
Decolores 2013 www.mcccaxiasrs.com.br

ANOS
ANOS

Informativo do Movimento de Cursilhos de Cristandade da Diocese de Caxias do Sul  |  Ano 39 - Número 380 - Novembro de 2013

08

Assessor Eclesiástico: Pe. Arduino Lazzari / 9605.5271 / pe.arduino@hotmail.com

Padres Colaboradores: Pe. Renato Arioti - Pe. Adelar Baruffi - Pe. Juarez Bavaresco - Pe. Edmundo Marcon / 9602.7890
/ 3211.1629 / 3211.0004 / 3211.2750 - 9948.7448 / 3212.1141

Coordenação: Césio e Marinês De Nardi Verona / 9978.2908 / veronaengenharia@gmail.com
marinesverona@hotmail.com

Vice-coordenação:

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

Casal Pré-Cursilho: Gilberto e Ivani Carbonera / 8134.6252 / 8121.3961 / 3025.7312 / gilbertocarbonera@hotmail.com
/ivanicarbonera@hotmail.com

Casal Três Dias:

Casal Pós-Cursilho: Adi Walter e Marisa Bonatto / 9974.1269 / bonatto1961@hotmail.com

marisa.lodi@hotmail.com

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

Casal Decolores: Vilsso e Marta Stangherlin / 3027.5314 / 9616.2442 / vilsso_stangherlin@yahoo.com.br /
marta.stangherlin@yahoo.com.br

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

Casal Ecônomo: 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 / simao@socondominios.srv.br
margabedinmenegat@hotmail.com

8417.6687/3222.8298/

3292.5704 /

3211.5632 / 9109.9968

3261.2459 /

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

3227.1382 /

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

CALENDÁRIO LITÚRGICO

12 T Sb 2,23-3,9 . Sl 33 . Lc 17,7-10
13 Q Sb 6,1-11 . Sl 81 . Lc 17,11-19
14 Q Sb 7,22-8,1 . Sl 118,89-91.130-135 . Lc 17,20-25
15 S Sb 13,1-9 . Sl 18 . Lc 17,26-37
16 S Sb 18,14-16;19,6-9 . Sl 104,1-43 . Lc 18,1-8

18 S At 28,11-16.30-31 . Sl 97 . Mt 14,22-33
19 T 2Mc 6,18-31 . Sl 3 . Lc 19,1-10
20 Q 2Mc 7,1.20-31 . Sl 19,11-28
21 Q Zc 2,14-17 . Lc 1,46-55 . Mt 12,46-50
22 S 1Mc 4,36-37.52-59 . 1Cr 29,10-12 . Lc 19,45-48
23 S 1Mc 6,1-13 . Sl 9 . Lc 20,27-40

25 S Dn 1,1-6.8-21 . Dn 3,52-57 . Lc 21,1-4
26 T Dn 2,31-45 . Dn 3,57-61 . Lc 21,5-11
27 Q Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 . Dn 3,62-67 . Lc 21,12-19
28 Q Dn 6,12-28 . Dn 3,68-74 . Lc 21,20-28
29 S Dn 7,2-14 . Dn 3,75-81 . Lc 21,29-33
30 S Rm 10,9-18 . Sl 18 . Mt 4,18-22

17 D Ml 3,19-20 . Sl 97 . 2Ts 3,7-12 . Lc 21,5-19

24 D 2Sm 5,1-3 . Sl 121 . Cl1,12-20 . Lc 23,35-43

Novembro 2013

Dezembro 2013

01 D Is 2,1-5 . Sl 121 . Rm 13,11-14 . Mt 24,37-44

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

02 S Is 2,1-5 . Sl 121 . Mt 8,5-11
03 T Is 11,1-30 . Sl 71 . Lc 10,21-24
04 Q Is 25,6-10 . Sl 22 . Mt 15,29-37
05 Q Is 26,1-6 . Sl 117 . Mt 7,21.24-27
06 S Is 29,17-24 . Sl 26 . Mt 9,27-31
07 S Is 30,19-21.23-26 . Sl 146 . Mt 9,35-10,1.6-8

09 S Is 35,1-10 . Sl 84 . Lc 5,17-26
10 T Is 40,1-11 . Sl 95 . Mt 18,12-14

Homenagen

Pe. Arduíno

Na verdade do amor

Quando Deus criou a flor

Colocou nela o jeito da vida

Nas pétalas, da felicidade o doce sabor

Nos espinhos, a aprendizagem da dor.

E quando formou um jardim

Todo perfume e cor

Da amizade e do abraço, o calor

É isto que nós  cursilhistas

Encontramos em ti,  nosso assessor

Nas raízes fortes da  fé é que reside tua força e valor.

Obrigado!
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40 Anos do MCC em nossa Diocese

O CURSILHO nasceu em
Maiorca na Espanha:
Coube a iniciativa à Juventude da Ação
Católica Espanhola (JACE) da Diocese de
Palma de Maiorca (Ilha de Maiorca,
Espanha), através dos pequenos cursos em
preparação às peregrinações, encorajada
por seus assistentes eclesiásticos e por seu
Bispo, D. JuanHervás.

O primeiro Cursilho no Brasil
acontece durante a Semana Santa do ano
de 1962, na Chácara São Joaquim, na
cidadedeValinhos (SP).

O MCC chegou em 1973. O MCC
recebeu apoio dos nossos bispos, Dom
Benedito Zorzi, Dom Paulo Moretto e
Dom AlessandroRuffinoni.

O MCC recebe apoio e orientação
dos Assessores Eclesiásticos, o primeiro
assessor em nossa Diocese, foi o Pe.
Angelo Caetano Tronca, que trouxe oMCC
para cá e foi incansável trabalhador do
movimento. Ainda foi Assessor
Eclesiástico o Pe. Joni Bonato nomeado
em 1994. Em 31/12/2002 foi nomeado o
atual assessor Pe. Arduíno Lazzari.

Mu i tos ou t ros sace rdotes
colaboraram e muitos colaboram com o
movimento na Diocese, os responsáveis
pelo seminário, os vigários das paróquias
de diversas localidades e os que trabalham
nos cursilhos. A todos nosso carinhoso
agradecimento.

Chegou ao Brasil em 1962

Na Diocese de Caxias do Sul
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Na Diocese de Caxias do Sul

Pe. Arduino

Assessor espiritual é amizade sincera e um

“sinal de Deus e do seu amor”

para quem faz cursilho,

para quem caminha com o MCC.

Pe. Joni

Pe. Tronca
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Neste ano comemoramos os 40

anos do MCC na Diocese de Caxias do

Sul, somos muito gratos ao Padre

Angelo Tronca, pela coragem de

iniciar o MCC em nossa Diocese, por

ser até os últimos dias de sua vida, um

fervoroso defensor e motivador deste

movimento, pois acreditava na

transformação e no encontro com

Deus nos 03 dias de retiro.

O nosso Decolores neste último

ano, buscou contar a história desta

santa e pecadora caminhada, através

do quadro “ MCC desde 1973 .. a

história continua, abrindo espaço e

convidando os cursi lhistas e

coordenadores do GED de anos

passados, para contarem a sua

vivência junto ao Movimento.

As histórias de vidas relatadas nos

mostram um pouco das maravilhas e

também das dificuldades, vividas por

nossos irmãos ao longo destes 40

anos. Observamos relatos de Fé e de

muita perseverança, sempre na companhia de Jesus.

O objetivo inicial deste quadro no Decolores, era

contar à história dos coordenadores e suas equipes,

responsáveis por conduzir o MCC até os dias de hoje.

Estas equipes tiveram muitos momentos de glória,

avanços significativos, buscando atualizar-se para

transmitir melhor a mensagem de evangelizar os

ambientes.
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EXPEDIENTE

1973 a 1975 - Armando Comunello

1976 - Enor Winter

1977 1978 - Roberto João Frizzo

1979 1980 - Mario David Vanin

1981 Jun/1982 - Lívio Cesar Gazola

Jul/1982 1983 - Honorato Fanti

1984 1985 - Arno e Teresinha D'Agostini

1986 1987 - Moacir e Ivania Vaccaro

1988 1993 - Claudio Osorio e Suzana Marques

1994 Jul/1996 - Celino e Jussara Lazarotto

Ago/1996 1999 - Valdir e Aldina Poletto

2000 2001 - Jefferson Viviane Martini

2002 2003 - Daniel/ Sonia Finger, Ivanir/Elenita

Lizot e Volnei/Diamar de Castilhos

2004 2007 - Valcir e Dione Tronco

2008 2009 - Paulo e Letícia Oliveira

2010 2011 - João Alberto e Marlene Sandri

2012 2013 - Césio e Marines Verona
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Ficam aqui representados todas as pessoas que
fizeram parte das equipes montadas por estes
coordenadores, na certeza de que muito
contribuíram na caminhada do MCC, nestes 40
anos.
Aos que estão conosco nosso reconhecimento,
admiração e estima. àqueles que o senhor já
chamou, nossas orações.

É necessá r io a tua l i za r a

mensagem ao longo dos anos,

adequando-a aos tempos de hoje e

as pessoas à quem são dirigidas,

sem perder o foco e a essência da

Palavra.

Gostaríamos de agradecer aos

que trabalharam e doaram o seu

tempo ao MCC, nestes 40 anos de

história, por acreditarem em um

projeto de vida cristã.

À equipe da gestão 2012-2013,

nosso sincero reconhecimento pelo

trabalho executado, pelas vitórias,

pela coragem, pelas dificuldades,

pelos projetos sonhados e não

atingidos, pois certamente todos

buscaram contribuir com o MCC

com muita dedicação.

À nova equipe que assume em

Janeiro, liderados pelos casais Simão

e Margareth Menegat e Vilsso e

Marta Stangherlin, desejamos muita

serenidade e a inspiração do Espírito Santo, para conduzir

o Movimento no biênio 2014-2015, lembrando que agora

é a vez de vocês que o Senhor os acompanhe, ilumine e

proteja-os.

Ao padre Arduíno nosso assessor espiritual muita

saúde e disposição para continuar ajudando-nos a trilhar

o caminho de nossas vidas.

Vamos juntos celebrar pois o Movimento de
Cursilhos de Cristandade na diocese de Caxias do Sul está
completando 40 anos. A caminhada do Movimento, em
nossa diocese, se iniciou na década de 70 quando pequenos
grupos se deslocavam à Porto Alegre para participar dos
Cursilhos que lá se realizavam. Participou de um destes
Cursilhos o Padre José Ângelo Caetano Tronca. A partir de
seu Cursilho Padre Tronca teve uma ideia fixa: implantar o
Cursilho na Diocese de Caxias do Sul começando a elaborar
o projeto que se tornara realidade em 1973 quando, de 17 a
20 de maio, se realizou o primeiro Cursilho de Homens da
Diocese sendo realizado na casa de retiros, em Caravaggio,
local onde continuarama se realizar até 1995.

Somos gratos aos que começarame aos que levaram
o movimento adiante e confiamos e pedimos que o Espírito
Santo ilumine aos que virão.
Estamos em tempo de Relançamento. Esta foi à orientação
trazida pela Coordenação nacional durante a preparação e
as comemorações dos 50 anos do nosso Movimento no
Brasil. Sendo o Cursilho um movimento eclesial, devemos
estar em sintonia com a Igreja do Brasil e, de modo
especial, com a Igreja particular da Diocese de Caxias do
Sul do qual nosso Bispo Diocesano, Dom Alessandro
Ruffinoni, é o responsável pela sua condução.
Tambémdevemos estar emunidade comoMovimento a
nível nacional e regional e, no âmbito da diocese,
também deve haver a unidade entre o GED e os Setores
Diocesanos que são fundamentais para a continuidade
doMovimento.

No dia 24 de novembro, solenidade de Cristo Rei
e dia que marca o encerramento do Ano de Fé instituído
pelo Papa Bento XVI, será realizada a Ultreia e
Assembleia Diocesana Comemorativa dos 40 anos no
Santuário de Caravaggio. Nesta assembleia, atendendo
as recomendações do GEN e do GER, estaremos
concluindo a análise e votação do novo Regimento
Interno do MCC, amplamente discutido em assembleias
anteriores. O novo regimento atende as orientações do
Estatuto do MCC do Brasil e já foi analisado pelo Bispo
DiocesanobemcomopeloGrupo ExecutivoRegional.

Na assembleia regional deste ano, na diocese de
Santa Cruz, foram estabelecidas pelos 18 GEDs do
estado as prioridades deste ano: a Formação e
Missionaridade. Neste período a frente do Grupo
Executivo Diocesano colocamos como prioridades a
atualização e a unidade do Movimento como único no

Brasil, sempre adaptando-o as particularidades de cada
diocese.

Cursilhistas: vamos juntos celebrar e não esqueçamos

da nossa missão de discípulos missionários evangelizando os

ambientes principalmente com nossa ação e testemunho. O

Papa Francisco assim se referiu aos cursilhistas: "ser

peregrinos em nossa cidade significa nos instalarmos, estar

abertos à vida e prestar atenção ao que se passa em nosso

coração, como o Bom Samaritano à frente da difícil realidade

de tantos irmãos. É necessário que o Movimento de Cursilhos

de Cristandade através da participação de todos, continue seu

caminho de conversão pastoral como nos propõe o

Documento de Aparecida. Como Cursilhistas, em tempos

difíceis, devemos pedir a Deus a Graça de ter muitos aliados,

de ter sempre um Pré-Cursilho em marcha para não cair na

desesperança que paralisa e angustia".

Que Deus abençoe a todos, que Jesus Cristo nos dê

forças para caminhar, anunciar e testemunhar a Boa Nova e

que o Espírito Santo nos ilumine para sermos verdadeiros

discípulos missionários. Shalom!

VAMOS CELEBRAR JUNTOS Por Césio e Marines Verona

Gestão 2012 - 2.013

Antonio e Neca Almeida

Casal Vice- coordenador

Coordenadores de GED
Nos 40 anos de MCC na Diocese de Caixas do Sul
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Fiz o cursilho 11º em abril de 1976 e logo
comecei a participar daminha Paróquia juntamente com
minha esposa Teresinha, acompanhando bem de perto
o movimento através do grupo, escola, ultréias
encontros, cursilho três dias, etc...

Em 1981 fui convidado a prestar minha
colaboração ao movimento como vice-coordenador
Diocesano e, em 1984, a honrosa missão de
Coordenador Diocesano. Juntamente com o vice-
coordenador Eduardo e Neila Gasparini e uma
excepcional equipe, procuramos atingir ambientes
ainda não alcançados pelo Cursilho até então.
Lideranças Sindicais, patronais e de trabalhadores.
Lideranças de Bairros e Paróquias, procurando a
aproximação mais estreita com os padres. Assim é que
especialmente foram enfocados o Bairro Cruzeiro,

Desvio Rizzo, Ana Rech, Santa Catarina, São José, Rio
Branco em Caxias. São Roque e Cristo Rei em Bento
Gonçalves, sem descuidar as outras cidades. Dedicamos
um bom espaço a Pastoral Urbana, preocupação já
naquele tempo. Damos atenção especial aos setores
(chamados na época de Sub secretariados),
intensificando as visitas e encontros de formação.
Importantíssimo foi o incentivo, presença constante o
aconselhamento do Padre Tronca. Foi um período de
crescimento e graça que se concretizaramporque existiu
uma equipe coesa e batalhadora, unida na
espiritualidade e na ação. A esta equipe a minha eterna
gratidão.
Shalom!

Fizemos o Cursilho em junho de 1.983, nossos
padrinhos foram Ivan e Nelci Fioravanzzo, em Caravagio,
Farroupilha.

Trabalhamos no secretariado Diocesano (hoje
GED), por 6 anos na equipe do Sr Claudio Osório
Marques(nosso Grande Amigo), como Pré - Cursilho.
Assumimos a presidência do Secretariado pelo período
de 1994 a julho de1996. Sendo o primeiro presidente
eleito por uma Assembleia Diocesana, como é hoje, pois
anteriormente eram feitas indicações. Nesta época já fazia
muita falta o Pe Tronca, falecido no ano anterior, (1993),
semassessor espiritual, sentíamos dificuldades. Depois de
algum tempo foi nomeado como nosso Diretor Espiritual
o Pe. Joni Bonatto. Aconteceu em nossa gestão, a reforma
do prédio onde hoje é a Casa de Cursilhos. A verba exigida
foi grande. Arrecadamos fundos através de doações e eu
lembro que nunca, nunca mesmo, ouvi um "não" quando
solicitava ajuda ou pedia colaboração. Nesta reforma
tivemos também, quero registrar, apoio relevante do
Movimento de Emaus (considero o Emaus, "o filhote do
Cursilho"). A reforma, a transferência dos cursilhos de
Caravagio para cá, gerou por parte de algumas pessoas o
receio de que poderia trazer divisão e desentendimentos
dentro domovimento, porém acabou sendo umponto de
união entre todos os cursilhistas, os mais novos e os mais
antigos também. Eu gostava tanto daquela casa, daquele
ambiente ... ainda hoje gosto, especialmente de ficar
naquele jardim (que éomantodeNossa Senhora).

Até hoje, por causa do cursilho, estou ligado no
serviço à Deus, servindo os irmãos. Trabalhei no Centro de

Pastoral junto com
o Pe. Gilnei, e hoje
t r aba lho como
v o l u n t á r i o n a
manu t e n ç ã o e
conservação do
Seminário Nossa
SenhoraAparecida.
Coordenei diversos
cursilhos e sempre,
diante do Sacrário
eu dizia "Jesus vai na frente". E o Espírito Santo sempre nos
iluminava. O cursilho me fez ver e experimentar que Jesus
ajuda cada um a viver melhor e a vivência do 4º dia junto
com Jesus, melhorou omeu viver comigomesmo, nomeu
casamento e com meus filhos. Meu filho mais novo ,
quando com 4 anos de idade, teve diagnosticado uma
grave doença no fígado e nos rins, o médicos disseram
que ele viveria somente até os 6 anos de idade. Fui
trabalhar num cursilho, não conseguia rezar, só colocava a
mão sobre a Bíblia e dizia "Jesusme ajuda". Hojemeu filho
tem 34 anos, quase dois metros de altura, trabalha como
fisioterapeuta em Porto Alegre e escolheu esta profissão
para auxiliar os outros.Meu filhomais velho tambéméum
homem de Deus,mesmo na dificuldade procura viver a
Palavra.

O Cursilho nos faz melhores e o 4º dia com a
presença de Jesus melhora a nossa vida e por isso, a vida
das pessoas que vivemcomagente.
Shalom!

SECRETARIADO DIOCESANO DE CURSILHOSPor Arno e Teresinha D'Agostini

Gestão 1984...1985

PRESENÇA DE JESUS NO 4º DIA

Emmaio de 1992, nós fizemos uma dasmais belas
experiências que um cristão pode fazer: Deixar seus
afazeres de lado, e por três dias participar de um retiro
chamado de CURSILHO DE CRISTANDADE. Refletimos
sobre o sentido da vida, conhecemosmelhor Jesus Cristo,
aprendemos que nós somos Igreja e que todos temos
talentos e devemos colocá-los a serviço na construção do
ReinodeDeus.

Começamos viver o nosso quarto dia, sempre
alicerçados no tripé oração, formação e ação.
Participamos do nosso grupo, que neste ano completou
21 anos, onde nos sentimos irmãos. Aos poucos, na
medida em que iam surgindo as oportunidades, nos
engajamos em várias atividades da igreja, como Pastoral
do Batismo, Pastoral Familiar, Liturgia, palestras para
casais, etc. Trabalhamos em muitos Cursilhos, até que
fomos convidados para fundar e coordenar o Setor de
Ana Rech e mais adiante, fizemos parte do GED, como

Por  João Alberto e Marlene Sandri

Gestão 2.010/2.011
A BELA EXPERIÊNCIA DE SERVIR

pré-cursilho e pós-cursilho. Para o biênio 2010 e 2011,
fomos chamados para assumirmos a coordenação do
Movimento de Cursilhos na Diocese de Caxias do Sul.
Diante da enorme responsabilidade que tínhamos,
tivemos a graça de contarmos com uma equipe
harmônica e responsável, onde cada um cumpriu seu
papel em plenitude, participando de todas as decisões
quanto às mudanças e trabalhos que foram acontecendo
no decorrer dos dois anos. Numa das últimas reuniões,
chegamos a dizer que aquele era o GED dos nossos
sonhos. Durante a nossa gestão conseguimos visitar
todos os Setores ativos de nossa Diocese, sempre
trocando experiências, aprendendo com todos, ouvindo
seus anseios, e levando o apoio em eventuais
dificuldades.

Sentimo-nos felizes em dar a nossa contribuição
aoMovimentodeCursilhos de nossaDiocese.
Shalom!

Em 1990, tivemos a alegria de sermos convidados para
participar de um Cursilho de Cristandade, Lembro como se
fosse hoje! Umdiamuito frio, estávamos numa casa próximo ao
Santuário de Caravágio. Cursilho de nº 58. Padre Tronca, muito
exigente, Padre Arduino, um pouco mais tranquilo, amigo,
consolador. Umverdadeiro Pai!

Por algum tempo participamos de um grupo, onde
construímos uma verdadeira família, nossas esposas se
ajudavam como podiam, nós falávamos de tudo um pouco,
aprendemos que para ser Cristão é preciso ter um pouco de
cautela, ser solidário, ter humildade, ser acima de tudo um
semeador! Semeador da Palavra deDeus, para todas as pessoas
que cruzaremonosso caminho.

Tivemos a oportunidade de trabalhar para a
comunidade, onde assumimos vários serviços, colaboramos na
Pastoral do Batismo, ajudamos a criar um grande grupo de
jovens, trabalhamos nogrupode Liturgia, chegamos apresidir a
comunidade. Foi um trabalhomuito intenso.

Depois de algum tempo nos convidaram para sermos
casal DECOLORES, confesso que tive medo, mas assumimos,
tentamos fazer a nossa parte e creio que conseguimos fazê-lo
bem feito! No decorrer do trabalho, fomos convidados a
sermos Vice Coordenadores do Movimento de Cursilhos da
Diocese de Caxias do Sul. Assumimos, sem maiores delongas.
O Coordenador sempre muito compreensivo, procurando
compar t i lhar as di f icu ldades e permit indo que
apreendêssemos muito, principalmente a CALAR quando
necessário, e não nos metermos onde não fôssemos
convidados! "Obrigado Tronco" foi muito bom trabalhar
contigo! "Apreendemosbastante"

Mais uma oportunidade foi nos dada, a de assumir a
CoordenaçãodoMovimento.
Quando assumimos, não tínhamosmuita clareza do significado

e do peso de tal obrigação, mas com o decorrer do tempo,
entendemos que ser Coordenador do Movimento de Cursilhos
não é poder, mas sim um SERVIÇO. Serviço esse que abraçamos
com muito carinho e amor, crescemos muito, fizemos amigos,
fomos solidários, tivemos momentos difíceis, mas os
momentos de alegria superaram, todas as dificuldades.
Conseguimos aprender que a felicidade está no coração das
pessoas, tivemos o melhor Grupo Executivo já visto, cada um
compartilhava suas dificuldades, uns ajudavam os outros, não
tínhamos subordinados e nem éramos subordinados a
ninguém, apenas a CRISTO, nossoMestre. Nos aproximamos do
EMAÚS, fato quemuita alegria nos deu, pois víamos em nossos
encontros, comoos jovens do EMAÚS, são superiores a nós, são
amigos, são solidários, enxergam um horizonte muito mais
amplo do que nós, enfim tínhamos a alegria de em todos os
lugares onde passávamos, visualizar alguns jovens de EMAÚS,
isso sempre nos deixavamuito felizes.

Sabemos que muito foi feito pelo Movimento mas
entendíamos que era necessário abrir espaço para que outras
pessoas, quem sabe com uma visão mais ampla, fortalecesse o
nosso movimento. Por isso passamos a responsabilidade a
outras pessoas.

Ao ouvirmos o Papa Francisco, ficamos de certa forma
lisonjeados, pois ele recomenda em umde seus discursos que a
Igreja não precisa de fiscais da Fé e sim de abraço, de amor.
Referiu o Papa que a Igreja é Mãe eMãe abraça os filhos, a Mãe
não se preocupa com os erros dos filhos, mas apenas em
abraçar e dar carinho!
Boa Sorte aos casais Simão e Margareth, Vilsso e Marta. O
serviço que vocês assumiram é de grande importância aos
olhos de CRISTO! Apenas uma breve sugestão, lembrem-se de
que são Simples Servos do Senhor! O poder é de CRISTO! E não
vosso. Shalom! Simples ServodoSenhor.

SERVIÇO / PODER Por Paulo Renan e Letícia de Oliveira

Gestão2008/2.009

Por Celino e Jussara Lazzarotto

Gestão 1994 a jul/1996)



Decolores 2013 www.mcccaxiasrs.com.br Decolores 2013 www.mcccaxiasrs.com.br
0504

Participamos dos Cursilhos nº 34 de homens e 32
de mulheres em abril de 1984, seguindo na caminhada,
procurando conhecer o MCC, sua essência, seu método e
sua finalidade. Passado um tempo, fomos convidados a
participar do GRUPO EXECUTIVO DIACESANO por vários
anos e funções diferentes.

Coordenamos o Movimento de Cursilhos
Diocesano de ago/1996 a 1999, num período em que
estavam visíveis asmudanças na igreja e na sociedade. As
mudanças dos tempos nos desafiaram a fazer ações de
renovação no Movimento em sintonia com toda Igreja
Católica, especialmente na América Latina e no Brasil, em
clima e a serviço da Nova Evangelização. Para que o
trabalho ocorresse, foram renovadas as mensagens do
MCC de três dias, seguindo a orientação do GEN. Foi dada
a oportunidade de alguns membros do GED a
participarem do Cursilho de dois dias (antes era três dias)
em outras Dioceses para viverem esta experiência e poder
avaliar para uma futura adaptaçãonanossaDiocese.

Seguiram-se várias atividades durante o período,

CORAGEM, ALEGRIA DO CONVÍVIO E RESPONSABILIDADE MENSAGEM COORDENAÇÃO GED

MCC 40 ANOS EM NOSSA DIOCESE

mas o ponto alto foi a comemoração dos 25 anos doMCC
na diocese, envolvendo os Cursilhistas, representantes
dos Sub-GEDs, GEDs, GER e GEN. Ao lançarmos a obra
"MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE DA
DIOCESE DE CAXIAS DO SUL", no qual consta um pouco
da história, com registros em fotos, nome dos
participantes desde o 1º Cursilho de Homens de Caxias
do Sul de 17 à 20 de maio de 1973 até o de nº 93 de
Homens e 91deMulheres demaio de 1998. A culminância
celebrativa deu-se na missa festiva e almoço na Igreja
Imaculada Conceição (Caxias do Sul) onde a nossa
unidade em Cristo foi fortalecida pela fé e solidariedade
entre os Cursilhistas.

Esse trabalho de coordenação do GED, pela nossa
unidade, coragem, alegria de convívio, responsabilidade,
nos ajudou a testemunhar a força da fé do MCC para
fortalecer o amor emCristo entre nós.

Pedimos a Deus que abençoe e torne fecundo o
trabalhode todos os que atuamnesteMovimento.
Shalom!

Por Valdir e Aldina Poletto

Gestão AGO/1996 - 1999

Milhares de homens e mulheres passaram pela
casa de cursilhos (antes em Caravaggio agora junto ao
Seminário:-salas de mensagens( rolhos), grupos(
decurias) chegadas (clausuras), tantos momentos
mágicos vividos, uma história rica de testemunhos,
experiências pessoais, enfim uma nova vida cristã.
Ficamos muito felizes em ter participado como
cursilhistas e tambémcomoGrupoCoordenador doMCC.

Falar desse grupo após esses anos nos traz muita
saudade, nosso grupo foi marcado por muita amizade,
união, trabalho e principalmente estudo. Tivemos muitos
encontros onde nos preocupamos em estudar (
acreditamos até hoje que o GED deva primar pelo estudo
pois para coordenar o MCC numa diocese precisamos
conhecer a fundo tudo o que diz respeito ao Movimento
deCursilhos deCristandade). Tivemos entre tantas
ações, as 2000 doações de sangue em parceria com o
hemocentro de Caxias do Sul e também outros
movimentos, acreditamos que foi marcante pois toda
diocese ficou envolvida.
Fomos apenas um elo pequeno dessa corrente que
podemos chamar :-cursi lho. Representamos a
continuidade de um trabalho sério, dedicado e fiel as
orientações vindas do GEN e do GER que mais tarde
acabamos assumindo. Quando estivemos a frente do GER
vimos a dificuldade que os GEDs passam por assumirem

Por Jefferson Luiz e Viviane Martini  e Equipe

Gestão  2000-2001

os compromissos elencados nas assembleias regionais e
depois tentarem aplicar nas dioceses; conosco não foi
diferente.

Mas seguimos adiante e nos orgulhamos pelo
trabalho realizado porque o principal é evangelizar e
trabalhar em nome de Jesus Cristo: os frutos não cabe a
nós avaliar porque temos a certeza que a história doMCC
na nossa diocese é feita com a soma de todos que por
aqui passaram . Parabéns a todos os cursilhistas que um
dia disseramo seu sim.
Shalom.

Ser cursilhista já é uma bênção, mas ser integrante
do Grupo Executivo Diocesano é um privilégio. Privilégio
porque nesta função somos, mais do que nunca,
discípulosmissionários.

Comprometidos pelo cursilho de toda uma Diocese
temos a responsabilidade de não só informar, mas de nos
formar, atualizar, visitar setores para orientar e motivar,
visitar GEDs de outras Dioceses para trocar experiências e
aprender um pouco mais. Precisamos estar unidos para
que o trabalho seja eficaz e isso fortalece muito os laços
de amizade; precisamos ir em busca de novos candidatos
e estimular os que já estão na caminhada; precisamos
estar sempre disponíveis, pois é nosso dever, já que
estamos na coordenação do Movimento... enfim
precisamos rezarmuito,muito para que tudodê certo.

Estas responsabilidades nos fazem trabalhar, mas são
por demais gratificantes, pois nos levam para mais perto
de Deus e não deixam apagar a chama da fé e o
entusiasmode fazer novos discípulos. Para nós, a tarefa de
coordenar o GED só nos trouxe alegrias justamente

Fizemos o cursilho de numero 47 de homens em
novembro de 1987 e o 45 cursilho de mulheres em
dezembro de 1987 da Diocese de Caxias do Sul, após vários
convites para participar, pois julgávamos que éramos
católicos praticantes. Quanta inocência!!!!

Após anos fomos convidados para participar do
GED, na função de casal Pré-Cursilho, onde aceitamos,
passou a gestão e fomos convidados a concorrermos ao
cargo de Coordenador do GED, onde com certa relutância
aceitamos, pois tínhamos apoio de amigos que permanecia
conosco na coordenação. Lembro-me como hoje que no dia
que fomos eleitos falei que a coordenação do GED seria
eficaz se houvesse apoio de todos, onde posso dizer que isto
aconteceu.

Quero ressaltar que existem horas para tudo e no
GED não é diferente, quando se trata de ensinar e aomesmo
tempo aprender com novas pessoas que adentram ao
movimento. Realmente são muitas funções no GED, porém
estas foram criadas (ou determinadas) para que o cursilho -
encontro pessoal emCRISTOpara aqueles cristãos afastados
- possa acontecer com pleno êxito. Para isto é preciso
entregar-se ao trabalho com disciplina e entusiasmo.
Somadas a essas características devem estar presentes
também muita humildade, renúncia e delegação, que, aliás,
são regras comportamentais que o cristão deve
testemunhar a vida toda.

As pessoas que dão disponibilidade aos trabalhos
do GED devem ter em mente uma capacitação constante
que esta formação está ligada à Palavra, documentos da

Igreja e dopróprioMCC, entre outras. Não se pode termedo
da internet, pois nela existe muita informação circulando.
Como cristãos conscientes e é sempre bom se basear em
fontes seguras. Assim, o trabalho de equipe de responsáveis
do GED deve apresentar uma nova opção de vida aos
cursilhistas e aos neo-cursilhistas, opção esta que
conhecemos com JESUS. Desta forma, cada convite em face
da disponibilidade dada pelo responsável é uma resposta
positiva à continuidade iniciada no seu primeiro Cursilho.
Lembrar também que o GED deve ter uma visão holística de
toda a Diocese e não somente preocupar-se com parte da
mesma.

Na equipe de trabalho não existe "o mais", ou "o
maior" ou "o melhor", pois todos estão sob a mesma base,
devendo refletir o tempo todo JESUS e para prestar este
serviço é preciso estar preparado, pois os setores e os
cursilhistas vão olhar para os responsáveis do GED como um
pontode apoio.

Conscientes de nossas limitações como pessoas
normais e passíveis de erros, a perfeição almejada em
CRISTO só é conseguida se o trabalho de cada um for
dedicadopara queoCursilho alcance seupleno êxito.
Lembro que a responsabilidade não está ligada ao cargo ou
função de comando no GED, mas a todos aqueles que
passaram pelo cursilho e entenderam que Cristo
Ressuscitado éograndemotivode suas vidas.
Podemos concluir que ser COORDENADOR do GED, foi uma
experiência que só nos fez crescer naGrandeVinhadeCristo.
UmGrande Shalon !

Por Daniel/Sonia Finger, Ivanir/

Elenita Lizot e Volnei/Diamar de Castilhos

Gestão 2.002/2.003

SER COORDENADOR...
Por Valcir e Dione Tronco

Gestão 2004/2005 e 2006/2007

porque nos proporcionou uma grande proximidade com
as pessoas e principalmente com Deus. Nos sentimos
honrados e muito gratos ao MCC pela valiosa
oportunidade.
Shalom!


