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CALENDÁRIO LITÚRGICO

11 T “Tt 2.1-8 11-14 “Sl 36 “Lc 17.7-10

12 Q Tt 3,1-7 “Sl 22 “Lc 17.11-19

13 Q “Fm 7-20 “Sl 145 “Lc 17.20-25

14 S “2Jo 4-9 “Sl118 “Lc 17.26-37

15 S “3Jo 5-8 “Sl 111 “Lc 18,1-8

17 S “Ap 1,1-4 2,1-5 Sl 1 “Lc 18,35-43

18 T “At 28,11-16 30-31 “Sl 97 “Mt 14.22-33

19 Q “Ap 4,1-11 “Sl 150 “Lc 19,11-28

20 Q “Ap 5,1-10 “Sl 149 “Lc 19,41-44

21 S “Zc 2,14-17 “Lc 1,46-47, 48-49 50-51 52-53 54-55 (R,49) “Mt 12,46-50

22 S “Ap 11,4-12 “Sl 143 “Lc 20,27-40

24 S “Ap 14,1-5 “Sl 23 “Lc 21.1-4

25 T “Ap 14,14-19 “Sl 95 “Lc 21,5-11

26 Q “Ap 15,1-4 “Sl 97 “Lc 21,12-19

27 Q “Ap 18,1-2 21-23, 19, 1-39 “Sl 99 “Lc 21,20-28

28 S “Ap 20,1-4 11-21, 2 “Si 83 “Lc 21,29-33

29 S “Ap 22,1-7 “Sl 94 “Lc 21,34-36

16 D “Pr31,10-13 19-20 30-31 “Sl 127 “1Ts 5.1-6 “Mt 25,1-13

23 D “Ez 34,11-12 15-17 “Sl 22 “1Cor 15,20-26.28 “Mt 25,31-46

30 D “Is 63,16-17, 19-64, 1, 3, 8 “Sl 79 “1Cor 1,3-9 “Mc 13,33-37

Novembro 2014
Humor

Escola Vivencial
Casa de Cursilho
Seminário N. S. Aparecida

18/11/2014 – 20h

ULTRÉYAS e ESCOLASULTRÉYAS e ESCOLASULTRÉYAS e ESCOLASULTRÉYAS e ESCOLAS

Diocese de Caxias do Sul

NAMORADO SINCERO

A namorada perguntou para o namorado:
 - O que você prefere: Uma mulher bonita

Ou uma mulher inteligente?
- Calma, meu amor, nem uma das duas.

Você sabe que eu gosto de você.

01 S “Is 2,1-5 “Sl 121 “Mt 8,5-11

02 T “Is 11,1-10 “Sl 71 “Lc 10,21-24

03 Q “Is 25,6-10 “Sl 22 “Mt 15,29-37

04 Q “Is 26,1-6 “Sl 117 “Mt 7,21,24-27

05 S “Is 29, 17-24 “Sl 26 “Mt 9,27-31

06 S “ Is 30, 19-21 23-26 “Sl 146 “Mt 9,35-10, 1,5-8

08 S “Gn 3,9-15, 20 “Sl 97 “Ef 1,3-6 11-12 “Lc 1,26-38

09 T “Is 40,1-11 “Sl 95 “Mt 18,12-14

07 D “Is 40,1-5 9-11 “Sl 84 “2Pd 3,8-14 “Mc 1,1-8

02/12/2014 – 20h
Missa com Seminaristas
Seminário N. S. Aparecida

09/12/2014 – 20h
Ultréya
Igreja Sagrado Coração de Jesus
Bairro Cruzeiro

...é um prato difícil de preparar. São muitos ingredientes. Reunir todos é um problema...Não é para 

qualquer um. Os truques, os segredos, o imprevisível. Às vezes, dá até vontade de desistir... Mas a vida 

sempre arruma um jeito de nos entusiasmar e abrir o apetite.

O tempo põe a mesa, determina o número de cadeiras e os lugares. Súbito, feito milagre, a família está 

servida.

Fulana sai mais inteligente de todas, Beltrano veio no ponto, é o mais brincalhão e comunicativo, 

unanimidade. Sicrano, quem diria? Solou, endureceu, murchou antes do tempo. Este é o mais gordo, 

generoso, farto, abundante. Aquele, o que surpreendeu e foi morar longe. Ela, a mais apaixonada. A 

outra, a mais consistente...

Já estão aí? Todos? Ótimo. Agora, ponha o avental, pegue a tábua, a faca mais afiada e tome alguns 

cuidados. Logo, logo, você também estará cheirando a alho e cebola. Não se envergonhe de chorar. 

Família é prato que emociona. E a gente chora mesmo. De alegria, de raiva ou de tristeza.

Primeiro cuidado: temperos exóticos alteram o sabor do parentesco. Mas, se misturadas com 

delicadeza, estas especiarias, que quase sempre vêm da África e do Oriente e nos parecem estranhas ao 

paladar tornam a família muito mais colorida, interessante e saborosa. Atenção também com os pesos e 

as medidas. Uma pitada a mais disso ou daquilo e, pronto: é um verdadeiro desastre. Família é prato 

extremamente sensível. Tudo tem de ser muito bem pesado, muito bem medido.

Outra coisa: é preciso ter boa mão, ser profissional. Principalmente na hora que se decide meter a 

colher. Saber meter a colher é verdadeira arte. Uma grande amiga minha desandou a recita de toda a 

família, só porque meteu a colher na hora errada. O pior é que ainda tem gente que acredita na receita da 

família perfeita. Bobagem. Tudo ilusão. Não existe Família à Oswaldo Aranha: Família à Rossini, Família à 

Belle Manière: Família ao Molho Pardo (em que o sangue é fundamental para o preparo da iguaria). 

Família é afinidade, é à Moda da Casa. E cada casa gosta de preparar a família a seu jeito. Há famílias 

doces. Outras meio amargas. Outras apimentadíssimas. Há também as que na têm gosto de nada, seria 

assim um tipo de Família Dieta, que você suporta só para manter a linha. Seja como for, família é prato que 

deve ser servido sempre quente, quentíssimo. Uma família fria é insuportável, impossível de se engolir.

Enfim, receita de família não se copia, se inventa. Agente vai aprendendo aos poucos, improvisando e 

transmitindo o que sabe no dia a dia. A gente cata um registro ali, de alguém que sabe e conta e outro 

aqui, que ficou no pedaço de papel. Muita coisa se perde na lembrança. Principalmente na cabeça de um 

velho já meio caduco como eu.

O que este veterano cozinheiro pode dizer é que, por mais sem graça, por pior que seja o paladar, 

saboreie. Não ligue para etiquetas. Passe o pão naquele molhinho que ficou na porcelana. Na louça, no 

alumínio ou no barro.

Família é prato que, quando se acaba, nunca mais se repete”.

Família...

Trechos do livro “O Arroz de Palma” de Francisco Azevedo
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A minha chegada foi uma disputa legal.
Entre 30.000.000 na semeadura da vida,.... VENCI.
A jornada que me foi dada, não tem limites.
Horas,....dias,....meses,....anos,....não sei.
O primeiro passo aconteceu.
A liberdade me foi dada.
A escolha do caminho, foi e é minha.
Posso semear o que eu quiser. A colheita tem que ser 

proporcional à semeadura.
Se eu lançar vento, colherei tempestade.
Se eu semear amor, colherei amizade.
Se eu semear,...Colherei,...
Nesta existência, a liberdade que Deus me deu é como uma 

lança.
Onde a dirijo?
O que nela estou lançando?
O fruto, a resposta, será a colheita do que plantei ou estou 

semeando.

Novembro nos convida para refletirmos um pouco e então nos perguntamos: Como está nossa fé para 
enfrentar os desafios e as tentações deste tempo?

Nos dias de hoje percebemos que o ser humano em suas escolhas, trocou o sagrado pelo dinheiro, fazendo 
do poder o seu caminho salvacionista e libertador, onde o TER assume maior importância que o SER.

Muitas vezes nos deixamos influenciar pelo consumismo e substituímos qualidade por quantidade, 
simplicidade por complexidade, tradição por novidade e buscamos a felicidade na satisfação individual, 

tendo por meta ter e usufruir mais, assim vivemos numa sociedade que produz muitas coisas fúteis e inúteis 
e também encontramos muita gente fútil e inútil, sendo que não conseguimos ver o próximo e tão pouco a nós 

mesmos, nos tornamos desconhecidos do nosso próprio SER.

Segundo Viktor Frankl, o homem, na sua integralidade, compreende as três dimensões: a física, a psíquica e a 
espiritual, mas é a dimensão propriamente humana que permitirá a transcendência da própria pessoa, fazendo dos 

significados e valores uma parte fundamental de sua existência.

A certeza de ter a motivação essencial no Projeto de Vida de Deus, bem como, o encontro de um significado existencial e não apenas buscar 
satisfações, poder ou riquezas materiais, assim quando colocamos o nosso Sentido de Viver em Deus é que somos capazes de transcender todo 
o sofrimento, o qual, se torna secundário, passageiro, temporário e até necessário para o nosso crescimento e aperfeiçoamento interior. 

Assim como pronunciou padre Léo em sua homilia ( Hosana 2006 ). Viver é administrar perdas. Perdemos tudo no decorrer da vida: nossa 
posição social e financeira, os entes queridos, a saúde e outras coisas mais. A única coisa que não podemos perder é a nossa Fé em Jesus Cristo. 

" Ao ser humano Deus dá uma alma imortal, ainda que ele, pela morte, perca o seu corpo , para o reencontrar na ressurreição." (YOUCAT, pag.47)

Quando somos despojados de tudo o que temos: família, amigos, influência, status e bens, ninguém pode nos tirar a liberdade de decidir o 
que devemos ser. Essa liberdade não é algo que possuímos, mas algo que somos. Por isso, todo o ser humano possui o poder e a liberdade de 
elevar-se acima do seu próprio "eu" e tornar-se um ser humano melhor. Assim todos nós temos a capacidade de transformar e melhorar nossas 
vidas, basta darmos o "sim" para nossa consciência e para Deus.

Temos como modelo a vida de Maria, que apresenta a imagem de uma pessoa com muita Fé e a certeza de que o Plano de Deus para nós 
sempre é bom. Ela nos mostra que mesmo nos momentos em que sentimos o abandono de Deus, devemos transcender e buscar as coisas do Alto, 
entregando a Ele as nossas preocupações e o nosso sofrimento.

Queridos irmãos cursilhistas, cultivemos sempre o amor, não deixemos espaço para o mal, estejamos enraizados na Fé com força e 
determinação para que saibamos servir a vida e não somente nos servir dela, então a saúde e o amor que são sagrados, fluirão, dando sentido e 
significado ao nosso ser existencial, tornando-se assim sagrado.

Shalom!

www.mcccaxiasrs.com.brEditorial
02

Decolores 2014 www.mcccaxiasrs.com.br
07

Cx. P. 380 - CEP 95001-970 - Caxias do Sul - E-mail: simao@socondominios.srv.br
Jornalista Responsável: Pe. Paulo Roque Gasparet - Reg. 8712

Colaboradores: Rui Dalcin e Margarete Canuto Dalcin
Editoração: Igor Costa

Impressão: Lorigraf Gráfica e Editora - 54 3226.1811 - Tiragem: 2.000 exemplares

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus signatários.

Decolores - Informativo Mensal do Movimento de Cursilho de Cristandade da Diocese de Caxias do Sul/RS

EXPEDIENTE

A Lavoura da Vida

Albino Andreis
Caxias do Sul

Antonio e Ivone Susin
Casal Ecônomo

Não posso deixar passar a oportunidade que DEUS me dá.
Fiz,... Estou fazendo o que devo?
Aproveitei-me do momento? De alguém? ...
Ninguém viu? ELE VÊ TUDO!
- O  resultado continua,.... Sem hora marcada.
É  AGORA OU NÃO SERÁ NUNCA.
As lanternas devem estar sempre acesas.
Lembremos que, a oportunidade é única, não podemos 

vacilar, é a luta, é A LAVOURA DA VIDA!
                                 S H A L O M !
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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

ADORAÇÃO: VENERAR  A  DIVINDADE

Adoração é a primeira e mais importante 
atitude do ser humano que se reconhece 
criatura diante de Deus Pai, seu Criador. 
Exalta a grandeza do Senhor que nos fez e a 
onipotência do Salvador que nos sustenta. É 
prosternação do Espírito diante do “Rei da 
Glória” com um silêncio respeitoso diante 
do Deus sempre maior. Adoração do Deus 
três vezes Santo e sumamente amável.

Só as pessoas humildes reconhecem 
Deus e são capazes de dobrar os joelhos 
diante Dele. Colocar-se em silêncio e deixar 
nosso coração expressar os nossos 
sentimentos e sentir a grandeza de estar 
diante de quem nos deu tudo e é o TUDO 
...Adoração é unir-se aos anjos que O 
adoram a todo o instante no louvor.

Irmã Clara/Irmãs Clarissas Capuchinhas-
Mosteiro N. Sra Rainha do Brasil/Flores da 
Cunha/RS

“Na eucaristia, Jesus nos oferece o modelo 
de todas as virtudes ...E poucos são os que 
pensam nas virtudes de Nosso Senhor e em 

sua vida, quando contemplam Jesus na 
Eucaristia. Às vezes,, O tratam como se fosse 
uma simples imagem, ou que Ele está aí para 

perdoar ou receber os nossos pedidos. Isto é 
falso. Nosso Senhor vive e age! Contemplai-O, 

estudai e imitai a Jesus na Eucaristia...”(São 
Pedro Julião Eymard - propagou a Obra de 
adoração solene e perpétua a Jesus Cristo, 

Rei e Redentor presente e atuante no 
Santíssimo Sacramento do Altar

Colaboração:

Casal Pós Cursilho - Gentil e Marilene Zarembski

Na clausura sempre ouvimos que 
“O Cursilho não termina aqui, temos 
encontro marcado aos pés do 
Sacrário” justificando a importância e 
a alegria em sentir novamente Àquele 
Amor vivenciado no Cursilho. A 
clausura é um dos momentos de um 
querigma de dois dias onde os “novos 
membros” da família cursilhista tem 
uma dimensão do que é o Movimento. 
Isto quer dizer que,  sempre que 
possível precisamos ir até Jesus 
sacramentado, individualmente ou 
com mais cursilhistas buscar forças 
(alavancas) para o MCC e seus 
trabalhos, para fortalecer os grupos e 
suas famílias e ter o discernimento 
para as atividades de Evangelização e 
para a Igreja. Que possamos ter a 
coragem de ir ao encontro de Jesus, 
estar disponível a ouvi-Lo , aprender a 
pedir e agradecer e entregar as nossas 
dificuldades. Que todos nós saibamos 
cuidar do que é sagrado e, não é 
porque estamos na Igreja que 
podemos passar diante de Jesus de 
qualquer jeito. Ou melhor, que 
sejamos nós os primeiros a respeitar o 
divino pois, como é sagrado, deve 
assim ser reverenciado: “SAGRADO” 
Lembre-se:  ansiosamente nos 
sacrários das nossas Paróquias Jesus 
nos aguarda para contemplarmos e 
louvá-lo; e nossa conversão e amizade  
continua- “não termina”.

Ao lado, texto que nos mostra a 
importância e a urgência em fazer 
Adoração. 

VIVENDO O PÓS-CURSILHO: 
CLAUSURA (ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO)

A morte é uma passagem para a 
vida eterna.

Nós, cristãos, cremos na vida 
eterna, pois Cristo ressuscitou. 
Hoje, ao celebrarmos todos os fiéis 
d e f u n t o s ,  n ã o  e s t a m o s  
comemorando a morte e, sim, a 
nossa fé na ressurreição.

Sentimos saudades daqueles 
que partiram, pois eles fizeram 
parte da nossa vida e os amamos 
por tudo o que significaram para 
nós, por isso dedicamos este dia 
para rezarmos por eles. Deus 
aceita nossas orações, pois Ele, na 
sua onisciência divina, conhece 
todos aqueles que partiram.

O Senhor nos convida a irmos 
até Ele, assim encontraremos 
alívio. Nossas lágrimas serão 
transformadas em alegria, porque 
Jesus nos acolhe e nos conforta.

Ÿ Do conhecimento da bondade e grandeza de 
Deus e da nossa nulidade e inclinação a toda 
espécie de mal;

Ÿ Do amor por Ele e da indiferença por nós 
mesmos;

Ÿ Da submissão não só a Ele,mas a toda a criatura 
por causa D'Ele

Ÿ Da renúncia total à nossa vontade, da total 
resignação à providência e do fazer tudo 
simplesmente pela glória de Deus e pelo puro 
desejo de agradá-Lo.

(Pe.Lorenzo Scupoli )

A SANTIDADE
CONSISTE:

Trazendo presente os cursilhistas Dr. Claudio Marques (Garibaldi), Artenildo, 
Lorena e Clarite Frasson (Nova Araçá) recentemente falecidos, lembramos e 

oramos por todos os cursilhistas falecidos da Diocese de Caxias do Sul.
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Lucas 1, 39
Naqueles dias, Maria partiu 

para a região montanhosa, 
dirigindo-se, às pressas, a uma 
cidade de Judéia.

Entrou na casa de Zacarias, e 
saudou Isabel.

Quando Isabel ouviu a 
saudação de Maria, a criança 
se agitou no ventre, e Isabel 
ficou cheia de Espírito Santo.
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Maria venceu as barreiras e as distâncias para desejar o bem para as 
demais pessoas. Para ela, não existiam barreiras intransponíveis. Na 
verdade, as barreiras eram vistas como algo a ser superado, e, por causa 
disso, a vemos caminhando em direção aos outros.

É formidável a atitude de Maria. Ela vai ao encontro das pessoas e, 
consequentemente, não se desvia delas. A presença junto aos outros é 
essencial para a construção de relacionamentos saudáveis. Ela diz não 
ao desvio e sim ao encontro.

Quando evitamos a outra pessoa, também negamos a ela a 
vitalidade que se encontra em nós. Muitas vezes, fico pensando que 
muitas pessoas permanecem sem uma palavra de compreensão, de 
inspiração, de revitalização, de motivação, simplesmente porque 
ficamos estáticos em nossos lugares. Negamos ao outro aquilo que 
temos. Escondemos-nos em nós mesmos, quem sabe com medo de 
partilharmos um pouco do que somos.

Maria não vive para si mesma. Sai em direção a uma região 
montanhosa. Sabe muito bem que precisa chegar a um destino. É 
mulher de metas. Possui um plano e,nesse plano, ela é protagonista da 
bênção de Deus para Isabel. Para ela, não importam as montanhas, mas 
sim o humano que está além das montanhas. Não importa o cansaço da 
caminhada, mas sim a vida que sua chegada inspira. Não importam os 
muitos afazeres, mas sim o investimento do tempo naqueles que 
necessitam.

A palavra de Maira é inspiradora. Mexe com  todo o corpo de 
Isabel. Que mulher é essa que, com apenas algumas palavras, agitam o 
interior da outra? Palavras de vida produzem vidas, assim como 
palavras de morte produzem morte.Maria sabe que vale a pena 
caminhar e se desgastar se for para levar uma palavra que produza vida 
em abundancia. Não podemos permitir que as pessoas vivam na aridez 
da vida quando temos condições de ser os propiciadores da chuva que 
orvalha no desertos de muitos corações.

Isabel, depois da visita de Maria, já não era mais a mesma pessoa. 
Ela teve o curso de sua vida completamente alterado, porque alguém, 
em algum dia, resolveu sair de si mesmo e ir ao encontro dela. Nunca 
houve mulher tão corajosa que resolveu romper com o mais dos nossos 
pesadelos: sair de si mesma e caminhar em direção de outra pessoa 
para ser fonte de benção, de alegria e da presença do Espírito Santo.

A presença de Maria irradia transformação. É praticamente 
impossível permanecer diante dela e continuar do mesmo jeito. Isabel 
que o diga. 

Fonte: Nos Passos de Maria
Luiz Alexandre Solano Rossi

Maria visita IsabelMaria visita Isabel


