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Missa com os seminaristas – 20:00 H

Seminário N S Aparecida

Ultréya – 20:00 H

Igreja Sagrado Coração de Jesus

Bairro Cruzeiro

Salete Molin

Escola Formação - 20:00h

Encontros e desencontros do casal | por-

Casa do Cursilho

Seminário N S Aparecida

Abril 2012

ULTRÉYAS e ESCOLAS

CONVERTEI-VOSCONVERTEI-VOS

E IDE EVANGELIZAR!E IDE EVANGELIZAR!

"Se não buscarmos a fonte do bem e seu valor

inerentes à ordem da natureza e do proposto

diretamente pelo Criador, simplesmente

assumimos o mal como bem, na busca de

nossos apetites instintivos. Canalizar nossos

desejos e impulsos para a busca de valores e

ideais mais elevados, como os propostos por

Deus, fazem-nos pessoas dignas e de grandeza

de caráter. Contribuímos, assim, para a

convivência e promoção do bem de todos."

Dom José Alberto Moura

Arcebispo Metropolitano de Montes Claros MG

13 T Dn 3,25.34-43 . Sl 24 . Mt 18,21-35

14 Q Dt 4,1.5-9 . Sl 146 . Mt 5,17-19

15 Q Jr 7,23-28 . Sl 94 . Lc 11,14-23

16 S Os 14,2-10 . Sl 80 . Mc 12,28b-34

17 S Os 6,1-6 . Sl 50 . Lc 18,9-14

19 S 25m 7,4-5a.12-16 . Sl 88 . Rm 4,13.16-18.22 . Mt 1,16.18-

21.24a ou . Lc 2,41-51a

20 T Ez 47,1-9.12 . Sl 45 . Jo 5,1-16

21Q Is 49,8-15 . Sl 144 . Jo 5,17-30

22 Q Ex 32,7-14 . Sl 105 . Jo 5,31-47

23 S Sb 2,1a. 12-22 . Sl 33 . Jo 7,1-2.10.25-30

24 S Jr 11,18-20 . Sl 7 . Jo 7,40-53

26 S Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 . Sl 22 . Jo 8,1-11

27 T Num 21,4-9 . Sl 101 . Jo 8,21-30

28 Q Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95 . Cânt.:Dn 3,52-57 . Jo 8,31-42

29 Q Gn 17,3-9 . Sl 104 . Jo 8,51-59

30 S Jr 20,10-13 . Sl 17 . Jo 10,31-42

31 Ez 37,21-28 . Jr 31,10-13 . Jo 11,45-56

18 D 2Cr 36,14-16.19-23 . Sl 136 . Ef 2,4-10 . Jo 3,14-21

25 D Jr 31,31-34 . Sl 50 . Hb 5,7-9 . Jo 12,20-33

01 D Is 50,4-7 . Sl 21 . Fl 2,6-11 . Mc 14,1-15,47

08 D At 10,34a.37-43 . Sl 117 . Cl 3,1-4 . Jo 20,1-9

02 S Is 42,1-7 . Sl 26 . Jo 12,1-11

03 T Is 49,1-6 . Sl 70 . Jo 13,21-33.36-38

04 Q Is 50,4-9a . Sl 68 . Mt 26,14-25

05 Q Ex 12,1-8.11-14 . Sl 115 . 1Cor 11,23-26 . Jo 13,1-15

06 S Is 52,13-53,12 . Sl 30 . Hb 4,14-16; 5,7-9 . Jo 18,1-19,42

07 S Gn 1,1-2,2 . Gn 22,1-18 . Ex 14,15-15,1 . Is 54,5-14 . Is

55,1-11 . Br 3,9-15.32;4,4 . Ez 36,16-28 . Rm 6,3-11 . Sl 117 .

Mc 16,1-8

09 S At 2,14.22-32 . Sl 15 . Mt 28,8-15

10 T At 2,36-41 . Sl 32 . Jo 20,11-18

Um policial avista um carro em baixíssima velocidade e manda parar.

É uma velhinha, acompanhada de três amigas.

O guarda adverte:

- Senhora, andar devagar demais pode provocar acidente!

- Mas, seu guarda, estou obedecendo à sinalização, diz a mulher,

apontando a placa: BR-30.

- Senhora! Essa placa não indica limite de velocidade, e sim o número da

estrada. Trate de prestar mais atenção, certo? Só mais uma coisa. Suas

amigas estão bem? Parecem assustadas....

- Elas já vão melhorar. É que acabamos de sair da BR-201...
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Césio e Marinês Verona

- Casal Coordenador

Caros Irmãos e Irmãs Cursilhistas

Estamos iniciando mais um ano de atividades e com nova coordenação no

movimento de Cursilho da Diocese. Na realidade alguns casais é que se

integraram a equipe que estava na coordenação mas boa parte da equipe

ainda continua. Queremos dizer que é com alegria e responsabilidade que

assumimos a missão de conduzir o movimento da Diocese juntamente com

esta belíssima equipe. Agradecemos ao João Alberto e a Marlene Sandri e

toda a sua equipe pelo grande trabalho realizado. Que Deus vos abençoe.

Neste ano nossa meta de trabalho e tema da Assembleia Diocesana é

"Convertei-vos, Ide e Evangelizai". Esta meta segue a realização do carisma

do nosso movimento que é evangelização dos ambientes.

Evangelizar é fazer e ensinar tudo o que Jesus fez e ensinou. Provavelmente

esta seja uma das melhores definições de evangelizar. Uma pessoa é

evangelizada quando se deixou converter e encantar pela pessoa de Jesus.

Isso se torna perceptível, sobretudo, pela mudança de mentalidade, que se

reflete na maneira de ser e de agir. Posso até saber o evangelho de cor e, no

entanto não estar evangelizado. Não basta conhecer Jesus e nem basta crer.

Também não basta ir à igreja para provar que se é cristão. Albert Schweitzer

dizia: "Ir à igreja não te faz cristão, assim como ficar parado num

estacionamento não te torna um carro". Antes de ir a igreja é preciso ser

Igreja, fazer parte do Povo de Deus, vivendo como Jesus viveu, buscando a

libertação e a salvação. A pessoa convertida é Igreja e por isso sente

necessidade de ir à igreja para se alimentar da Palavra e da Eucaristia. O

verdadeiro cristão, enquanto está neste mundo, procura torná-lo melhor

fazendo o bem a exemplo de nosso Mestre. Toda evangelização que não leva

a um compromisso com a construção de uma sociedade justa e igualitária é

falsa. A pessoa convertida é humilde, tolerante com os outros, propõe e não

impõe. A pessoa que pensa que é convertida, na verdade é autoritária, dona

da verdade, intolerante, se acha perfeita e justa. Vê o cisco no olho do irmão

e não vê a trave que está no seu. (cf. Lc 18,9ss). A pessoa convertida tem

convicções, e a que pensa estar evangelizada, tem obsessões. Posso ter

todos os meios de comunicação social ao meu dispor e, no entanto, não

evangelizar. Posso utilizar as câmeras e microfones para me promover ou

promover projetos de outros que vão beneficiar a mim e a poucas pessoas,

enganando a mim mesmo e aos menos avisados. É preciso ter clareza de que

evangelizar não é tão simples e fácil. É fazer acontecer o Projeto de Deus, que

exige mudança da mente e do coração, e das estruturas políticas e sociais

injustas, para que todos possam viver dignamente, antecipando o céu na

terra, como rezamos na oração do Pai Nosso. A evangelização acontece

verdadeiramente, quando nos convertemos à fraternidade, que terá sua

consumação na eternidade. Dai-nos, Senhor, a graça de uma verdadeira

conversão, para que possamos evangelizar humildemente com nossa vida,

com nossa maneira de ser e agir, como Vós, Senhor. Amém.

Shalom!

Oração da CF 2012

Senhor Deus de amor,

Pai de bondade,

nós vos louvamos e agradecemos

pelo dom da vida,

pelo amor com que cuidais de toda a criação.

Vosso Filho Jesus Cristo,

em sua misericórdia, assumiu a cruz dos enfermos

e de todos os sofredores,

sobre eles derramou a esperança de vida em plenitude.

Enviai-nos, Senhor, o Vosso Espírito.

Guiai a vossa Igreja, para que ela, pela conversão

se faça sempre mais, solidária às dores e enfermidades

do povo,

e que a saúde se difunda sobre a terra.

Amém.

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL

Campanha da Fraternidade - CNBB

PRECISO MUDAR

Eu preciso mudar todos os dias. A vida

não pode ser um simples deitar e levantar.

Devo buscar mudanças para mim e não me

preocupar ou fazer com que os outros

mudem. Não posso me acomodar e

simplesmente cruzar os braços esperando

que o mundo mude. Não são os amigos, as

pessoas que amamos e Deus que se

afastam de mim e vão se perdendo pelo

caminho, mas sou eu que me afasto deles

quando entro na rotina do meu egoísmo.

Eu preciso mudar todos os dias, para que

as pessoas que eu amo fiquem perto de

mim. Não preciso fazer grandes coisas,

devo reconhecer minhas limitações e com

humildade simplesmente ser.

A caminhada não é fácil, mas tenho a

certeza que não estou sozinho, porque

querendo ou não, Deus estará sempre

comigo. Mesmo que a estrada seja

defeituosa devo caminhar com alegria

porque ela se tornará bela.

Nelso Alessi (Nova P dua)

Setor Flores da Cunha

Para ler...para pensar...para meditar  com consciência!!!

Você precisa para continuar sempre o seu crescimento na Fé:

Com carinho e muita Fé

Um grande Shalom!

Eva Borges Betto - Caxias do Sul

De acreditar.....

De ser feliz.......

De sonhar.....

De vencer....

De querer.....

De errar.....

De sofrer.....

De sorrir.....

De chorar......

De acertar.....

De amar.....

De poder....

De conseguir.....

De ser tudo....

De ser nada.... e principalmente de Crescer, de ter sempre fé,

porque são muitos os caminhos que levam a Deus e, eu digo

isso porque perto da minha casa existe a minha igreja católica;

mas que um pouco mais adiante vejo um centro espírita. Do

outro da rua existe a cada algumas quadras templos com seus

nomes divulgados. Para completar, vira e mexe surge uma nova

igreja evangélica e todas elas com as portas abertas. Imagino

que pessoas ainda encontrem dúvidas todos os dias em qual

dessas portas entrar....

A nossa religião é comparada a uma colheita de milho onde é

preparada a terra, é escolhida a semente. Planta-se o milho,

aduba-se e cuida-se da plantação até a hora da colheita. Depois

é colhido o milho, levado para a cidade para vender.

Pra chegar na cidade pode-se andar por três caminhos: tem o

caminho da estrada de chão, tem o caminho do açude e tem

também o caminho do asfalto. Quando vamos vender o milho

para o varejista, ele não pergunta por qual caminho nós

viemos......ele quer saber se o milho é bom!

O que eu penso e digo à vocês é que não importa o caminho

que percorremos, mas sim a qualidade daquilo que trazemos

conosco. Embora crenças, dogmas e ritos variem de uma

prática para outra, o verdadeiro papel da religião e da fé é um

só: dar subsídios para nos tornemos cada vez melhores.

Meu conselho? Entre as várias portas possíveis, escolha sempre

a do crescimento moral e espiritual.

O exemplo guardado atrás dela vem de Jesus. O que importa é

o tamanho da mudança interior que esses ensinamentos são

capazes de promover,  através da justiça,  da compaixão, do

amor e da solidariedade que vivemos.

Continuamos na nossa fé com a nossa espiritualidade que é

vida no Espírito Santo em continuidade no meu agir, no meu

falar,  no meu ser, no meu exemplo......
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Com essa sentença, muito enfatizada pelo nosso saudoso Pe. Tronca, inicio este escrito, que sugere um começar de

atividades, a fim de conclui - las com os propósitos assumidos, plenamente satisfeitos.

O iniciar de qualquer serviço, é sempre posterior a um período de planejamento ou reflexão onde são escolhidos

projetos ou intenções a serem cumpridas, em determinado espaço de tempo.

Também nós do MCC, certamente aproveitamos nossas férias para definir nosso "ano novo" espiritual, elaborando

estratégias e a melhor forma de Evangelização dos nosso ambientes, com o propósito de começar a agir logo, com vontade,

persistência, testemunho e fé. Por que `` tudo o que é iniciado, periga ser terminado`` ( Pe. Tronca). Para isso basta confiar

plenamente e ter fé em Deus, fazendo o que Cristo nos ensinou.

Para ilustrar essa última afirmação de confiança e fé, conto - lhes uma belíssima história semi - verdadeira que muito

me tocou, de um alpinista cujo personagem e autor desconheço.

‘ O alpinista buscava cada vez mais superar desafios e por isso resolveu, depois de longo tempo de preparação,

escalar o Aconcágua. Como queria a glória somente para si, resolveu encarar a façanha sozinho. Ele começou a subir e subia

cada vez mais. Como havia decidido não acampar para evitar peso extra, só pararia ao atingir o topo. Depois de longo tempo

de escalada escureceu. A noite caiu como breu. Não era mais possível enxergar um palmo à frente do nariz. Não se via

absolutamente nada. Tudo era escuridão. Subindo cada vez mais alcançou uma parede a 100m do topo. Após minutos de

descanso tentando vencer esse último obstáculo escorregou e caiu. Caindo a uma velocidade vertiginosa somente

conseguia perceber a incrível sensação de estar sendo sugado pela gravidade. Nesse momento angustiante passaram pela

sua mente todas as alegrias e tristezas que havia vivido. De repente, ele sentiu um forte puxão que quase o partiu ao meio.

Como todo o alpinista, tinha cravado grampos de segurança que era atado a uma corda cuja a extremidade estava fixada em

sua cintura. Suspenso no ar, em completa escuridão, não havia nada mais a fazer a não ser rezar. E ele rogou a Deus:

-Oh meu Deus, ajuda - me!

E uma voz grave se fez ouvir :

-O que você quer de mim meu filho?

-Salva - me meu Deus, por favor.

-Você realmente acredita que eu possa salvá - lo?

O alpinista respondeu:

-Com toda certeza.

Deus então ordenou :

-Corta a corda que eu o mantenho pendurado.

Depois de um instante de reflexão, o homem agarrou-se ainda mais à corda, pensando que se a soltasse morreria.

O pessoal do resgate conta que no dia seguinte encontrou o alpinista congelado, morto, agarrado à corda, a tão

somente 2 metros do chão.’’

A dedução a respeito do diálogo com Deus, foi feita por que o alpinista foi encontrado morto próximo ao solo.

E você, está segurando firmemente na corda? Porque não a solta e se joga nos braços de Deus? Não existe meia fé.

Com muita fé e toda segurança de Deus, trilhemos 2012 corajosamente, deixando para trás um rastro de evangelização,

alegrias, bem, e paz. Shalom!

‘

‘ Se começar, periga terminar’’‘

Colaboração -Ademir J. Bartelli -  Farroupilha

Grupo Nova Visão.

A Igreja Católica e a sociedade, pelo mundo afora, são

convocadas a acolher o convite do Papa Bento XVI: cultivar a

proximidade espiritual junto aos enfermos. Este apelo está na sua

mensagem pelo Dia Mundial do Doente, que é celebrado junto com

a festa de Nossa Senhora de Lourdes. O Papa, na sua mensagem,

sublinha que "no acolhimento generoso e amoroso de cada vida

humana, sobretudo da frágil e doente, o cristão expressa um

aspecto importante do seu testemunho evangélico, segundo o

exemplo de Cristo, que se debruçou sobre os sofrimentos materiais

e espirituais do homem para os curar".

A convocação é, pois, a indicação do quanto é

indispensável a solidariedade samaritana. Esta solicitude é

também significativa na constituição e manutenção da ordem

social sustentada pelo mais profundo e nobre sentido de

solidariedade. É sempre oportuno sublinhar que a ordem social

não pode ser pensada, e se pretender a sua manutenção, como

simples resultado de um determinismo impessoal ou de

mecanismos funcionais. Mas, pelas relações solidárias de uma

constelação de sujeitos. O empenho de melhorar a sociedade não

dispensa, absolutamente, o permanente reflorescimento da justiça

e da caridade social.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

também irá promover, durante o tempo da Quaresma(...) , a

Campanha da Fraternidade 2012, abordando o importante tema da

fraternidade e da saúde pública. A reflexão sobre a realidade da

saúde pública no Brasil, como objetivo geral, em vista de uma vida

saudável, busca "suscitar o espírito fraterno e comunitário das

pessoas na atenção aos enfermos e a mobilização pela melhoria no

sistema público de saúde". A mensagem do Papa Bento XVI,

enriquecendo a celebração do Dia Mundial do Doente, desenha um

horizonte espiritual que deve emoldurar entendimentos, lutas e

projeção de conquistas necessárias para a sociedade.

O tema da mensagem é uma palavra de Jesus, numa ação

de cura, quando diz: "Levanta-te e vai, tua fé te salvou". A fé é,

portanto, experiência central na compreensão e enfrentamento da

enfermidade e na busca da cura. A fé também é determinante da

disposição e abertura para uma solidária proximidade espiritual

com os enfermos. Sabe-se dos riscos, por limites humanos,

orgulho, preconceitos e egoísmos, de indiferença e até desprezo

para com os enfermos, no conjunto da sociedade. A abordagem

sobre a vida, a saúde e a doença conjuga desafios próprios de

temáticas e realidades complexas. Quando se considera que nem

mesmo as ciências detêm as condições todas para oferecer uma

palavra definitiva sobre estas realidades complexas, embora conte

com aparato tecnológico espetacular, compreende-se o quanto a

solidariedade é indispensável.

O convite a cultivar proximidade junto aos enfermos,

propósito pertinente neste Dia Mundial do Doente, é indicação de

um caminho para que toda pessoa se compreenda e se revele

diante da enfermidade. A doença que chega, cedo ou tarde, de

alguma maneira, confronta o ser humano com suas costumeiras

onipotências, inspira a relativização dos excessos da

permissividade ou aquela patológica compreensão hedonista na

vida cotidiana. Refletir e tratar a enfermidade no contexto próprio

da cultura, além de criar oportunidades para as pretendidas

melhorias sistêmicas, toca profundamente o tecido dos hábitos,

dos valores e das prioridades. Torna-se propósito importante no

enfrentamento dos reducionismos que concepções antropológicas

impõem na configuração da civilização.

A proximidade espiritual junto aos enfermos é um

remédio, nesse momento, indispensável para a sensibilidade

humana. Um remédio com propriedades para corrigir

descompassos que se impõem nos funcionamentos da sociedade

e, particularmente, nas relações. A atitude espiritual de

solidariedade, que inclusive deve ser ensinada às crianças, tem

propriedades singulares para constituir e aumentar o tesouro

humanístico, elemento indispensável para o equilíbrio e

sustentabilidade das sociedades contemporâneas.

Quaresma
Próximo aos enfermos

D. Walmor Oliveira de Azevedo

Arcebispo de Belo Horizonte - MG

Site: CNBB
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A palavra

Jo 13, 1-15

Maria

Com o terço na mão

Peço a vós minha Virgem Maria

Minha prece levai a Jesus

Santa Mãe que nos guia

Com o terço na mão peço a vós

Minha nossa Senhora

Por nós todos rogai a Deus Pai

Vos pedimos agora.

Com o terço na mão

De joelhos no chão vos pedimos

Aliviai as tristezas e as dores

Que as vezes sentimos

Clareai o caminho daqueles

Que vivem perdidos

E olhai por aqueles que o mundo

Deixou esquecidos.

Santa Maria rogai por nós

Que recorremos a vós.

Nos mistérios contemplo o nascer de Jesus

E a alegria

Na paixão por amor preso a cruz

Sua dor e agonia

Sua ressurreição e aos céus a ascensão

No terceiro dia

Vossa coroação junto a Deus

Coração de Maria.

Com o terço na mão

E com fé aprendi mãe querida

Que aceitar a vontade de Deus

É o maior bem da vida

Que ajudar a um irmão

No instante do seu sofrimento

É amar nosso próximo

É servir a Deus Pai nesse momento.

"Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha

chegado a sua hora de passar deste mundo para o

Pai; tendo amado os seus que estavam no mundo,

amou-os até o fim.

Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no

coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o

propósito de entregar Jesus.

Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em

suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus

voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou

uma toalha e amarrou-a na cintura.

Derramou água numa bacia e começou a lavar os

pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com

que estava cingido.

Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: "Senhor,

tu me lavas os pés?" Respondeu Jesus: "Agora, não

entendes o que estou fazendo; mais tarde

compreenderás".

Disse-lhe Pedro: "Tu nunca me lavarás os pés!" Mas

Jesus respondeu: "Se eu não te lavar, não terás parte

comigo".

Simão Pedro disse: "Senhor, então lava não somente

os meus pés, mas também as mãos e a cabeça".

Jesus respondeu: "Quem já se banhou não precisa

lavar senão os pés, porque já está todo limpo.

Também vós estais limpos, mas não todos".

Jesus sabia quem o ia entregar; por isso disse: "Nem

todos estais limpos".

Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus

vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos

discípulos: "Compreendeis o que acabo de fazer?

Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois

eu o sou.

Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés,

também vós deveis lavar os pés uns dos outros."


