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GED - Grupo Executivo Diocesano Caxias do Sul - 2012/2013

Assessor Eclesiástico:

Padres Colaboradores:

Coordenação:

Vice-coordenação:

Casal Secretário:

Casal Pré-Cursilho:

Casal Três Dias:

Casal Pós-Cursilho:

Casal Escola:

Casal Decolores:

Casal Tesoureiro:

Casal Ecônomo:

Pe. Arduino Lazzari / 9605.5271 / pe.arduino@hotmail.com

Pe. Renato Arioti - Pe. Adelar Baruffi - Pe. Juarez Bavaresco - Pe. Edmundo Marcon /

9602.7890 / 3211.1629 / 3211.0004 / 3211.2750 - 9948.7448 / 3212.1141

Césio e Marinês De Nardi Verona / 9978.2908 / veronaengenharia@gmail.com

marinesverona@hotmail.com

Aquilino Luiz e Maristela Bettin / 9975.0699 / 3221.8564 / marislimabettin@terra.com.br

Gilberto e Ivani Carbonera / 9966.5530 / 8121.3961 / 3025.7312 /

/ivanicarbonera@hotmail.com

Adi Walter e Marisa Bonatto / 9974.1269 / bonatto1961@hotmail.com

marisa.lodi@hotmail.com

Gentil Antonio e Marilene da Silva Zarembski / 9918.5901 / gentil.bski@gmail.com

Vilsso e Marta Stangherlin / 3027.5314 / 9616.2442 /

vilsso_stangherlin@yahoo.com.br / marta.stangherlin@yahoo.com.br

Bazilio e Elsi Vicentin Pasa / 9919-8585 / centenario@bitcom.com.br

Valcir e Palmira Hoffman / 9161.7664 / palmirahoff@yahoo.com.br

Pe. Joni Bonatto/

9986.6068 / 3268.4161 /

Antonio Carlos e Maria de Lourdes Almeida / 9173.6883 / 9173.5538 / 3212.5367 / 3238.0100

antonio@belgamatrizes.com.br / necadealmeida@ymail.com

Simão e Margareth Menegat / 9973.7374 / 9956.6005 / 3027.1214 / simaocond@terra.com.br

margabedinmenegat@hotmail.com

8417.6687/3222.8298/

3292.5704 /

3211.5632 / 9109.9968

3261.2459 /

Joel Vitt e Catarina Rodrigues Lima / 9108.8682 / 9932.1165 / 3211.5781 joelvitt@terra.com.br

katirlima@terra.com.br

3227.1382 /

gilbertocarbonera@hotmail.com

Casal Eventos:

ULTRÉYA FESTIVA – 9:00 H - DOMINGO

50 ANOS DE MCC BRASIL E 40 ANOS MCC

EM NOSSA DIOCESE

Show com Pe. Ezequiel - Missa no Santuário

Almoço Festivo Santuário N S Caravaggio - Farroupilha - RS

(fale c/ seu setor ou c/ GED)

Missa com os seminaristas – 20:00 H

Capela do Seminário N S Aparecida

Ultréya – 20:00 H

Igreja Sagrado Coração de Jesus

Bairro Cruzeiro

20/11/2012

25/11/2012

04/12/2012

11/12/2012

ESCOLA VIVENCIAL - FORMAÇÃO

Casa de Cursilho - Seminário N S Aparecida

O Sagrado e o Profano

Prof. Pe. Paulo Nodari

Dezembro 2012

Novembro 2012
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ULTRÉYAS e ESCOLAS

13 T Tt 2,1-8.11-14 . Sl 36 . Lc 17,7-10

14 Q Tt 3,1-7 . Sl  22 . Lc 17,11-19

15 Q Fm 7-20 . Sl 145 . Lc 17,20-25

16 S 2Jo 4-9 . Sl 118 . Lc 17,26-37

17 S 3Jo 5-8 . Sl 111 . Lc 18,1-8

19 S Ap 1,1-4;2,1-5a .Sl 1 . Lc 18,35-43

20 T Ap 3,1-6.14-22 . Sl 14 . Lc 19,1-10

21 Q Zc 2,14-17 . Lc 1,46-55 . Mt 12,46-50

22 Q Ap 5,1-10 . Sl 147 . Lc 19,41-44

23 S  Ap 10,8-11 . Sl 118 . Lc 19,45-48

24 S Ap 11,4-12 . Sl 143 . Lc 20,27-40

26 S Ap 14,1-5 . Sl 23 . Lcv 21,1-4

27 T Ap 14,14-19 . Sl 95 . Lc 21,5-11

28 Q Ap 15,1-4 . Sl 97 . Lc 21,12-19

29 Q  Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a . Sl 99 . Lc 21,20-28

30 S Rm 10,9-18 . Sl 18 . Mt 4,18-22

18 D Dn 12,1-3 . Sl 15 . Hb 10,11-14.18 . Mc 13,24-32

25 D Dn 7,13-14. Sl 92 . Ap 1,5-8 . Jo 18,33b-37

01 S Ap 22,1-7 . Sl 94 .Lc 21,34-36

03 S Is 2,1-5 . Sl 121 . Mt 8,5-11

04 T Is 11,1-10 . Sl 71 . Lc 10,21-24

05 Q Is 25,6-10a . Sl 22 . Mt 15,29-37

06 Q Is 26,1-6 . Sl 117 . Mt 7,21.24-27

07 S Is 29,17-24 . Sl 26 . Mt 9,27-31

08 S Gn 3,9-15.20 . Sl 97 . Ef 1,3-6.11-12 . Lc 1,26-38

10 S Is 35,1-10 . Sl 84 . Lc 5,17-26

11 T Is 40,1-11 . Sl 95 . Mt 18,12-14

02 D Jr 33,14-16 . Sl 24 . 1Ts 3,12-4,2 . Lc 21,25-28.34-36

09 D Br 5,1-9 . Sl 125 . Fl 1,4-6.8-11 . Lc 3,1-6

O Ícone de Nossa Senhora nas Jornadas Mundiais

da Juventude

Em 2003, o papa João Paulo II deu aos jovens um

segundo símbolo a ser levado pelo mundo,

acompanhando a cruz da JMJ: o ícone de Nossa

Senhora! O ícone é uma cópia original

contemporânea de um antigo e sagrado ícone

encontrado na primeira e maior Basílica para a

Maria a Mãe de Deus, no Ocidente, a Santa Maria

Maior! "Hoje confio a vós o ícone de Maria. De agora

em diante, ele vai acompanhar as Jornadas

Mundiais da Juventude, junto com a cruz.

Contemplem a sua Mãe"! (Beato João Paulo II,

2003)!

A Cruz que acompanha as Jornadas

Mundiais da Juventude

Cruz, de madeira de 3,8 metros, foi

construída e colocada como símbolo da

fé católica, perto do Altar principal na

Basílica de São Pedro durante o Ano

Santo da Redenção (Semana Santa de

1983 à Semana Santa de 1984). Cruz dos

jovens, pois foi entregue pelo papa João

Paulo II aos jovens para que a levassem

por todo o mundo, a todos os lugares e a

todo o tempo!

"Jovens eis a Cruz de Cristo! Carreguem-

na pelo mundo inteiro como símbolo do

amor de Cristo pela humanidade, e

anunciem a todos que somente na

morte e ressurreição de Cristo podemos

encontrar a salvação e a redenção"!

(Beato João Paulo II)

O turco vai colocar um anúncio fúnebre em

homenagem à esposa no jornal:

- Quais são os dizeres?

-"Sara morreu"! - responde o turco.

- Só isso? - espanta-se o atendente.

- Sim, Jacob não quer gastar muito

-Mas o valor mínimo permite até cinco palavras.

- Então coloca: "Sara morreu. Vendo Monza 94"
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Decolores - Informativo Mensal do Movimento de Cursilhos

de Cristandade da Diocese de Caxias do Sul/RS

Queridos irmãos e irmãs da Diocese de Caxias do Sul.

Se o Espírito Santo soprou em Santiago de Compostela e lá

nasceu o Movimento de Cursilhos de Cristandade, também

soprou em Valinhos - SP, para que o MCC iniciasse sua

caminhada no Brasil, e perseverasse ainda hoje, com ardor

e entusiasmo, em todos os cursilhistas.

Neste ano o Movimento de Cursilhos completa 50

anos de existência no Brasil. O jubileu de ouro será um

marco na história do cursilho em nosso país, pois além de

reunir centenas de cursilhistas na Assembleia Nacional, em

Formosa - ES, é momento de relançamento do movimento

reafirmando sua verdadeira essência, carisma e

espiritualidade. Os cursilhistas de todo o Brasil já estão

vivenciando o clima desta grande Ultréia com o tríduo

preparatório: o ano do VER (2.009), do JULGAR (2.010) e do

AGIR (2.011). Em cada região, estado ou diocese, acontecem

diversas formas de celebração do Ano Jubilar (2.012), estas

demonstram o espírito de unidade do Movimento e ainda

mais, aproximam e reaproximam cursilhistas. Convém

ressaltar que não basta a alegria e o entusiasmo provocados

pelo encontro. É necessário "tomar a cruz" e ir atrás de

Jesus.

Lembramos que no dia 25 de novembro, acontecerá

aqui na Diocese de Caxias do Sul, no Santuário de

Caravaggio, a celebração de encerramento do Ano Jubilar do

MCC e neste mesmo evento, se dará a abertura das

comemorações dos 40 anos do MCC em nossa Diocese. Com

alegria, convidamos a todos. Um festivo Shalom!

Gilberto e Ivani Carbonera

casal Pré-cursilho

25 Anos .... Nas Trilhas de Cristo

Porque o amor de Cristo nos uniu,

estamos felizes por chegarmos até

aqui juntos , f i rmes na fé e

perseverantes na caminhada

rea l i zando nossos encontros

semanais com muito amor e respeito

entre nós e participando das Ultréias

e Clausuras. Somos Aquilino e

Maristela Lima Bettin, Comercindo e

Odila Pelegrini Fiorese, Moacir e Sueli

Guaresi (in memoriam) e Gilmar e Ana

Gavazzoni que no ano 2010 uniram-se

ao Grupo. Shalom!

Há pouco tempo a morte ceifou a vida de uma pessoa amiga. A surpresa e a indignação

inicial forma substituídas pela obrigação formal que nos leva onde o corpo é velado. Na

entrada, os conhecidos e parentes perguntam-se nervosamente. Por quê? De que maneira?

Não é possível!

Ao caminhar em direção à sala, o volume dos soluços aumenta de intensidade. Algumas

pessoas fazem fila diante de um pequeno pedestal e nervosamente deixam seu nome e

procedência num livro de presenças, atestando que de fato estiveram participando das

últimas homenagens. Acreditamos que para os familiares , este registro talvez tenha sua

relativa importância, porém para aquele que partiu, esta formalidade em nada acresce. Mais

uns passos e vislumbramos a pessoa amiga imóvel, num sono profundo do qual não vai haver

despertar... Aquele corpo não respira e nem se move. Está fadado ao pó. Uma sensação

estranha sobe pelo peito, umedece os olhos e, embora sendo a morte um fato inquestionável,

relutamos a ponto de nos tornarmos ínfimos e, às vezes ridículos em sua presença.

Começa rodar o filme de nossa vida e a mente recorda os momentos de amizade e insiste em

reprisar algum período de turbulência , que por ventura tenha acontecido. Enquanto vozes

corajosas sussurram repetidas orações, volto o pensamento para o livro de presenças e mais

do que nunca fico com a certeza que é

imprescindível que o nosso registro de

presenças seja sempre marcado em

vida, enquanto os corações pulsam

nos bons e nos maus momentos.

Diante da vida e da morte, não temos

desculpas, pois este é o nosso

caminho natural.

Sabemos que um dia iremos partir

rumo ao julgamento que nos espera.

Não podemos nos enganar diante

dessa realidade incontestável.

Portanto, mais do que nunca é

necessário que nos despojemos dos

trastes materiais e passemos a nos querer bem mutuamente, enquanto é tempo. A pessoa

amiga que partiu, não pertence mais a este mundo. Para o círculo de suas amizades fica a

saudade , e quem sabe um pouco de remorso por esta vida não ter sido mais compartilhada

na sabedoria, na inteligência, nas qualidades e virtudes que deixou. Agora é tarde. Para nós

cristãos, resta o consolo de nos encontrarmos, mas mesmo assim fica a certeza que

desperdiçamos alguns instantes de nossa vida deixando de aproveitar o tempo que o Senhor

nos concedeu. Colaborou Ligia Pedron Vanelli - Setor de Flores da Cunha

O Livro de Presenças
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O EMAÚS TEM O TAMANHO DA

SUA PARTICIPAÇÃO!

CONHEÇA O MOVIMENTO!

www.twitter.com/emauscaxias

comunicacao@emauscaxias.com.br

www.emauscaxias.com.br

10anos

IMOFAR
imobiliária

Caxias do Sul - Farroupilha

www.imofar.com.br

ANSELMI ADMINISTRADORA

DE IMÓVEIS LTDA

Rua Coronel Pena de Moraes, 513/401

Bairo: Centro - FARROUPILHA- RS

FONE: 054-34010251

O  QUE NÓS SOMOS É O PRESENTE DE DEUS A

NÓS. O QUE NÓS NOS TORNAMOS É NOSSO

PRESENTE A DEUS. (Eleanor Powell).

Dia 21 de Novembro - Quarta-feira: Antônio Prado

Dia 21 de Novembro - Quarta-feira: Bento Gonçalves

18h

21h

19h30min

21h

00h

12h

14h

chegada dos Símbolos da JMJ (Cruz e Ícone)

Celebração de Acolhida, momento próprio organizado por Antônio Prado e celebração de envio!

chegada dos Símbolos da JMJ (Cruz e Ícone)

À tarde Santuário de Caravaggio com missa às 17h transmitida pela Rádio Miriam!

- em frente a Igreja São Pelegrino acolhida aos que chegam e show com Banda Hava de Caxias do Sul

e Leandro Ávila (autor da música oficial do Bote Fé do Estado do RS)

- Chegada da Cruz, celebração de Acolhida e logo após caminhada com a Cruz e o Ícone pela rua Sinimbu até a

Catedral Diocesana! Em frente a Catedral show com Pe. Zezinho e Pe. Ezequiel!

- Vigília

Na parte da manhã os símbolos permanecem na Catedral diocesana pra que as escolas possam fazer sua visita

- Catedral Diocesana - Missa de envio dos Símbolos

- Presídio industrial de Caxias do Sul!

Celebração com os símbolos e Vigília organizada por Bento Gonçalves

Na parte da manhã os símbolos permanecem em Bento Gonçalves para que as escolas também possam participar!

No dia 22 de Novembro em Caxias do Sul far-se-á uma grande arrecadação de alimentos

para famílias carentes e também uma campanha pela doação de sangue!

Dia 22 de Novembro - Quinta-feira: Bento Gonçalves

Dia 22 de Novembro - Quinta-feira: Farroupilha

Dia 22 de Novembro - Quinta-feira: Caxias do Sul - Evento diocesano!

Dia 23 de Novembro - Sexta-feira: Caxias do Sul

JMJ - RIO 2.013

Estrutura do Bote Fé Diocese de Caxias do Sul!

Acolhida da Cruz e do Ícone de Nossa Senhora!

Pe. Rudinei Zorzo

Vivemos sob o paradigma da comunicação.

Na terça-feira 18, o capuchinho e jornalista frei João

Carlos Romanini apresentou palestra para o Grupo de

Cursilho, de Caxias do sul, abordando uma reflexão

sobre um fenômeno das gerações. "Nunca as

sociedades vivenciaram o fenômeno do convívio de

cinco gerações simultâneas" estas mesmas gerações

determinam novos comportamento e convivências às

vezes nem tanto pacíficas porém o mundo da

conectividade é o elo de ligação entre elas, explica ele.

A comunicação da igreja é desafiada constantemente

com a presença de jovens conectados à internet às

redes sociais e adultos que não dispensam o uso do

meios. Romanini chama a atenção que como católicos

devemos a exemplo se São Paulo estar na vida das

pessoas e nos seus tempos e espaços e que a igreja vem

desafiando com seus documentos este universo

comunicacional. Ele destacava que como batizados

devemos sim encontrar formas de melhor comunicar e

fazer as ações e fatos produzidos ocuparem espaços nas

Televisões Redes de Rádios Católicas do Brasil bem

como nos portais internet e redes sociais. Todos os

cristãos são evangelizadores em potencial, e os meios

de comunicação nunca estiveram tão próximos das

pessoas . Por isso devemos utilizá-los.

"Como batizados devemos encontrar formas de

comunicar a razão de nosso ser católico: Jesus Cristo".

Shalom!

GERAÇÕES E CONSUMO DE MÍDIA :

BUSCANDO SEU ESPAÇO

Colaborou Marilene e Gentil Zarembski

Casal Escola

Um acontecimento triste, que infelizmente, parece comum e natural

em nossa cidade, provocou repercussão e indignação. Por estar ligado ao

Padre Renato, nosso amigo, Padre de nossa Diocese e colaborador na

Mensagem do Pastor, gostaria de enviar a todos esta mensagem.

Carlos Miguel dos Santos, um andarilho, um homem com cerca de 45

anos, papeleiro, vivia em nossa cidade e com uma carrocinha procurava

seu sustento. Tinha dois cachorros, criaturas de Deus que o seguiam e o

acompanhavam: Scooby e Preta. Morreu queimado por quatro

adolescentes entre 13 -15 anos, que jogaram nele gasolina numa

discussão por causa de dois (2) reais, por causa de um canivete. Padre

Renato, celebrou o sepultamento no cemitério publico - sem velório -

com nada mais do que trinta pessoas. Apesar de ter realizado centenas de

sepultamentos em seus 26 anos de vida sacerdotal, este disse ele, o

deixou impressionadíssimo, pois sentiu que a vida parece valer muito

pouco e que ainda não aprendemos a valorizar ou defender a vida.

"senti-me envergonhado, pois somos muito rápidos em julgar, ameaçar e

brincar com a vida humana". No final do enterro a oração dirigida pelo

Padre Renato foi esta: "Miguel, vai em paz, perdoa-nos. Obrigado por

tudo, tua passagem marcou nossa vida e nossa cidade". Depois do enterro

os dois cachorros que acompanhavam Miguel, ficaram perdidos. Então,

Pe. Renato, ouvindo os moradores de sua casa, os adotou e os acolheu na

casa Paroquial. No domingo dia 14, as 16 hs na Paróquia Santa Catarina

em Caxias, foi feita uma celebração para a conscientização sobre o valor

da vida, destacando a vida humana que é sagrada desde o seu começo

até o seu fim natural e lembrando o Miguel, momento significativo para

todos. Nossa cidade, marcada pelo progresso e pelo desenvolvimento se

orgulha por se caracterizar pelo trabalho. Hoje é marcada pela violência e

uma das raízes da violência é a ganância, o orgulho, o valorizar mais as

coisas e as e reduzir as pessoas à coisas.

Aqui em Caxias, diariamente pelo menos uma pessoa se torna vitima de

homicídio. Desde o inicio do ano, contabilizou mais de 100 homicídios. A

pessoa humana não é algo, alguma coisa, é alguém, é única e

insubstituível. Para que a pessoa tenha o respeito que ela merece é

fundamental respeitar todas as coisas e cuidar de todas as formas da vida,

Ver o que realmente é, não só o que parece ou aparece.

Bendito seja Deus, fonte de vida que veio para que todos tenham vida e

vida em plenitude. Continuemos unidos, semeando e praticando o bem.

Obrigado Senhor por todos os que promovem e são instrumentos de Paz.

Miguel, o Papeleiro.

Dom Paulo Moretto

Bispo Emérito da Diocese de Caxias do Sul

dompaulo@diocesedecaxias.org.br

Fone: (54)3419 1505
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Maria

05

A Palavra

Jo 6,37-40

Nossa Senhora Auxiliadora

O Redentor confia sua mãe ao discípulo e lha dá como mãe. Nesse momento, a

maternidade de Maria atinge cada um de nós. Ao pé da Cruz é que o homem

conhece a Mãe da Humanidade, Maria. "E daquela hora o discípulo a levou para sua

casa" (Jo 19,27). Este discípulo, por sua vez, assume o papel de filho, e, certamente,

tem como resposta um amor de mãe.

A liturgia para a celebração de Nossa Senhora das Dores é de origem alemã. Em

1423, o arcebispo de Colônia reúne o povo para fazer reparações ao coração de

Maria, pois hereges haviam violado suas imagens na diocese, imagens estas em que

Maria se apresenta ao pé da Cruz. Foi, então, que em 1727 o papa Bento XIII aprova

os textos das celebrações de Colônia, e a devoção se espalha rapidamente pela

Igreja.

A dor da Virgem foi sempre tida como grande fonte de piedade mariana. Recorda-

nos o texto bíblico quando Simeão diz a ela: "Uma espada transpassará a sua alma"

(Lc 2,34-35).Espada penetrante que Maria sofrerá. Dolorosa espada, que será

símbolo do caminho da Virgem. A jornada de fé de Maria foi acompanhada pela dor:

a fuga para o Egito (Mt 2,13-14); o caso da perda do seu Filho no caminho de

Jerusalém e a busca ansiosa para reencontrá-Lo (Lc 2,43ss), são alguns exemplos.

Evidentemente, na Cruz encontramos o cume deste caminho de sofrimento, o

sentido primeiro e último de suas dores. Não podemos deixar de lembrar também o

evento que foi retratado por grandes escultores e pintores, quando da entrega para

o túmulo do corpo sem vida de seu Filho (Jo 19,40-42). Uma das invocações

espalhadas pelo Brasil que contempla esse momento é de Nossa Senhora da

Piedade.

Devido a essa participação plena e amorosa, Maria torna-se para nós mãe na

ordem da graça. Maria também expressa o modelo de perfeita união com Jesus na

cruz. Ficar perto da cruz é uma tarefa desafiadora para ela e para todos os cristãos,

que exige se alegrar como os que se alegram (Rm 12,15) e chorar como os que

choram (Jo 19,25), conforme nos ensina a palavra de Deus.

A paixão não é um fim em si mesmo, mas é para a vida: "Se o grão de trigo não cair

na terra e não morrer, ele fica só, mas se morre produz muito fruto" (Jo 12,24), e a

vida é interminável: "Nós sofremos com ele para sermos também glorificados (II Tm

2,11). Esta é a tensão escatológica da vida de cada existência cristã, tal como foi

também para Maria, sendo para ela antecipada a glorificação. É esta esperança que

deve sustentar a Igreja.

Maria é aquela que sempre permaneceu fiel, humilde e amorosa em meio à humilhação, ela que é tida como a mãe de um executado na cruz. Assim, ela se associa à

redenção de seu Filho. Maria torna-se a nossa advogada, cuja mediação a ela foi dada na própria encarnação de seu filho. "Faça-se em mim segundo a vossa palavra". Maior

sinal de obediência ela deu ao anjo. Com o seu sim, Deus pôde realizar o projeto que tinha para a humanidade.

Maria Santíssima, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós, especialmente por aqueles que são testados pela dor e pelo sofrimento, pela doença e pela falta de

dignidade para viver.

Dom Orani João Tempesta

Naquele tempo, Jesus disse às

multidões: "Todos os que o Pai me

confia virão a mim, e quando

vierem, não os afastarei. Pois eu

desci do céu não para fazer a minha

vontade, mas a vontade daquele

que me enviou. E esta é a vontade

daquele que me enviou: que eu não

perca nenhum daqueles que ele me

deu, mas os ressuscite no último

dia. Pois esta é a vontade do meu

Pai: que toda pessoa que vê o Filho

e nele crê tenha a vida eterna. E eu

o ressuscitarei no último dia".
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