 

desilusões ou frustrações, pois nossa vida é isso 

mesmo, cair e levantar, perder e ganhar, o importante é 

sempre termos força para buscar um caminho melhor, 

em busca de nossas realizações.

No dia seguinte os fatos podem mudar e o 

entendimento da vida vai se consumando. É 

interessante ver, que quando nos damos conta, a paz 

volta a reinar em nossos dias. Precisamos aprender 

com nossos próprios erros e extrair deles nosso 

entendimento para o futuro.

Investir na interioridade e espiritualidade faz 

muito bem. É uma caminhada cuja estrada é longa e 

com muitas barreiras, mas com perseverança, sempre 

chegamos e conquistamos nossos objetivos.

O futuro pode parecer incerto, mas aos poucos, 

vamos desbravando o presente e percebemos que tudo 

é mais fácil do que imaginávamos e temos a 

oportunidade de buscar e encontrar a esperança de dias 

melhores. A força está na fé, na espiritualidade de cada 

um de nós.

Os desafios são grandiosos, mas com trabalho, fé, 

união, carinho e amor seremos sempre vitoriosos. 

  

No final de tudo, podemos dizer que a vida é 

maravilhosa!

SHALOM!                                                                                                  

Caminhar com fé 

 Enoril e Lúcia Ortiz
Pré - Cursilho

EVANGELIZANDO
 AMBIENTES

Diante da pergunta: Qual a maior 
preocupação que existe hoje em 
tantas famílias frente às   angustias, 

necessidades, como o futuro dos filhos, emprego, 
desemprego, doenças, violência, drogas, paz...? Me atrevo a 
dizer que é: SOBREVIVER.   

E em meio a tudo isso a preocupação com a vivência da 
fé, também está presente.

Talvez muitos pratiquem um tipo de fé mercantilista 
que é vivida quando se precisa. “Participam” da vida 
comunitária em alguns momentos ou em determinadas 
festas litúrgicas, os chamados “clientes” como brinca o 
padre   Mario Pedrotti, vem para o batismo. 1ª comunhão, 
casamentos, missa de 7º ou 30º dia.

Eu sei que não deveria ser assim, mas que bom que 
procuram a comunidade Igreja, que vem ao nosso encontro, 
que nos buscam e lembram da comunidade, mas agora por 
favor você que é líder de uma comunidade, ou coordena 
alguma pastoral, movimento, ou nós padres, não 
reclamemos, saibamos acolher e “aproveitar” bem deste 
momento, desta ocasião, quem sabe seja uma janelinha que 
se abre para que essa pessoa, ou esta família possa participar 
mais ou comece uma vida diferente, afinal de contas.  Deus 
tem os seus caminhos e o seu tempo. 

Hoje mais do que nunca precisamos usar dos métodos 
mais variados para chegar ao coração e à vida das pessoas, 
evangelizar com os meios e através dos meios que temos: 
celular, internet, face, TV, rádio, jornais...  É uma lista tão 
grande e que muda tanto que já estou ultrapassado nos 
nomes, enfim, os meios que surgirem.  

Hoje, qualquer um pode parar em uma banca de revistas 
ou uma loja de eletrodomésticos e ler, no primeiro caso a 
capa   dos jornais ou no segundo assistir ao noticiário e ficar 
informado sobre o que está acontecendo do outro lado do 
mundo.

É um desafio para nós. Como atrair as pessoas para 
Deus   a fim de humanizar e influenciar a sociedade para que 
haja   justiça social, paz, solidariedade?   É nossa tarefa 
como Igreja, resgatar esta consciência de pertença, de 
participação na comunidade Igreja, na Escola, na 
Associação de Moradores, na Política, no cuidado com o 
outro, que é meu irmão, não meu concorrente.

Por isso também   o MCC está procurando se abrir cada 
vez mais para que através de seus participantes sejamos de 
verdade sal da terra e luz no mundo, com novo método, com 
um novo jeito de anunciar. 

Não podemos perder o foco: quem evangeliza, deve 
anunciar Esperança, Vida, Paz; não sejamos apenas profetas 
da desgraça. A realidade já é dura e fria demais, nosso 
compromisso também é um desafio: sermos profetas da 
ESPERANÇA, evangelizando nossos ambientes.                                                                                          

Pe. Renato Ariotti
Assessor Espiritual do MCC.

Perenato@terra.com.br 
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  REFLEXÃO SOBRE AMOR EXIGENTE
Todos nós sabemos que a realidade que estamos vivendo hoje não é cor de rosa. Cada um tem suas 

preocupações, seus afazeres, suas alegrias. Mas o medo toma conta da família, quando lê nos jornais e/ou ouve 
as reportagens na TV, principalmente quando o assunto é drogas. E a pedido de muitos amigos e amigas, 
companheiros de caminhada de fé, voltei aqui para refletirmos novamente sobre este assunto.

Para ganhar a batalha contra a droga é preciso começar na mesa da família, tendo muito diálogo, muito amor, 
companheirismo e confiança entre os integrantes do lar. É preciso termos consciência de que a droga é uma 
doença, que pode ser tratada e estabilizada com a união de todos.

No momento que este mal afeta alguém a quem amamos muito, temos que ir à luta, unindo forças entre os 
familiares, para ajudar no que for preciso e não desanimar.
Em primeiro lugar temos que saber, se na cidade em que vivemos tem algum lugar que possa nos ajudar a 
enfrentar este problema do século. Pelo que sei, na maioria das cidades sempre tem lugar para orientar a quem 
os procura.
Em Caxias do Sul e em várias outras cidades, tem muitos grupos de entre ajuda, mas aqui vou falar um pouco 
sobre a proposta do AMOR EXIGENTE.

O Amor Exigente não é uma receita pronta, é uma proposta de mudança de comportamento, e nós 
precisamos estar abertos e querer fazer estas mudanças que se fazem necessárias.
Todos da família devem estar inseridos nos grupos de apoio contribuindo com suas diferenças, pois o Amor 
Exigente é para qualquer pessoa independente de raças, cor, línguas, credos, culturas e situação financeira.
Não podemos esquecer que os valores éticos e morais são imutáveis e que o respeito, a compreensão e o amor 
devem nortear os nossos relacionamentos com o mundo. Não podemos julgar, criticar e menosprezar qualquer 
pessoa que participe dos grupos, pelo contrário, temos que respeitar, e procurar aprender com sabedoria o que 
é negativo, e o que é positivo nesta sociedade em que vivemos.

Em todo o tempo em que estudei sobre o Amor Exigente, aprendi muito, mas o mais importante a meu ver são 
três pontos fundamentais: 
1.Ter conhecimento e acreditar nesta proposta que com certeza dá certo;
2.Ter fé em Deus, pois sem Ele não somos ninguém
3.E perseverar nos grupos de entre ajuda

No conhecimento que já falei, é ter os livros do “Amor Exigente”, para os pais, e o livro “Doze Passos para o 
Cristão” para os nossos especiais. Mas não adianta só ter os livros, temos que ler, reler se for preciso, assimilar 
e colocar em prática para ter resultados positivos.

A família precisa se tornar a comunidade terapêutica de seu especial, e se a família não estiver preparada não 
vai adiantar nada; temos que sair de nosso comodismo e fazer as mudanças que precisam ser feitas, mesmo 
que sejam doloridas.

O Amor Exigente é uma proposta ampla que não se reduz apenas a conseguir abstinência química, mas a 
atingir um estilo de vida saudável, e para conseguir isto, não podemos deixar que os filhos façam o que 
querem.

O amor tem como exigência: a verdade; a confiança plena; a fidelidade total e o diálogo aberto. E se alguém 
do núcleo familiar, perdeu um destes itens tem que ir à luta, e resgatar o que foi perdido para que a família volte 
a ser o que era antes, mas isto não vai ser da noite para o dia, tem que ter paciência e ser muito perseverante.

Amar, no Amor Exigente, deixa de ser um sentimento para ser uma opção de vida.
Que Jesus e a Virgem Maria os abençoe na caminhada. Shalom! 

Izamara V.de Godoi
Grupo Amigos pela FéNa primeira Escola Vivencial Itinerante deste ano, tivemos como tema, Celebrando a Vida aos pés do Sacrário. 

Foram momentos de muita espiritualidade e encontro com Deus. O encontro foi organizado pelo Setor Sul e 
aconteceu na Igreja Sagrado Coração de Jesus do Bairro Cruzeiro, no dia 18/04.

Escola Vivencial

Este é o Kit da felicidade, onde você encontrará 

algumas coisas Indispensáveis para acompanhar a sua vida.

Um FIO DOURADO, representando a família e os

amigos mais íntimos. Eles valem ouro!

Um ELÁSTICO, lembrando o círculo de amizades. Ele

poderá ficar grande ou pequeno, conforme a sua capacidade

e o desejo de relacionar-se com os outros.

Um CLIPE, para juntar todos os ensinamentos e

experiências positivas.

Uma BORRACHA, para apagar os mal-entendidos. Ela

representa o perdão e um coração aberto.

Um CURATIVO, para curar os machucados adquiridos ao

longo de sua caminhada.

Uma VELA, para aquecer e para que seu caminho seja

sempre iluminado.

E lembre-se de levar consigo um BALINHA para 

adoçar sua vida e principalmente a do próximo.

Utilize este KIT em sua vida... e SEJA MUITO FELIZ!

  

Um forte abraço do grupo coordenador do Setor de Antônio Prado:
Vicente e Neiva Dal Bello/ Valcir e Juceli Sandi
José e Marinês Anziliero/Jorge e Neiva Pastore

Alcides e Alice Comparin.

Um Presente para você
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É possível ser amigo de Deus? Jesus mostra 

que sim e ensina a rezar. A oração é um diálogo 

entre dois amigos eu e um Tu. Entre Deus e cada 

um de nós! Esse encontro pode ser enriquecido, na 

comunidade, com a presença dos irmãos. A oração 

da comunidade é um grande encontro daqueles 

que têm algo em comum: a intimidade diária com 

o Senhor.

Jesus revelou que Deus é Pai e Pai Nosso. Ele 

ama a todos. Ele cuida de todos. Deus deseja se 

encontrar com cada pessoa. É Pai amigo de cada 

um de seus filhos. Que tal arriscarmos a começar 

uma amizade verdadeira com Ele? Para isso, precisamos respeitar alguns ritos. Há passos para que Deus se 

torne íntimo em nossa vida. Ele quer ser único para nós e quer que cada um seja único para Ele. Então, vamos 

começar? Precisamos começar devagarinho, aproximando-nos aos poucos e olhando com o cantinho dos 

olhos.

É o tempo que gastamos com alguém que vai tornando essa pessoa especial para nós. Tenhamos a coragem 

de “gastar” alguns instantes diários com Deus. Um horário determinado, é importante. O local para o encontro 

pessoal, pode ser a nossa casa. A palavra de Deus é o meio de “puxarmos conversa” com o Senhor. A leitura 

orante pode ser o método. O desenrolar da conversa será sustentado pelo Espírito Santo. Se nos dispusermos a 

nos sentar diariamente, com fé e persistência, para simplesmente ficar com Deus, podemos ter a certeza que Ele 

não nos deixará aguardando.

Ligia Pedron Vanelli  
Flores de Cunha

JESUS NOS ENSINA A REZAR

Dois dos pastorzinhos de Fátima, os beatos Francisco e Jacinta Marto 
foram canonizados no  dia 13 de maio em cerimônia presidida pelo Papa 
Francisco em Fátima, em sua visita por ocasião do centenário das aparições 
de Nossa Senhora. 

Francisco e Jacinta são os santos não-mártires mais jovens da história da 
Igreja católica. Eles foram beatificados há 17 anos, também em Fátima. “O 
Santuário de Fátima voltou assim a ser o palco de uma cerimônia no processo 
de canonização de Francisco e Jacinta. Em maio de 2000, João Paulo II 
presidiu ali à beatificação dos dois videntes.

A última etapa para a canonização dos dois pastorzinhos foi concluída no 
último dia 23 de março, quando o Papa Francisco aprovou o milagre atribuído 

a eles. Trata-se da cura milagrosa de uma criança no Brasil.
A decisão da comissão de peritos ou científica sobre a aceitação do milagre foi posteriormente analisada por uma comissão de 

teólogos, que recomendou a aceitação à Congregação para a Causa dos Santos e depois foi encaminhada ao Papa. Com a 
canonização chega ao fim um processo iniciado há 65 anos.

A canonização é a confirmação, por parte da Igreja Católica, de que alguém é digno de culto público universal, podendo ser 
apresentado aos fiéis como intercessor e modelo de santidade.

A festa litúrgica de Francisco e Jacinta Marto ocorre a 20 de fevereiro, dia da morte de Jacinta.

Santos do mês:

Momentos emocionantes das Missas de Encerramento
 dos Cursilhos do mês de maio

 A partir deste ano o ato encerramento dos Cursilhos tem um novo formato. Os cursilhistas serão recebidos com 
uma Santa Missa, juntamente com a comunidade,  às 18:30 horas na Igreja Sagrado Coração de Jesus no Bairro 
Cruzeiro.

O Setor do Movimento de Cursilhos de Antônio Prado é formado por 34 grupos, contendo o total de 165 casais atuantes, 
incluindo o município de Nova Roma do Sul.

Nossas Ultréias são realizadas na última sexta-feira de cada mês, onde os grupos nomeados são responsáveis pela 
organização da parte espiritual e social. Em nossa primeira Ultréia do mês de março, tivemos como palestrante Dr. 
Fernando Vivian, de Caxias do Sul, abordando o tema: “Qualidade de vida”. A espiritualidade foi com o Padre Juarez 
Bavaresco. Ao término da celebração, foi entregue um mino em agradecimento ao palestrante e ao Padre. Todos os 
aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro e março receberam uma lembrança em homenagem ao seu aniversário. 
Logo após aconteceu a confraternização com um saboroso jantar no Clube União.

Neste ano de 2017, já foram realizadas várias atividades com envolvimento de todos os cursilhistas, sendo elas: 
Terço pela saúde de uma irmã cursilhista, na comunidade de Fátima;
• Assembleia Diocesana do MCC em Caxias do Sul;
• Reunião dos casais de ligação;
• Reunião do Conselho da Paróquia, realizado mensalmente;
• Festa do movimento Chammá, realizado no salão da Gruta Natural de Nossa Senhora de Lourdes;
• Primeiro terço dos homens da nossa Paróquia, Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus;
• Quarto encontro de Páscoa;
• Celebrações, Tríduo Pascal e encenação da sexta-feira Santa.
No mês de abril estivemos presentes na Ultréia de nossos irmãos cursilhistas do município de Ipê, Diocese de Vacaria. 

Em maio houve várias atividades celebrando o ano Mariano.
E assim, nosso movimento está colaborando em outras atividades da nossa Paróquia, com a missão de evangelizar 

ambientes.

Pelos setores/ Antônio Prado

Francisco e Jacinta

Canção Nova


