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CALENDÁRIO LITÚRGICO

Sentados à porta de um bar, dois amigos conversavam.

Eis que um deles aponta um senhor passando na rua e diz:

- Ali vai um homem que tem feito imenso

trabalho para levantar o povo.

- É algum revolucionário ou agitador? - pergunta o outro.

- Não, é fabricante de despertadores!

11 T Is 55,10-11 . Sl 33 . Mt 6,7-15

12 Q Jn 3,1-10 . Sl 50 . Lc 11,29-32

13 Q Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh . Sl 137 . Mt 7,7-12

14 S Ez 18,21-28 . Sl 129 . Mt 5,20-26

15 S Dt 26,16-19 . Sl 118 . Mt 5,43-48

17 S Dn 9,4-10 . Sl 78 . Lc 6,36-38

18 T Is 1,10.16-20 . Sl 49 . Mt 23.1-12

19 Q 2Sm 7,4-5.12-14,16 . Sl 88 . Rm 4,13.16-18.22 .

Mt 1,16.18-21.24 ou Lc 2,41-51

20 Q Jr 17,5-10 . Sl 1 . Lc 16,19-31

21 S Gn 37,3-4.12-13.17-28 . Sl 104 . Mt 21,33-43.45-46

22 S Mq 7,14-15.18-20 . Sl 102 . Lc 15,1-3.11-32

24 S 2Rs 5,1-15; . Sl 41,2.3; . Sl 43 . Lc 4,24-30

25 T Is 7,10-14;8,10 . Sl  39 . Hb 10,4-10 . Lc 1,26-38

26 Q Dt 4,1.5-9 . Sl 147 . Mt 5,17-19

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

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

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

31 S Is 65,17-21 . Sl 29 . Jo 4,43-54

16 D Gn 12,1-4 . Sl 32 . 2Tm 1,8-10 . Mt 17,1-9

23 D Ex 17,3-7 . Sl 94 . Rm 5,1-2.5-8 . Jo 4,5-42

30 D 1Sm 16,1.6-7.10-13 . Sl 22 . El 5,8-14 . Jo 9,1-41

Março 2014

Abril 2014

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

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

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

04 S Sb 2,1.12-22 . Sl 33 . Jo 7,1-2.10.25-30

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

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

08 T Nm 21,4-9 . Sl 101 . Jo 8,21-30

06 D Ez 37,12-14 . Sl 129 . Rm 8,8-11 . Jo 11,1-45

Humor

O CÂNTARO RACHADO

Conta a história de um homem que transportava água da Índia, carregava dois cântaros um a

cada lado pendurado no extremo de um pau que se apoiava em seus ombros: Um era perfeito, e o outro

tinha uma rachadura e perdia água. Este –triste- observava o outro tão perfeito e com vergonha e

sentindo-se miserável, disse um dia ao seu amo: sinto muito, que por causa do meu defeito perca

metade do meu conteúdo. Ele lhe respondeu: Quando voltarmos para casa repara nas flores que

crescem no lado do caminho. E reparou: eram belíssimas flores, mas vendo que continuava a perder

água, repetiu: Não sirvo, faço tudo mal. O senhor lhe respondeu: —reparaste que as flores só crescem

no teu lado do caminho? Isto porque eu sempre soube que em ti havia uma rachadura, então plantei

sementes do teu lado e a cada dia que fazia este trajeto tu regavas as sementes e assim pude recolher

estas flores para o altar da Virgem Maria. Sem ti e a tua maneira de ser, não seria possível esta beleza.

Todos, de alguma maneira somos cântaros rachados, mas Deus conhece bem os seus filhos e

dá-nos a possibilidade de aproveitar as rachaduras-defeitos para alguma coisa boa. Assim o apóstolo

João —que hoje quere destruir—, com a correção do Senhor converte-se no apóstolo do amor nas suas

cartas. Não se desanimou com as correções, senão que aproveitou o lado positivo do seu caráter

impulsivo —a paixão— para o serviço do amor. Que nós, também sejamos capazes de aproveitar as

correções, as contrariedades —sofrimento, fracasso, limitações— para “começar e recomeçar”, tal

como São Josemaria definia a santidade: dóceis ao Espírito Santo para convertermos a Deus e sermos

seus instrumentos. Sabedoria Popular

Colaboração Mauricio Pauletti

Grupo Santo Antonio – Setor Flores da Cunha

11/03/2014 - 20:00 h

Ultréya

Igreja Sagrado Coração de Jesus

Bairro Cruzeiro

18/03/2014 - 20:00 h

Escola Vivencial

Casa de Cursilho

Seminário N S Aparecida

01/04/2014 - 20:00 h

Missa com Seminaristas

Seminário N S Aparecida

08/04/2014 - 20:00 h

Ultréya

Igreja Sagrado Coração de Jesus

Bairro Cruzeiro

ULTRÉYAS e ESCOLAS
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EXPEDIENTE

Prezados irmãos em Cristo

Iniciamos 2014 com um grande desafio,

coordenar o MCC da Diocese de Caxias do

Sul. Desafio este, que abraçamos com

alegria e entusiasmo, sinais que nos

impulsionam a caminhar e a viver com

sonhos e esperanças o ano que começa.

Entretanto, iluminados pelo Espírito Santo

e revestidos da Graça de Deus, iremos

cumprir o mandado de Jesus Cristo, como

nos recomenda nosso Papa Francisco:

“ide, sem medo, para servir”.

Seria bem mais fácil dizermos, não, não

somos capazes não temos talentos mas

lembremo-nos que Jesus ao chamar os

apóstolos não procurou grandes

pensadores, filósofos ou sábios e muito

menos se preocupou em buscar pessoas

cheias de talentos. Ele escolheu pessoas humildes,

com limitações mas fizeram acontecer e hoje servem

de exemplo para todos nós.

Mas também está clara a necessidade de formar

cristãos conscientes e preparados no plano cultural e

intelectual, capazes de discernir e encontrar os

caminhos de realização da pessoa e da construção

do bem comum, e anunciar através do testemunho, o

evangelho de Jesus Cristo em todos os ambientes que

estamos inseridos, consequentemente auxiliaremos

na construção de uma sociedade justa e solidária.

A igreja tem a responsabilidade de denunciar as

injustiças, por isso promove todos os anos a

Campanha da Fraternidade, cuja a finalidade é expor

problemas sérios e sensibilizar a sociedade para a

necessidade urgente de buscar soluções.

Esse ano a CF tem com Tema Tráfico Humano, e Lema “É

para a Liberdade que Cristo nos liberta”. Fomos criados

para sermos imagem e semelhança de Deus por tanto

todas as pessoas devem ter dignidade humana para que

possam promover a vida com respeito, amor, caridade e

justiça.

Todo o grupo do GED da Diocese de Caxias do Sul, deseja

um ano missionário a todos e com a presença de Maria.

SHALOM!!

www.mcccaxiasrs.com.brEditorial
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A palavra Quaresma vem do latim

quadragésima e é utilizada para designar o

período de quarenta dias que antecedem a festa

ápice do cristianismo: a ressurreição de Jesus

Cristo, celebrada no Domingo de Páscoa. Esta

prática data desde o século IV.

Na quaresma, que começa na quarta-feira

de cinzas e termina na quinta-feira (até a Missa da

Ceia do Senhor, exclusive - Diretório da Liturgia -

CNBB) da Semana Santa, os católicos realizam a

preparação para a Páscoa. O período é reservado

para a reflexão, a conversão espiritual. Ou seja, o

católico deve se aproximar de Deus visando o

crescimento espiritual. Os fiéis são convidados a

fazerem uma comparação entre suas vidas e a

mensagem cristã expressa nos Evangelhos. Esta

comparação significa um recomeço, um

renascimento para as questões espirituais e de

crescimento pessoal. O cristão deve intensificar a

prática dos princípios essenciais de sua fé com o

objetivo de ser uma pessoa melhor e

proporcionar o bem para os demais.

Essencialmente, o período é um retiro

espiritual voltado à reflexão, onde os cristãos se

recolhem em oração e penitência para preparar o

espírito para a acolhida do Cristo Vivo,

Ressuscitado no Domingo de Páscoa. Assim,

retomando questões espirituais, simbolicamente

o cristão está renascendo, como Cristo. Todas as

religiões têm períodos voltados à reflexão, eles

fazem parte da disciplina religiosa. Cada doutrina

religiosa tem seu calendário específico para

seguir. A cor litúrgica deste tempo é o roxo, que

significa luto e penitência. Cerca de duzentos anos

após o nascimento de Cristo, os cristãos

começaram a preparar a festa da Páscoa com três

dias de oração, meditação e jejum. Por volta do

ano 350 d. C., a Igreja aumentou o tempo de

preparação para quarenta dias. Assim surgiu a

Quaresma.

Na Bíblia, o número quatro simboliza o universo

material. Portanto, a duração da Quaresma está

baseada no símbolo deste número na Bíblia. Nela,

é relatada as passagens dos quarenta dias do

dilúvio, dos quarenta anos de peregrinação do

povo judeu pelo deserto, dos quarenta dias de

Moisés e de Elias na montanha, dos quarenta dias

que Jesus passou no deserto antes de começar

sua vida pública, dos 400 anos que durou a estada

dos judeus no Egito, entre outras. Esses períodos

vêm sempre antes de fatos importantes e se

relacionam com a necessidade de ir criando um

clima adequado e dirigindo o coração para algo

que vai acontecer.

A Igreja católica propõe, por meio do Evangelho

proclamado na quarta-feira de cinzas, três

grandes linhas de ação: a oração, a penitência e a

caridade. Não somente durante a Quaresma, mas

em todos os dias de sua vida, o cristão deve

buscar o Reino de Deus, ou seja, lutar para que

exista justiça, a paz e o amor em toda a

humanidade. Os cristãos devem então recolher-

se para a reflexão para se aproximar de Deus. Esta

busca inclui a oração, a penitência e a caridade,

esta última como uma consequência da

penitência.

Qual o significado destes 40 dias?

O que os cristãos devem fazer no tempo

de Quaresma?

Fonte Internet

O que quer dizer Quaresma?

Ó Deus, sempre ouvis o clamor do vosso povo e

vos compadeceis dos oprimidos e escravizados.

Fazei que experimentem a libertação da

cruz e a ressurreição de Jesus.

Nós vos pedimos pelos que sofrem o flagelo do

tráfico humano. Convertei-nos pela força do

vosso Espírito, e tornai-nos sensíveis às dores

destes nossos irmãos. Comprometidos na

superação deste mal, vivamos como vossos filhos

e filhas, na liberdade e na paz.

Por Cristo nosso Senhor.

Amém!

ORAÇÃO CF 2014

Simão e Margareth Menegat

Casal coordenador /GED
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Embora as vezes

pensamos que já

sabemos o bastante

e  , q  u  e n  ã  o

p r e c i s a m o s

p a r t i c i p a r d a s

escolas, aí é que nós

e s t a m o s m u i t o

enganados. Sempre

s a í m o s d e u m a

escola com alguma

m o t i v a ç ã o p a r a

nossa caminhada de

e v a n g e l i z a r

ambientes.

T i v e m o s

nestes últimos dois

meses temas muito

importantes para

encerrar bem o ano. No dia 21.10.2013

tivemos a escola vivencial com nosso irmão

cursilhista Maurício Pauletti, com o tema:

Oração: Podemos concluir que sem oração

não vamos a nenhum lugar, precisamos

urgente orar cada dia mais. Falar com Deus

através da oração, ficar a sós, dobrar os joelhos

pois acredite, e só Ele que pode nos erguer nas

horas de dor e dificuldades.

No dia 28.11.2013 encerramos com

o palestrante Jorge de Godoi (Jorgito), com o

tema: Desafios no mundo de hoje e Formação

Cristã : No primeiro momento foi apresentado

um vídeo que acredito que vários de nós já

tenha assistido mas, valeu a pena assistir de

novo , história da Águia -> Devemos ser como

ela , as vezes temos que parar, refletir e

recomeçar de novo. Renovando nossa vida,

não ter medo de assumir e, se não der certo,

tudo bem, vamos ver o que precisa ser

acertado e ir em frente. Errar faz parte de nós,

não somos seres perfeitos. É através dos erros

que aprendemos.

Nós como cristãos (cursilhistas)

devemos ser inspiradores de esperança.

Se por vezes cairmos, vamos levantar

transformados, renovados e dar exemplos

bons, mostrar que a vida vale a pena, que

temos um Deus que é Amor e, nos ama muito.

Acreditar em uma sociedade melhor. Um

mundo melhor.

Nada melhor do que agora pararmos

neste tempo do advento e repensarmos na

nossa vida, o que estamos fazendo e que

frutos iremos deixar. Vamos recomeçar uma

vida nova em Cristo.

Podem ter certeza que vale a pena confiar

Nele. Vale a pena deixar Ele te guiar.

Shalom!

Dulcinéia Scopel Meneguzzo

Coordenadora Setor Flores da Cunha / 2.013

Escolas Vivenciais e sua importância

Celebramos neste dia o mistério do Deus

misericordioso que aceita nossa penitência, nossa

conversão, isto é, o reconhecimento de nossa

condição de criaturas limitadas, mortais,

pecadoras. O jejum e abstinência que praticamos,

quebrando nosso orgulho, nos convidam a imitar

vossa misericórdia. Conversão consiste em crer no

Evangelho, isto é, aderir a ele, viver segundo o

ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Numa

palavra, trata-se de entrar no caminho pascal de

Jesus. “Convertei-vos, e crede no Evangelho”: é o

convite que Jesus faz (cf. Mc 14,15). Esta palavra, a

gente ouve, recebendo cinzas sobre a nossa cabeça.

Por que cinzas? É para lembrar que, de fato somos

pó! Mas não reduzidos a pó!…

A fé em Jesus ressuscitado faz com que a

vida renasça das cinzas. Quando o homem

reconhece sua condição de criatura realmente

necessitada da ação de Deus, em Nosso Senhor

Jesus Cristo e no Divino Espírito Santo, então Jesus

Cristo faz brotar frutos de vida eterna de nossa

condição mortal. Reconhecer-se assim, é entrar

numa atitude pascal, isto é, de passagem com Cristo

da morte para a vida.

Esta páscoa, a gente vive através dos

exercícios da oração, do jejum e da esmola, no

espírito do Sermão da Montanha. Páscoa que

celebramos na Eucaristia, na qual recebemos

Aquele que corrige nossos vícios, eleva nossos

sentimentos, fortifica nossa alma e, assim nos

garante uma eterna bem-aventurança. Por isso que

o sacerdote canta na Oração Eucarística: “Senhor,

Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso…, vós

acolheis nossa penitência como oferenda à vossa

glória. […] Pela penitência da Quaresma, vós

corrigis nossos vícios, elevais nossos sentimentos,

fortificais nosso espírito fraterno e nos garantis uma

eterna recompensa”.

Fonte Internet

Quarta-feira de cinzas!
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Lc 6,36-38

04

Naquele tempo, Jesus disse aos seus

discípulos:

“Sede misericordiosos como vosso Pai é

misericordioso. Não julgueis e não

sereis julgados; não condeneis e não

sereis condenados; perdoai e sereis

perdoados. Dai e vos será dado. Uma

medida boa, socada, sacudida e

transbordante será colocada na dobra

da vossa veste, pois a medida que

usardes para os outros, servirá também

para vós”.

Na Bíblia, todos os evangelistas, de acordo

com a realidade da sua comunidade de fé,

apresentam um retrato de Maria. Mas, todos eles nos

apresentam Maria como Discípula e Mensageira do

Evangelho. Vamos voltar nossa atenção para Maria

que é nossa mestra e modelo de discipulado, para que

sejamos bons discípulos e mensageiros da Boa Nova

de Jesus.

apresenta um retrato de Maria

convidada para entrar na escola do seguimento de

Jesus (Mc 9,7) e a proclamar a sua fé com valentia (Mc

6,7. 13; 16,15). Logo depois de escolher os doze, Jesus

sobe a montanha, lugar do encontro com o Pai, e aí

cria uma nova família, a família dos

seguidores, inclusive Maria, sua mãe

é convidada a fazer parte deste

discipulado tornando-se uma

"peregrina da fé".

destaca Maria

como mulher descendente do povo

de Deus e sua ação é colaborar no

cumprimento das Escrituras. "Eis que

a virgem conceberá e dará a luz um

filho" (Is 7,14). Ela, mesmo no seu

silencio, tem uma missão especial a

favor de Jesus, o Salvador do povo.

Maria aparece como aquela mulher

que vive plenamente o seguimento a

Jesus e é fiel as exigências feitas por

Ele: Maria ama a Jesus acima de tudo

(Mt 10,37), Ela acompanha o Filho

em todos os momentos, mesmo que

lhe custe dor e sofrimento (Mt

10,38). Maria é capaz de perder tudo

para manter-se unida a Jesus (Mt

10,39). Maria, com sua vida, sua

obediência e sua proximidade junto a

seu Filho, é a perfeita discípula e

modelo de seguimento para todos

nós.

apresenta outro

retrato. Nele, Maria é uma mulher

ativa, comprometida, que se oferece

livremente para colaborar no plano

da salvação sentindo-se, ela mesma,

discípula e serva do Senhor. Mulher

disposta a servir e a anunciar a Boa nova da Salvação.

Maria representa o povo de Israel que espera o

Libertador. Ela é jovem, virgem, cheia de graça e com

uma fé parecida com a fé de Abraão. Sua figura inicia o

povo novo de Deus. Maria é a primeira a dar o seu sim

para que o projeto de Deus aconteça. Mulher de

oração, que cultiva uma sadia vida interior. Ela guarda

e medita os acontecimentos no coração (cf. Lc 2,19-

52). É terra boa que acolhe a semente e faz produzir

frutos. Por isso Maria é também mulher missionária

que abre caminho em meio as dificuldades.

destaca a presença de Maria no início e no

final do Evangelho. Ela é sempre chamada de "Mãe de

Marcos

Mateus

Lucas

João

Devoção a Maria

Jesus" e tratada como "mulher". Nas Bodas de Caná, Maria

é mulher atenta as necessidades. Ela percebe a falta de

vinho e toma providencia. É mulher de iniciativa. Com esta

atitude, Maria mostra que a Igreja precisa de pessoas com

iniciativa, capazes de perceber as necessidades do povo e

dispostos a fazer tudo o que Jesus mandar. No final do

Evangelho, Maria aparece junto a cruz de Jesus. É mulher

forte que fica de pé diante da cruz. Aí, Maria é

encomendada aos cuidados do discípulo e o discípulo

encomendado aos cuidados da mulher. Maria recebe a

missão de ser a mãe da comunidade de Jesus, mãe de

todos aqueles e aquelas que acolhem e vivem a Palavra de

Deus. Maria é a Mãe de Jesus e a Mãe da Igreja.


