
Decolores 2016 www.mcccaxiasrs.com.br

Informativo do Movimento de Cursilhos de Cristandade da Diocese de Caxias do Sul  |  Ano 42- Número 402 - Março de 2016

08

Ter asas é dançar na chuva…

É plantar uma árvore…

Ver a inocência e a alegria nos olhos de uma criança.

É ficar bem quietinho ao lado da pessoa amada…

É subir uma montanha para se exercitar, meditar…

É encontrar os amigos só para ficar juntos.

É cantarolar uma música antiga… ou nova.

É arrumar as gavetas do armário... e da alma

É andar sem rumo, só por andar…

É falar sozinho…

É sorrir para aquela pessoa tão carente, só do seu sorriso.

É testar uma receita nova...

Ah! Ter asas é raspar a panela de brigadeiro com os dedos…

É brincar…

É rir de si mesmo…

É ter um lugar secreto bem lindo e fugir para lá de vez em quando…

E ficar de bobeira…

É tomar um banho de cachoeira, nadar em um rio…

Ir para a praia, caminhar, caminhar, caminhar...

Ter asas é viver intensamente as coisas simples e belas do dia a dia…

Ter asas é ficar em silêncio e ouvir dentro da gente, o Deus Emanuel.

 Que as boas ações nos encham da verdadeira alegria e iluminem o Novo Ano, e que 

Deus nos dê “asas de águia” para voarmos bem alto na construção de um mundo 

melhor.

Ano Novo... Vida Nova... Voo Novo...

Shalom!

Assessor Eclesiástico: Pe. Renato Arioti – 32113510
Padres colaboradores: Pe Arduino Lazzari – 96055271 – Pe.arduino@hotmail.com
Pe. Joni Bonatto – 32121141
Pe.Juarez Bavaresco
Coordenação: João Carlos e Salete Molin – 32298020/84013194/84013041 – 
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 – agadaremosto@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

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

CURSILHOS NA 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

Ultréya 

08/03/2016 - 20h – Ultréya - 

Igreja Sagrado Coração de 

Jesus - Bairro Cruzeiro

Participe!

15/03/2016 - 20h – Escola Vivencial –
 Seminário Nossa Senhora Aparecida

Palestra: Evangelizar com Alegria - 
Pe . Renato Arioti

Escola Vivencial
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Andrei e Gisele Finger

Casal três dias

 Reino de Deus é absoluto, todas as 
demais coisas, que não se identificam Ocom ele, são relativas e nos serão dadas 

por acréscimo (Mt 6,33). E o Reino de Deus é a 
felicidade plena, contrária ao nosso conceito humano de 
felicidade.  Alegria no Evangelho, sob a ação do Espírito 
de Deus e confiantes na misericórdia de Deus. 

Evangelizar deve ser uma tarefa apaixonada. 
Cristo vivo em nossa vida precisa ser anunciado. 
Evangelizar é comunicar às pessoas, Jesus Cristo: 
Caminho, Verdade e Vida (Jo14, 6). É preciso anunciar 
Cristo com alegria, fortaleza e com o testemunho da 
própria vida.

“De tua parte procura ser, para os que creem, um 
exemplo, pela palavra, pelo modo de proceder, pelo 
amor, pela fé, pela fidelidade. Não te descuides do 
carisma que está em ti,... Presta atenção sobre ti e sobre o 
que ensinas. Persevera nessas disposições e nessas 
práticas. Agindo assim, salvarás a ti mesmo e aos que te 
ouvem.” (1Tm 4, 12b-14a.16)

Amigos cursilhistas, que alegria estarmos juntos 
nesta convivência fecunda, sadia, que gera tantos frutos, 
fortalecidos na fé, nos valores cristãos, contribuindo 
para um mundo melhor. Podemos oferecer nosso 
crescimento pessoal e comunitário, sendo fermento que 
transforma, sal que dá sabor e luz que ilumina, segundo 
os preceitos do Evangelho.

Um convite para sermos corajosos, unidos, 
colaborativos nas nossas ações e testemunho vivo e 
alegre para contribuir nessa nobre missão, nos mais 
diversos ambientes. Cada um com seus dons e suas 
possibilidades, alinhados com sua comunidade, com o 
Movimento de Cursilhos, e juntos na caminhada da 
nossa Diocese.  
SHALOM!                                                           

    Salete Maria e João Carlos Molin
 Coordenação/GED

uero, primeiramente, agradecer ao 
Senhor pela presença de tantos Q
movimentos e carismas em nossa 

Diocese.
Quantas pessoas, no silêncio, na oração e 

com o testemunho de sua vida, trabalham e se 
preocupam em viver o Evangelho no dia a dia, no 
trabalho, na família e na sua comunidade.

Sem dúvida, os movimentos, entre eles o 
Cursilho, são sinais da vitalidade da Igreja. Como 
também as diversas pastorais são uma expressão da 
caridade da Igreja para com os pobres, os jovens, as 
crianças, as pessoas idosas, os doentes, os presos e 
as famílias.

Como Bispo dessa Igreja preciso muito de 
vocês. Preciso que me ajudem a chegar onde, nem 
os padres e nem eu temos condições de chegar. 
Vocês são os nossos braços, a nossa voz e o nosso 
coração que abraça o irmão e a irmã que moram nas 
periferias.

 Peço que acompanhem a caminhada da 
Diocese, participando dos encontros de formação e 
planejamento para os quais forem convidados. 
Sobretudo, neste Ano Santo da Misericórdia, 
estejam em sintonia com as comunidades que 
celebram esta graça extraordinária, participando e 
divulgando em todos os lugares que Deus nos ama 
e nos perdoa sempre.

No espírito do Jubileu da Misericórdia 
adotemos um compromisso concreto que 
contribua para melhorar a realidade onde vivemos, 
a começar pela própria família, a vizinhança e o 
ambiente de trabalho. As obras de misericórdia 
corporais e espirituais nos ajudem a sermos 
criativos em praticar a caridade e a compaixão.

Que a Virgem de Caravággio abençoe este 
Movimento e a todos com muita paz e saúde.

Um abraço fraterno e amigo.
    

Mensagem de Dom 
Alessandro Ruffinoni, 
nosso Bispo Diocesano, 
para o Movimento de 
Cursilhos da Diocese 
de Caxias do Sul.

Amigos
 Cursilhistas:

+ Alessandro Ruffinoni

Tempo em que o Senhor nos convida à conversão, através da 

meditação, reflexão, jejum, oração, tomada de atitude para

 uma caminhada melhor ao encontro com Deus.

A caridade não deve ser apenas ao pobre, mas, as inúmeras carências 

das pessoas que nos rodeiam. Precisamos ter paciência, pronunciar 

palavras de orientação, de atenção, de alegria. Para isso o Papa 

Francisco nos dá quinze dicas para vivermos concretamente a 

Quaresma:

             ►Sorrir, um cristão é sempre alegre.

►Agradecer (embora não precise) 

►Lembrar ao outro que você o ama.

►Cumprimentar as pessoas.

►Ouvir as histórias do outro, sem julgamento, com amor.

►Parar para ajudar, estar atento à alguém que precisa de você.

►Animar alguém.

►Reconhecer os sucessos e progressos do outro.

►Separar o que você não precisa e dar a quem necessita.

►Ajudar alguém para que ele possa descansar.

►Corrigir por amor e não calar por medo.

►Ter delicadeza com os que estão perto de você.

►Limpar o que sujou em casa.

►Ajudar os outros a superar os obstáculos.

►Telefonar para seus pais, avós, filhos, amigos...

O MELHOR JEJUM

►Jejum de palavras negativas e dizer palavras bondosas.

►Jejum de descontentamento e encher-se de gratidão.

►Jejum de raiva e encher- se com mansidão e paciência.

►Jejum de pessimismo e encher- se de esperança e otimismo.

►Jejum de preocupações e buscar ser confiante em Deus.

►Jejum de queixas e encher- se com as coisas simples da vida.

►Jejum de tensões e procurar a oração.

►Jejum de amarguras e tristezas e encher o coração de alegria.

►Jejum de egoísmo e encher-se por compaixão pelos outros.

►Jejum de falta de perdão e buscar a reconciliação.

►Jejum de palavras e buscar o silêncio, para ouvir os outros.

Quaresma

No dia 20 de dezembro de 2015 houve o 
encerramento das atividades do ano daquele 
Setor. Os cursilhistas e suas famílias tiveram 
um dia especial.  Depois da celebração da 
Santa Missa em uma gruta, as atividades 
culturais e recreativas continuaram no salão.
O ponto alto foi a convivência entre as 
famílias e a partilha que este encontro 
proporcionou a todos os presentes.
Os organizadores demonstraram que a busca 
da unidade usando a simplicidade, trouxe 
muita alegria e descontração.
Parabéns pela iniciativa!

Ultreya de Encerramento
do Setor de Santa Tereza

Colaboração: Gentil Zarembski

Atenção setores da Diocese de Caxias do Sul:

Este espaço está destinado para divulgar a 

programação, as notícias, eventos, fotos e tudo o 

que acontece nos setores. Aproveitem este espaço 

de comunicação.

Pelos Setores...

“Aprende-se a rezar, como se aprende a 
caminhar, a falar, a escutar. Diga-me como 

rezas e dir-te-ei como vives.”

Papa FranciscoFeliz Páscoa!
    No dia 8 de dezembro de 2015 aconteceu a Ultreia de encerramento 
do ano e posse da nova equipe do Grupo Executivo Diocesano (GED) 
do Movimento de Cursilhos da Diocese De Caxias do Sul, na Igreja 
Sagrado Coração de Jesus do Bairro Cruzeiro, para o triênio 2016 a 
2018. Na foto vemos o novo casal coordenador João Carlos e Salete 
Molin, o casal Simão e Margareth Menegat, que se despedem da 
coordenação, e os padres Renato Arioti e Arduino Lazzari.
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eu começo no MCC aconteceu nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 1976, em Farroupilha, precisamente em 

Caravaggio. Busquei viver a minha convicção na frase: “ O preço do Amor sem limites, está no sacrifício Msem medidas”. Lembro bem daquele primeiro encontro, juntamente com cinco sacerdotes, sob o comando 

do Assistente, hoje saudoso, Pe. Ângelo Caetano Tronca, que em 1973, trouxe o MCC de Santa Maria para a Diocese de 

Caxias do Sul. A minha experiência no MCC só pode ser de agradecimento a Deus e a todos e todas, por terem me dado 

tanto apoio em todos os momentos. Uma experiência fantástica, onde sempre procurei viver, ajudar e participar do 

MCC, especialmente ao longo dos 13 anos como Assessor Espiritual Diocesano. Tive outra experiência muito forte, 

bonita, na temporada que estive no Mato Grosso, na Arquidiocese de Cuiabá, Diocese de São Luis de Cáceres, quando 

introduzi o MCC em Pontes e Lacerda e Vila Bela da SS Trindade. Percorria 500 km, juntamente com os candidatos, 

sacrifício de apoio que ainda hoje é recordado, tudo por amor a Deus e aos irmãos e irmãs. Declaro ser feliz e sempre 

melhor pela experiência da compreensão, ajuda e apoio nas necessidades, de cada um em particular e coletivamente. A 

gente ficava feliz ao ouvir dizer: “Como foi bom ter aceitado o convite para participar do MCC”. A gente não fez muito, 

mas tudo foi feito com muito e grande amor. E agora... A experiência me deixou muito feliz pela convivência fraterna em 

todos os momentos. Li uma frase que muito me marcou, não lembro o autor, “a melhor maneira de começar o dia é se 

comprometer a fazer feliz ao menos uma pessoa antes do sol se pôr.” A experiência de vida fazendo o bem, ninguém, 

jamais, poderá apagar, pois amor e perdão não têm cor nem religião. Nas meditações “Quem sou eu”, procurei muito 

usar a frase de Henry Ford:” Reunir-se é um começo, permanecer juntos é um progresso, mas trabalhar juntos é um 

sucesso!”. E agora mesmo...pensei muito, rezei, refleti bastante, muitas tentativas do “não”, do “sim”, 82 anos...deixar 

ou continuar assessor eclesiástico do MCC? Decidi, espontaneamente, deixar o cargo de Assessor Espiritual - 

responsável - para outro levar adiante a obra do Senhor: “Amor a Deus e aos Irmãos e Irmãs.” Falei com o Bispo Dom 

Alessandro da minha decisão no momento certo. Aceitou o pedido e escolheu o Pe. Renato Ariotti -Parabéns! Vocês 

todos, cursilhistas, me deixaram um testemunho para que eu seja mais e melhor do que sou, o Pe. Arduíno. Foi muito 

bom conviver com todos vocês, compartilhar a vida através da doação: “nem demais e nem de menos”, mas o necessário 

e o suficiente no equilíbrio, para sempre continuar a Caminhada. Deixo o meu muito obrigado pela ajuda, pela 

dedicação, pela compreensão, pela tolerância e por todos os elogios no bem querer do coração, sempre pela construção 

do Reino de Deus. Que nossa amizade continue grande, forte e firme no amor a Deus “Amai-vos uns aos outros como Eu 

vos amei”, ensinado por Jesus Cristo: CAMINHO, VERDADE E VIDA. Com minha bênção, meu OBRIGADO no 

abraço fraterno.

Pe. Arduino Lazzari faz um belo relato  de sua experiência como Assessor do MCC :

Sincero Agradecimento

“Aprender mais para viver melhor”

 Pe. Arduíno Lazzari.

Pe. Lazzari recebeu 
das mãos de Simão 
Menegat uma placa 
de reconhecimento 
por todo o trabalho 

desenvolvido junto ao 
MCC.

Muito obrigado e que 
Deus o ilumine e o 

acompanhe sempre!

Pelo menos, este é o objetivo da Igreja quando se canoniza alguém: dizer aos cristãos que a santidade é possível e propor 
um caminho para ajudá-los a chegar a este propósito, fim de todo homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Trata-
se de vidas que se permitiram ser modeladas pela graça, a tal ponto que chegam a ser um anúncio da santidade de Deus 
mesmo. Neste mês de março, a Igreja nos propõe celebrarmos a solenidade de São José, pai adotivo de Jesus. 
Quais poderiam ser então as virtudes vividas por José, as quais todos os homens são chamados a imitar?

O Catecismo da Igreja Católica diz que “a pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem”. Ora, vemos no 
Evangelho segundo Mateus que José foi dócil a essa vontade “Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia 
mandado e recebeu em sua casa sua esposa.” (Mt 1,24).
Na busca de fazer sempre a vontade do Pai, podemos vislumbrar também em José a virtude da prudência, dado que esta 
“dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados 
para realizá-los “.
Neste mesmo Evangelho, vemos outra virtude em São José: ele era um homem justo. O texto bíblico o diz 
explicitamente ( Mt 1,19). Este termo, dentro do contexto bíblico, vai muito além do significado de justiça que temos em 
nossas sociedades contemporâneas. Ele exprime a ideia de alguém que é fiel, que observa a lei. E esta fidelidade à lei, 
esta observância gera, por consequência, uma retidão no agir, seja para com Deus, seja para com os homens. 
Podemos também afirmar que São José tinha a virtude da fortaleza, uma das quatro virtudes cardeais. Diante do que 
José viveu com Maria, antes do nascimento de Jesus, a procura de um lugar para que ela desse à luz, e depois fugindo da 
perseguição de Herodes, sem a virtude da fortaleza, talvez José não tivesse suportado a pressão das dificuldades 
exteriores. Essa virtude também o ajudou a permanecer na procura deste Bem, ou seja, da vontade de Deus que lhe havia 
sido claramente manifestada.

Por fim, José foi aquele que viveu a virtude do amor. Sem ela, ele não teria assumido viver a vontade de Deus como ela 
se lhe apresentou. Ao amarmos o Senhor, amamos igualmente Sua vontade e assumimos firmemente todas as 
consequências que lhe são vinculadas. Desta maneira, podemos ver na vida de São José, mesmo que contada tão 
brevemente pelos Evangelhos, a presença deste movimento de amor que o levou a amar a Deus até as últimas 
consequências.

Fonte: José Botelho - Canção Nova (adaptado)

Março mês dedicado a São José
Cinco virtudes de São José

 que todo homem deveria ter:

A vida dos santos precisa ser para nós como um livro vivo,
no qual lemos as virtudes que têm sua fonte no próprio Cristo.

O logotipo e o lema colocados juntos oferecem uma feliz síntese do Ano jubilar.
O lema “Misericordiosos como o Pai” (retirado do Evangelho de Lucas, 6,36) propõe viver a misericórdia no exemplo 
do Pai que pede para não julgar e não condenar, mas perdoar e dar amor e perdão sem medida (cfr. Lc 6,37-38).
O logotipo – obra do Padre jesuíta Marko I. Rupnik – apresenta-se como uma pequena suma teológica do tema da 
misericórdia. Mostra, na verdade, o Filho que carrega aos seus ombros o homem perdido, recuperando uma imagem 
muito querida da Igreja primitiva, porque indica o amor de Cristo que realiza o mistério da sua encarnação com a 
redenção.

O desenho é feito de tal forma que realça o Bom Pastor que toca profundamente a carne do homem, 
e o faz com tal amor capaz de lhe mudar a vida.
Além disso, um detalhe não é esquecido: o Bom Pastor com extrema misericórdia carrega sobre si 
a humanidade, mas os seus olhos confundem-se com os do homem. Cristo vê com os olhos de Adão 
e este com os olhos de Cristo. Cada homem descobre assim em Cristo, novo Adão, a própria 
humanidade e o futuro que o espera, contemplando no Seu olhar o amor do Pai.
A cena é colocada dentro da amêndoa, esta também uma figura cara da iconografia antiga e 
medieval que recorda a presença das duas naturezas, divina e humana, em Cristo.
Os três ovais concêntricos, de cor progressivamente mais clara para o exterior, sugerem o 
movimento de Cristo que conduz o homem para fora da noite do pecado e da morte. Por outro lado, 
a profundidade da cor mais escura também sugere o mistério do amor do Pai que tudo perdoa.

Editora Vozes

DESCRIÇÃO DO LOGO DO JUBILEU DA MISERICÓRDIA
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Sagrada Família

A vida é dinâmica, com sonhos e vitórias, desafios e conquistas, alegrias e tristezas, uma diversidade de momentos e 
situações que fazem a vida ser o que é.
Dom Alessandro, nosso Bispo, pede que em nome da Igreja, assuma mais uma missão, além de ser Pároco da Paróquia 
Santa Catarina em Caxias, acompanhar como Assessor Espiritual o Movimento de Cursilho  em nossa Diocese.
Desde 1989, quando participei do encontro do Cursilho, sempre estive ligado ao Movimento. Não é algo estático, 
parado, morto ou morno. É um Movimento que tem e fez história, e que deve continuar a crescer, se fortalecer, 
produzindo sempre bons frutos.
O Cursilho passou por inúmeras mudanças e transformações, de casa, de mãos, de lugar,  de método, de assessores. A 
essência é a mesma:   Evangelizar, testemunhar e viver o amor de Deus nos mais diversos ambientes, sendo sal da terra e  
luz do mundo.
Por  ser um Movimento de Igreja deve estar bem unido aos objetivos e prioridades Pastorais. Não é um Movimento que 
começa agora, tem história, pessoas, vida, alegrias, desafios, lagrimas e muita perseverança.
Quero com todos, especialmente com os membros do GED, somar e ser um amigo, irmão, presença e força nos mais 
diversos momentos.
Registro o agradecimento ao Padre  Ângelo Tronca (In Memorian) que junto com irmãos leigos, foi o mentor deste 
Movimento em nossa diocese.
Agradecer ao Padre Arduino Lazzari por sua dedicação, presença, amizade e apoio por tantos anos, juntamente com as 
diversas equipes de coordenação.
Agradecer aos Bispos, Padres, Freis, Religiosos, 
Religiosas que sempre apoiaram e se dedicaram 
aos Movimentos nas comunidades e  Paróquias; 
continuemos unidos.
O reconhecimento a tantos cristãos leigos que 
assumiram e  hoje assumem a Coordenação do 
Movimento de Cursilho, nos setores e regiões que 
é essencialmente um Movimento de Leigos.
Vamos juntos! Não estamos sozinhos,   a graça de 
Deus nos fortalece, nos anima e sustenta. No ano 
da Misericórdia continuemos a missão de 
evangelizar, anunciar e testemunhar o amor Deus 
em todos os nossos ambientes.   

Pe. Renato Arioti conta um pouco de sua vivência no MCC e nos fala como deve ser a nossa a caminhada
dentro do Movimento.

A missão continua...

SHALOM !
Pe. Renato Arioti

 convite dirigido pelo profeta à antiga cidade 
de Jerusalém, hoje é endereçado também a 
toda a Igreja e a cada um de nós: “Rejubila-O

te...Exulta!” (Sf 3, 14). O motivo da alegria é 
expresso com palavras que infundem esperança, e 
permitem olhar para o futuro com serenidade. O 
Senhor revogou qualquer condenação e decidiu 
viver no meio de nós.
Este terceiro domingo de Advento atrai o nosso 
olhar para o Natal já próximo. Não podemos deixar 
que o cansaço se apodere de nós; não nos é permitida 
qualquer forma de tristeza, mesmo se tivéssemos 
motivos devido às numerosas preocupações e às 
várias formas de violência que ferem esta nossa 
humanidade. Porém, a vinda do Senhor deve encher 
o nosso coração de alegria. O profeta, que traz 
inscrito no seu próprio nome — Sofonias — o 
conteúdo do seu anúncio abre o nosso coração à 
confiança: Deus protege o seu povo. Num contexto 
histórico de grandes iniquidades e violências, praticadas, sobretudo por homens de poder, Deus anuncia que Ele 
próprio reinará sobre o seu povo, que nunca mais o deixará à mercê da arrogância dos seus governantes, e que o 
libertará de qualquer angústia. Hoje, nos é pedido que não se enfraqueçam os nossos braços (Sf 3, 16), por causa da 
dúvida, da impaciência ou do sofrimento.
O apóstolo Paulo retoma com força o ensinamento do profeta Sofonias e reafirma-o: “O Senhor está próximo”. Por 
esta razão, devemos rejubilar-nos sempre, e com a nossa afabilidade dar a todos testemunho da proximidade e do 
cuidado que Deus tem por cada pessoa.
Abrimos a Porta Santa, aqui e em todas as catedrais do mundo. Também este sinal simples é um convite à alegria. 
Inicia o tempo do grande perdão. É o jubileu da Misericórdia. É o momento para redescobrir a presença de Deus e a 
sua ternura de Pai. Deus não ama a rigidez. Ele é Pai, é terno. Faz tudo com ternura de Pai. Também nós somos como as 
multidões que interrogavam João: “Que devemos fazer?” (Lc 3, 10). A resposta de João Baptista não tarda a chegar. 
Ele convida a agir com justiça e a olhar para as necessidades dos que estão em dificuldade. Contudo, o que João exige 
dos seus interlocutores é quanto encontra aprovação na Lei. De nós, pelo contrário, é exigido um compromisso 
radical. Diante da Porta Santa que somos chamados a atravessar, nos é pedido que sejamos instrumentos de 
misericórdia, cientes de que seremos julgados sobre isto. Quem foi batizado sabe que tem um compromisso maior. A 
fé em Cristo suscita um caminho que dura a vida inteira; que consiste em ser misericordioso como o Pai. A alegria de 
atravessar a Porta da Misericórdia acompanha-se ao compromisso de acolher e testemunhar um amor que vai além da 
justiça, um amor que não conhece fronteiras. É por este amor infinito que somos responsáveis, não obstante as nossas 
contradições.
Rezemos por nós e por todos aqueles que atravessarão a Porta da Misericórdia, para podermos compreender e acolher 
o amor infinito do nosso Pai celeste, que recria, transforma e reforma a vida.

Homilia do Papa Francisco

Fonte: Vaticano

Domingo, 13 de Dezembro de 2015
III Domingo de Advento.

Oração da Campanha da Fraternidade 2016

 Deus da vida, da justiça e do amor, Tu fizeste com ternura o nosso planeta, 
morada de todas as espécies e povos.
Dá-nos assumir, na força da fé e em irmandade ecumênica, a 
corresponsabilidade na construção de um mundo sustentável e justo, para 
todos.
No seguimento de Jesus, com a alegria do Evangelho e com a opção pelos 
pobres.
Amém!

Jubileu extraordinário da Misericórdia

Um momento de descontração na transmissão do cargo de Assessor

Eclesiástico do MCC do Pe. Arduino Lazzari aoPe. Renato Arioti,

 para o triênio 2016 a 2018.
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