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CALENDÁRIO LITÚRGICO

Março 2015.

Abril 2015

10 T Dn 3.25.34-43 *SI 24,4bc-5ab.6-7.8-9 (R:6a) Mt 18.21-35.

11 Q Dt 4,1.5-9 Sl 147, 12-13.15-16.19-20 (R.12ª) Mt 5,17-19

12 Q Jr 7,23-28 Sl 94, 1-2. 6-7. 8-9 (R.8)

13 S Os 14,2-10 Sl 80,6c-8ª. 8bc-9. 10-11ab. 14.17 (R Cf.11.9ª) Mc

12,28b-34

14 S Os 6,1-6 Sl 50, 3-4. 18-19. 20-21ab (R. Cf.Os 6,6) Lc 18,9-14

15 D 2 Cr 36,14-16.19-23 Sl 136,1-2.3.4-5.6 (R. 6ª) Ef 2,4-10

16 S Is 65,17-21 Sl 29,24.5-6.11.12a.13b (R.2a) Jo 4,43-54

17 T Ez 47,1-9.12 Sl 45,2-3.5-6.8-9 (R.8) jo 5,1-16

18 Q Is 49,8-15 Sl 144, 8-9. 13cd-14. 17-18 (R.8ª) Jô 5,17-30

19 Q 2Sm 7,4-5ª.12-14ª.16 Sl 88(89), 2-3.4-5.27 e 29 (R.37) Rm

4,13.16-18.22 Mt 1,16.18-21.24

20 S Sb 2,1ª.12-22 Sl 33,17-18. 19-20. 21.23 (R.19ª) Jo 7,1-2.10.25-30

21 S Jr 11,18-20 Sl 7, 2-3. 9bc-10. 11-12 (R. 2ª) Jo 7, 40-53

22 D Jr 31, 31-34 Sl 50,3-4.12-13.14-15 (R 12ª) Hb 5,7-9

23 S Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Sl 22, 1-3ª. 3b-4.5.6 (R.4ª) Jo 8,1-11

24 T Nm 21,4-9 Sl 101, 2-3. 16-18. 19-21 (R.2) Jo 8,21-30

25 Q Is 7,10-14; 8,10 Sl 39(40),7-8a.8b-9.10,11 (R. 8a.9a) Hb 10,4-10

Lc 1,26-38

26 Q Gn 17,3-9 Sl 104, 4-5. 6-7. 8-9 (R.8a) Jo 8,51-59

27 S Jr 20,10-13 Sl 17,2-3a. 3bc-4. 5-. 7(R. cf. 7) Jo 10,31-42

28 S Ez 37,21-28 Jr 31, 10.11-12ab. 13 (R. Cf. 10d) Jo 11,45-56

29 D Is 50,4-7 Sl 21,8-9.17-18ª.19-20.23-24 (R.2ª) Fl 2,6-11 Mc 11,1-10

30 S Is 42,1-7 Sl 26, 1.2.3 13-14 (R.1a) Jo 12,1-11

31 T Is 49,1-6 Sl 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15.17 (R.15) Jo 13,21-33.36-38

01 Q Is 50,4-9a Sl 68, 8-10. 21bcd-22. 31. 33-34 (R. 14 cb) Mt 26,14-25

02 Q Is 61,1-3a.6a.8b-9 Sl 88, 21-22.25.27 Ap 1,5-8 Lc 4,16-21

03 S Is 52,13- 53,12 Sl 30,2.6.12-13.15-16.17.25 (R.Lc 23,46) Hb 4,14-

16;5,7-9 Jo 18,1-19,42

04 S Gn 1,1 – 2,2 Ex 14,15-15,1 Is 54,5-14 Is 55,1-11 Br 3,9-15.32-4,4

Ez 36,16-17a.18-28 Sl 103,1-2a.5-6.10.12.13-14.24.35c (R.30) Sl

15,5.8.9-10.11 (R.1a) Sl 29,2.4.-6.11.12a.13b (R2a) Is 12,2-3.4bcd.5-6

(R.3) Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.3) Sl 18,8.9.10.11 (R.Jo 6,68c) Sl 41,3-5 bcd;

42,3.4 (R.41,2) Gn 22,1-18 Mc 16,1-7

05 D At 10,34a.37-43 Sl 117,1-2.16ab-17.2-23 (R.24) Cl 3,1-4 Jo 20,1-9

06 S At 2,14-22-33 Sl 15, 1-2a.5.7-8. 9-10. 11 (R. 1) Mt 28,8-15

07T At 2,36-41 Sl 32, 4-5. 18-19. 20.22 (R. 5b) Jo 20,11-18

Dezembro 2014

Diocese de Caxias do Sul

Hoje...
Hoje, esteja onde você estiver, receba essas flores e enfeite o teu dia

com paz e amor ao próximo.

Plante harmonia em teu caminho, distribua pétalas em forma de carinho

e de coloridos sorrisos. Faça do seu viver um canteiro onde

exale aroma de humildade, beleza em amor, pureza em compreensão

e renove você com a imagem da alegria. Não se preocupe com mais este

dia que é de intensa correria, busque sim adquirir a tranquilidade

da certeza nas vitórias, nos sonhos, nos caminhos da vida.

A verdade é revelada na esperança, através da natureza por DEUS criada.

Acredite que é possível obter êxitos incessantes desde que paute suas

atitudes

por correções exemplares sempre à prova de qualquer dúvida

e fique ciente de que essa semana de vida será melhor que a anterior

porque o nascer acontece para superar o morrer.

SHALOM!
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Humor!

O sargento diz para o soldado:

- Soldado Ramos, não te vi hoje no teste

de camuflagem!

O soldado respondeu:

- Obrigado Senhor!

O sargento diz para o soldado:

- Soldado Ramos, não te vi hoje no teste

de camuflagem!

O soldado respondeu:

- Obrigado Senhor!

ULTRÉYAS e ESCOLAS

03/03/2015 – 20h

10/03/2015 – 20h

17/03/2015 – 20H

Missa com Seminaristas

Seminário N. Sra. Aparecida

Ultréya

Igreja Sagrado Coração de

Jesus

Bairro Cruzeiro

Escola Vivencial

Seminário N. Sra. Aparecida
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EXPEDIENTE

O Tempo de advento é um tempo de espera. É o

Senhor que vem chegando.

Somos todos convidados a acolher com muita

alegria o Menino que está nascendo.

Preparamo-nos para o Natal quando celebramos

a vinda de Jesus Cristo no meio de nós.

Advento

02

A tarefa do cursilhista é evangelizar os ambientes em que vive. Isto não é um dever, mas uma graça, um convite de Jesus para trazer até a

Terra um pouco do Céu. Um compromisso quemerece ser assumido com alegria. Porém evangelizar, nem sempre é fácil, e queremos trazer

aqui algumas reflexões sobre esta expressão. Em grego, "evangelizar" resume a expressão «anunciar boas notícias» para nós cristãos o

significado é bastante profundo, serve para descrever a beleza e preciosidade da nossa fé: é o anúncio da Ressurreição de Cristo.

Evangelizar é dar testemunho de uma transformação que acontece com o ser humano por causa da Ressurreição de Cristo; e não só falar de

uma doutrina a ser decorada. Evangelizar é anunciar que Deus ama a mim, a você, a todos, de forma incondicional, absoluta, e verdadeira e

que esse Amor é produto da gratuidade do Senhor e não merecimento Evangelizar requer a experiência pessoal do Amor, da Ternura, da

Compaixão de Deus e do Seu "fazer novas todas as coisas" em mim, em nós... que transformam o viver, não simplesmente a transmissão da

verdade revelada nas Escrituras e a defesa de conceitos sem transformar o meu, o seu...coração. A Fé que toca a razão e também a vontade e

as emoções é tão poderosa que pode transformar uma vida de maneira notável!

Evangelizar é conhecer a pessoa de Jesus. Conhecê-lo significa viver a cada dia a experiência do Seu amor compreendendo que o que Ele

fez tem relação direta comigo, com você. Não basta "saber coisas" sobre Ele. Evangelizar significa portanto, falar de Jesus a alguém, a um

nível muito mais profundo do que as palavras podem alcançar, é testemunhar com o nosso jeito de tratá-la o valor que essa pessoa tem para

Deus que nos diz : «És precioso aos meus olhos, eu estimo-te e amo-te» (Isaías 43,4). Evangelizar é declarar o Amor de Deus a cada pessoa,

para que esse amor leve à conversão, e não julgar e abrir as portas do inferno para os pecadores. A evangelização apela a que comecemos

por nós próprios. É com a nossa vida, que damos testemunho da realidade da Ressurreição de Jesus. É pela nossa certeza, pela nossa alegria

em saber que somos amados por toda a eternidade, que mostramos Cristo àqueles que não o conhecem. E não esqueçamos que "ao

mostrar um respeito infinito por todos aqueles que encontrou Jesus Cristo devolveu valor e dignidade a cada pessoa", assim ao cristão cabe

acolher todos sem discriminação, e não escolher apenas aqueles que amamos. As nossas ações é que falarão por nós e que darão

credibilidade às palavras que proferimos. Portanto precisamos sempre da Oração, do Estudo e da transformação. Participemos dos

momentos de oração nas Missas, nas ultréyas, na leitura orante da Bíblia, rezando, nas conversas simples e sinceras com Deus.

Participemos dos momentos de estudo na leitura da Palavra, nas Escolas Vivenciais, nos encontros de Grupo. E não esqueçamos que as

nossas ações é que falarão por nós e que darão força transformadora às nossas palavras. Que Nossa Senhora seja a "inspiradora de quem

quer amar ... e andar com Jesus ....andar com Jesus."Shalom!

Oração da CF 2015

Tema:“Fraternidade: Igreja e Sociedade”

Lema: “Eu vim para servir” (cf. Mc 10,45)

Sabe aquela história da vida ser uma festa? Pois

é, na realidade ela é uma festa, ou melhor, ela é

separada por festas. Mementos ruins todos nós

passamos, e eles nos marcam, mas uma festa,

festa mesmo, festa festa, nos marca de um jeito

muito melhor. Exemplificando o que estou

querendo dizer, quando nascemos, não fazem

uma festa para nossa vinda? E quando fizemos

nosso primeiro aninho? A festa não é só uma

festa, e A FESTA. Quando nasce nosso primeiro

dentinho, não fazem uma festa? E quando

fizemos a primeira comunhão? Nossa, que

alegria poder receber a hóstia do Padre na

missa, NA MISSA, e não depois que ela acaba, (lá

na casinha do Padre Nivaldo) hehe...

comemoramos esse feito, com uma festa. Logo

depois, 2 anos depois para ser mais exato,

comemoramos um grande feito, nos

crismamos, e é claro, com uma festa. Logo

depois também, nos formamos no ensino

fundamental, comemorando com uma festa,

seja com a turma ou com a família.

Comemoramos com muuuita festa, os 15 das

pessoas,maioria mulheres, é claro, mas né

hehe...

Depois, comemoramos uma etapa muito marcante

da vida, nos formamos no ensino médio, adeus

escola. E como comemoramos isso? É claro, com uma

festa. Após tudo isso. Acabou? Nãão, fizemos o tão

sonhado e esperado dezoitão, marcante na vida de

todo mundo, e aproveitamos a vinda da maioridade

com uma baita festaaaaa. Depois noivamos, nos

formamos na faculdade, casamos, comemoramos os

50 anos de vida, 25 anos de casado, 50 anos de

casado,(se Deus quiser), de que jeito? Com uma festa,

uma festa que não precisa ser uma FESTA, mas uma

festinha do nosso jeitinho, iiiiih são muuitas festas

marcantes.

Até agora citei os exemplos mais marcantes da vida, e

comemorados com uma festa. Mas nem falei nas

festas que fizemos por causa de alguns “imprevistos”

como, fizemos uma festa quando ganhamos um

emprego novo e desejado, quando nos formamos em

algum curso, todo o ano no nosso aniversário,

independente do número, quando um ano acaba e

outro começa, quando Jesus nasce, e morre e, por

fim, ressuscita. Hoje é um momento importante do

ano, certo? Afinal está começando o ano para todos.

Não mais um ano qualquer, mas sim 2015, então

vamos fazer dele uma grande.... Festa!

Texto: Grupo de Jovens Nova Geração,

Paróquia de Lourdes

Av. Rio Branco, 4423 - Ana Rech - Fone (54) 3283-1625

CEP 95060-000 - Caxias do Sul - RS

www.ultrapoxi.com.br - ultrapoxi@ultrapoxi.com.br

Datas dos Cursilhos de 2015

Ó Pai, Alegria e esperança de vosso povo,

vós conduzis a Igreja, servidora da vida,

nos caminhos da história.

A exemplo de Jesus Cristo

e ouvindo sua palavra

que chama à conversão,

seja vossa igreja testemunha viva de

fraternidade

e de liberdade, de justiça e de paz.

Enviai o vosso Espírito da verdade

para que a sociedade se abra

à aurora de um mundo justo e solidário,

sinal do Reino que há de vir.

Por Cristo Senhor nosso.

Amém!

Campanha da Fraternidade 2015
“A Campanha da Fraternidade 2015 será uma oportunidade de retomarmos os ensinamentos do Concílio

Vaticano II.

Ensinamentos que nos levam a ser uma Igreja atuante, participativa, misericordiosa, samaritana.”

Campanha da Fraternidade 2015
Cursilho Masculino nº 151

21/22 e 23 de Agosto (18h)

Cursilho Feminino nº 149

28/29 e 30 de Agosto (18h)

Cursilho Masculino nº 152

16/17 e 18 de Outubro (18h)

Cursilho Feminino n º 150

23/ 24 e 25 de Outubro (18h)

Cursilho Masculino nº 150

15/16 e 17 de Maio (18h)

Cursilho Feminino nº 148

29/30 e 31 de Maio (18h)

A vida é uma festa

Dom Leonardo U. Steiner, Secretário-geral da CNBB

Marta e Vilsso Stangherlin

casal vice coordenadora
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“
Pegando o cálice, deu graças e disse: 'Tomai este cálice e

distribuí-o entre vós (...) Tomou em seguida o pão e depois

de ter dado graças, partiu-o e deu-lho, dizendo: 'Isto é o meu

corpo, que é dado por vós; fazei isto em memória de mim'.

Do mesmo modo tomou também o cálice, depois de cear,

dizendo: "Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é

derramado por vós...". (Lc 22, 17-20)

Nessa ocasião Jesus celebrou a primeira missa. É importante

notar que o Senhor pede que o cálice seja distribuído entre

todos; é a partilha, a comunhão entre os presentes. Depois, Jesus

diz “isto é”. Ele não disse isto representa ou significa, mas disse

bem claramente “é”. Neste momento, no mundo inteiro é

celebrada uma missa onde o pão é transformado no Corpo de

Cristo e o vinho transformado em Seu Sangue, pelo poder do

Espírito Santo.

A Missa é a maior, a mais completa e a mais poderosa oração da

qual dispõe o católico.

Entretanto, se não conhecemos o seu valor e significado e

repetimos as orações de maneira mecânica, não usufruiremos os imensos benefícios que a missa traz.

Lembremo-nos, antes de qualquer coisa, de que somos convidados especiais. Jesus convida a cada um de nós em particular para

esta festa. Preparemo-nos, portanto, de um modo muito mais cuidadoso do que para qualquer outra festa, porque nesse caso o

anfitrião é Deus em pessoa.

Ao entrar na Igreja, saibamos dar valor à graça de Deus que nos trouxe ao momento presente, abrindo nosso coração na certeza

de que Deus nos ama.

A Missa é para todos, mas a maneira de cada um participar pode ser diferente. Depende da fé que as pessoas têm. Existe quem

vem à Missa para fazer pedidos a Deus, outros apenas para cumprir uma obrigação e outros com alegria e fé, para louvar e

bendizer a Deus.

Reflitamos um pouco mais sobre a forma de como cada um participa da Missa lendo a seguinte história:

Numa certa cidade, uma bela catedral estava sendo construída. Ela era inteiramente feita de pedras, e centenas de operários

moviam-se por todos os lados para levantá-la. Um dia, um visitante ilustre passou para visitar a grande construção. O visitante

observou como aqueles trabalhadores passavam, um após o outro, carregando pesadas pedras, e resolveu entrevistar três deles. A

pergunta foi a mesma para todos.

- O que você está fazendo?

- Carregando pedras, disse o primeiro.

- Defendendo meu pão, respondeu o segundo.

Mas o terceiro respondeu:

- Estou construindo uma catedral, onde muitos louvarão a Deus, e onde meus filhos aprenderão o caminho do céu. Essa história

relata que apesar de todos estarem realizando a mesma tarefa, porém a maneira de cada um realizar é diferente. Assim igualmente

acontece com a Missa. Ela é a mesma para todos, contudo a maneira de participar é diferente, dependendo da fé e do interesse de

cada um:

- Existem os que vão para cumprir um preceito;

- Há os que vão à Missa para fazer seus pedidos e orações;

- E há aqueles que vão à Missa para louvar a Deus em comunhão com seus irmãos.

Fonte: Catequisar.com.br

Amor...

H
omenageamos as mulheres que, fortes como a

rocha, sensíveis como uma pétala de rosa e

renovadas no Espírito Santo colaboram no

sustento da família, administram a casa sem esquecer de

ser mãe e esposa. Elas colaboram na Evangelização

participando no Movimento de Cursilhos

porque amam e querem ver a sua

comunidade e a Igreja de Cristo cada

vez mais fortalecida.

Três Conselhos de três

grandes Santas às mulheres

que querem crescer na sua

espiritualidade:

Santa Teresa d'Ávila:

Ter a cruz de Cristo diante

dos olhos em todos os

momentos : Em “ Jesus

encarnado, chagado por mim” é

olhar para o Amor concreto, real,

histórico com que Deus amou os

homens, apropriando-se dessa certeza: ”Eu

fui amado com amor infinito, sem defeito, não sou

mais uma vítima, não preciso mendigar o amor dos

outros”. Portanto, ter a certeza que Deus nos amou

primeiro. (Conf. Jo 10) Logo a morte de Cristo na Cruz é a

realidade concreta do amor de Deus.

Santa Teresa do Menino Jesus:

Amar de volta aquele que amou primeiro (traz a religião

para a vida cotidiana respondendo nos pequenos gestos e

atos ordinários no dia a dia). “As pequenas almas podem

também amar a Deus não como uma forma heroica dos

grandes santos, mas de forma ordinária, comum. Todos

somos chamados a transformar cada um dos pequenos

atos da vida em amor a Deus. Oferecer tudo a Jesus, seja

bem ou mal, alegria ou tristeza, contentamento ou

frustração.

Santa Catarina de Sena:

Ser missionário levando os

outros a Deus,motivados a dar

maior glória a Deus fazendo

como um ato de amor a Ele,

levando seus filhos de volta

para casa: “A conversão dos

pecadores deve ser buscada

por todos para que Deus seja

agradado. Lembra S. Tomás

de Aquino em que o amor

pode ter vários objetos. O

Objeto material do amor pode ser

Deus, a própria pessoa ou até

mesmo bilhões de pessoas da Terra, os

santos, os anjos, etc. Contudo, a caridade,

o amor só tem um objeto formal: Deus. Amar a

Deus por Deus, amar o próximo por amor a Deus, amar a

si mesmo por amor a Deus. Portanto a vida de

apostolado, o sacrifício, a pregação, o pedido de

conversão pelos pecadores deve ter o foco principal o

amor para com Deus.

Colaboração: Gentil e Marilene

(Casal Pós-Cursilho)

“A Bendita entre todas as Mulheres”“A Bendita entre todas as Mulheres”

‘’Mantenha abertas as
portas das suas igrejas
e acesas as luzes dos
seus confessionários’’

‘’Mantenha abertas as
portas das suas igrejas
e acesas as luzes dos
seus confessionários’’

Papa Francisco

Nossa Senhora

Auxiliadora

MissaMissa

“Tempo da Quaresma – sempre é único e especial esse momento da liturgia.

Necessitamos de um espaço para olhar a nossa vida e buscar acolher a graça de

Deus que nos convida a sermos novos. A oração, penitência, jejum, esmola, lectio

divina, confissão sacramental, reflexões, confissões fazem parte desse tempo,

juntamente com uma sobriedade na liturgia (sem o hino do Glória, a aclamação

do Aleluia, as flores e sem solenizar demais as celebrações), procurando

concentrar naquilo que é essencial em nossas vidas.

Todos nós necessitamos de um tempo de reflexão e mudança. Durante o ano

tantas situações vão se sucedendo e colocando-nos muitas vezes fora do

caminho do Senhor. Os 40 dias que tornam presentes os dias de Jesus no deserto,

e também os anos do povo de Deus na caminhada do Êxodo, saindo das

escravidões para a vida nova, passando pelo Mar Vermelho e celebrando a aliança

com Deus, nos recordam que é tempo de renovar nossa vida batismal e nossa

aliança com o Senhor. Para isso há este tempo de contrição que deve conduzir-

nos a uma nova vida...”

Dom Orani João Tempesta)
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O
amor exige presença. Quem ama gosta de estar perto da pessoa amada, gosta de olhar nos

olhos e sentir-se envolto pela ternura. Na história da Igreja, os cristãos sempre buscaram

formas de cultivar e enaltecer a relação de amor para com Nossa Senhora, seja através da

música, da poesia, das litanias, ou da pintura.

Mesmo sem ter registros históricos, acredita-se que quem primeiro retratou a face de Nossa Senhora

foi o Evangelista São Lucas, que teria pintado o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E em

homenagem a ele que celebramos o dia do pintor no mesmo dia que a Igreja celebra a sua memória. São

Lucas foi um dos primeiros missionários do mundo greco-romano.

Seu nome aparece nas cartas do Apóstolo Paulo, apresentado como seu companheiro nas lutas pela

evangelização. Seu nome está gravado na memória dos cristãos, associado ao Evangelho que ele narrou e

também ao livro dos Atos dos Apóstolos. Seus escritos revelam, de maneira encantadora, o seu carinho

para com a Mãe de Jesus e nossa mãe. Nenhum outro evangelista narrou com tanta ternura a anunciação

do anjo, a visita de Maria a sua prima Isabel, e também a infância de Jesus.

Além dos escritos, Lucas, com a sua habilidade de pintor, retratou o rosto iluminado e iluminador de

Nossa Senhora no belíssimo quadro que hoje é conhecido no mundo inteiro: Nossa Senhora do Perpétuo

Socorro! Quem olha para o quadro, sente-se acompanhado pelo olhar de Maria, sente-se iluminado pelo

seu amor. Com o mesmo desejo de colocar-se sob o olhar amoroso de Nossa Senhora, milhares de pessoas

têm modelado imagens, realizado pinturas, verdadeiras obras de arte que estabelecem essa interligação

afetiva, amorosa, de proximidade e aconchego.

Em cada representação percebe-se o carinho das pessoas que buscaram, através daquela pintura ou

escultura, manifestar o seu carinho para com a Mãe. Fazendo uso da linguagem plástica, silenciosa e

cheia de ternura, mãos habilidosas trazem para perto de nós o olhar carinhoso de nossa mãe celestial.

Como é bom saber que temos uma mãe carinhosa que sempre olha por nós, caminha conosco pelas

estradas da vida, guarda-nos sob o seu manto de amor e conduz nossos passos ao encontro de seu Filho,

Nosso Senhor Jesus Cristo! Nossa Senhora é a mãe carinhosa que nos ama, mesmo quando nada fazemos

para merecer o seu amor. Seguramente, é nessas horas que dela nós mais precisamos.

Cada vez que nos colocarmos diante de uma representação de Nossa Senhora, seja uma pequena

imagem, uma pintura, ou um santinho de bolso, que nosso pensamento se eleve ao céu para contemplar

aquela que nos trouxe o Seu Filho, o Nosso Salvador.

Que o nosso coração se aqueça com a sua ternura e que o amor seja acolhido em nossas vidas,

para que possamos caminhar com mais segurança, fazendo com que, através de nossas palavras e

ações, Cristo seja levado ao encontro das pessoas com quem convivemos, suscitando a mesma alegria

que inundou o coração de Isabel, quando Maria levou Cristo ao seu encontro..

Fonte: Pe. Vicente André, C.SS. R

Revista de Aparecida – Campanha dos devotos.
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Mãe, mostra-nos teu rosto de luz.Mãe, mostra-nos teu rosto de luz.

“Mas entre vocês não deverá

ser assim: quem de vocês

quiser ser grande, deve

tornar-se o servidor de vocês,

e quem de vocês quiser ser o

primeiro, deverá tornar-se o

servo de todos. Porque o

Filho do Homem não veio

para ser servido. Ele veio para

servir e para dar sua vida

como resgate em favor de

muitos.”


