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

Padres. Colaboradores: Pe. Joni Bonatto - Pe. Edmundo Marcon - Pe. Renato Arioti  - Pe. Juarez Bavaresco 3212.1141 / 
3211.2750 / 9948.7447 / 9260.7890

Coordenação: Simão e Margareth Menegat 9973.7374 / 9956.6005 / 3027.1214 /simao@socondominios.srv.br / 
margabedinmenegat@hotmail.com

Vice-coordenação (Secretário): Vilsso e Marta Stangherlin  3027.5314 / 9616.2442 / 9105.1783 / 
vilsso_stangherlin@yahoo.com.br / marta.stangherlin@yahoo.com.br

Casal Pré-Cursilho: Gilberto e Ivani Carbonera  8134 6252 / 8121 3961 / 3025 7312 / gilbertocarbonera@hotmail.com / 
ivanicarbonera@hotmail.com

Casal Três Dias: Andrei e Gisele Finger 8125.0088 / 8147.0704 / 3267.1421 / andreifinger@yahoo.com.br / 
gisimionifinger@hotmail.com

Casal Pós-Cursilho: Gentil Antonio e Marilene da Silva Zarembski  9178.2758 / 3292.5704 / 3292.4588 / 
gentil.bski@gmail.com

Casal Escola: Antonio Carlos e Lígia Vanelli 9645.8986 / 9615.1418 / 3292.2268 / ligiapv8@yahoo.com.br

Casal Decolores: Rui e Margarete Canuto Dalcin 9956.0056 / 9939.5305 / 3538.1007 / rui.dalcin60@gmail.com / 
canutodalcin@bol.com.br

Casal Tesoureiro: Juliano Ferrari - juliano@ferrari.ind.com   54 3292.7892 / 9164.7926

Casal Ecônomo: Antonio e Ivone Susin 9979.4682 / 9919.7490 / 3211.5482 / ivonemls@hotmail.com

Casal Liturgia: Ari e Cecília Bonkevik  9106.6678 / 9115.3346 / 3238.3629 / 3229.2865 / aribon70@yahoo.com.br

Casais Ultréyas e Clausuras: Daniel e Elisangela de Jesus 9923.5789 / 9926.4266 / dmjesus1@hotmail.com

Dejacir e Rachel Scopel: 9603.6506 / 9933.2960 / dejacir.scopel@gmail.com

GED - Grupo Executivo Diocesano Caxias do Sul - 2014/2015

CALENDÁRIO LITÚRGICO
Novembro / 2015

10 T Sb 2,23-3,9 Sl 33 (34), 2-3. 16-17. 18-19 (R. 2ª) Lc 17,7-10
11 Q Sb 6,1-11 Sl 81(82), 3-4. 6-7 (8ª) Lc 17,11-19
12 Q Sb 7,22-8,1 Sl 118 (119), 89, 90. 91. 130. 135. 175 (R.89a) Lc 
17,20-25
13 S Sb 13,1-9 Sl 18(19), 2-3. 4-5 (R.2a) Lc 17,26-37
14 S Sb 18,14-16; 19,6-9 Sl 104 (105), 2-3. 36-37. 42-43 (R.5a) Lc 
18,1-8

16 S 1Mc 1,10-15.41-43.54-57.62-64 Sl 118(119), 53- 61. 134. 150. 
155. 158 (R. Cf.88) Lc 18,35-43
17 T 2Mc 6,18-31 Sl 3,2-3. 4-5. 6-7 (R.6b) Lc 19,1-10
18 Q 2Mc 7,1.20-31 Sl 16 (17), 1. 5-6. 8b.15 (R.15b) Lc 19,11-28
19 Q 1Mc 2,15-29 Sl 49(50), 1-2. 5-6. 14-15 (R.23b) Lc 19,41-44
20 S 1 Mc 4,36-37.52-59 1Cr 29,10. 11abc. 11d-12a. 12 bcd (R.13b) 
Lc 19,45-48
21 S Zc 2,14-17 Lc 1,46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55 (R.Cf.54b) Mt 
12,46-50

23 S Dn 1,1-6.8-20 Dn 3, 52.53. 54. 55. 56 (R. 52b) Lc 21, 1-4
24 T Dn 2,31-45 Dn 3,57. 58. 59. 60. 61 (Cf.59b) Lc 21,5-11
25 Q Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 Dn 3,62. 63. 64. 65. 66. 67 (R.59b) 
Lc 21,12-19
26 Q Dn 6,12-28 Dn 3,68. 69. 70. 71. 72. 73. 74 (R.59b) Lc 21,20-28
27 S Dn 7,2-14 Dn 3,75. 76. 77. 78. 79. 80. 81 (R.59b) Lc 21,29-33
28 S Dn 7,15-27 Dn 3,82. 83. 84. 85. 86. 87 (R.59b) Lc 21,34-36

30 S Rm 10,9-18 Sl 18(19A), 2-3.4-5 (r.5A) Mt 4,18-22 Mt 4,18-22

Dezembro /2015

01 T Is 11,1-10 Sl 71 (72), 1-. 7-8. 12-13. 17 (R.cf 7) Lc 10,21-24
02 Q Is 25,6-10ª Sl 22 (23), 1-3ª. 3b-4 5. 6 (R. 6cd) Mt 15,29-37
03 Q Is 26,1-6 Sl 117 (118) 1.8-9. 19-21. 25-27a (R. 26a) Mt 7,21.24-27
04 S Is 29,17-24 Sl 26 (27), 1.4. 13-14 (R.1a) Mt 9,27-31
05 S Is 30,19-21.23-26 Sl 146 (147) 1-2. 3-4. 5-6 (R. is 30,18) Mt 9,35 – 
10,1.6-8

07 S Is 35,1-10 Sl 84 (85), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R. Is 35,4d) Lc 5,17-

26

08 T Gn 3,9-15.20 Sl 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4 (R.1a) Ef 1,3-6.11-12 Lc 

1,26-38
 

15 D Dn 12,1-3 Sl 15,5.8.9-10.11 (R.1a) Hb 10,11-14.18 Mc 13,24-32

22 D Dn 7,13-14 Sl 92, 1ab. 1c-2.5 (R.1a)  Ap 1,5-8 Jo 18,33b-37

29 D Jr 33,14-16 Sl 24,4bc-5sb.8-9.1014 (R.1b) 1Ts 3,12-4,2 Lc 21, 
25-28. 34-36

06 D Br 5,1-9 Sl 125,1-2ab. 2cd-3.4-5.6 (R.3) F1 1,4-6.8-11 Lc 3,1-6

Humor!
 Piadas rápidas

P: Qual é o fim da picada?

R: Quando o mosquito vai embora.

P: O que é que a banana suicida falou?

R: Macacos me mordam.

P: Qual é o doce preferido do átomo?

R: Pé-de-moléculas.

P: O que o canibal vegetariano come?

R: A planta do pé e a batata da perna.

17/11/2015 – 20h
Escola Vivencial

Seminário N. Sra. Aparecida 

01/12/2015 – 20h 
Missa com Seminaristas

Seminário N. Sra. Aparecida

08/12/2015 – 20h
Ultréya 

Igreja Sagrado Coração de Jesus
Bairro Cruzeiro

17/11/2015 – 20h
Escola Vivencial

Seminário N. Sra. Aparecida 

01/12/2015 – 20h 
Missa com Seminaristas

Seminário N. Sra. Aparecida

08/12/2015 – 20h
Ultréya 

Igreja Sagrado Coração de Jesus
Bairro Cruzeiro

ULTRÉYAS e ESCOLASULTRÉYAS e ESCOLAS

Novembro!Novembro!
Para Novembro, “interpretar o tempo presente”(Lc 12,56) pode ser feito sobre os santos e os falecidos.
Os santos foram pessoas que nos precederam, sendo uns reconhecidos pela Igreja, outros reconhecidos 
pelos corações de seus familiares, parentes, amigos e conhecidos. Santos, que não adoramos, mas 
seguimos seus exemplos de vida. Olhamos para as imagens como se víssemos as fotografias dos nossos 
familiares falecidos, e isso nos ajuda a trazer-nos as lembranças de suas vidas, quando suas qualidades 
foram muito maiores do que algumas limitações.
Sobre os falecidos, é  bom prestar as homenagens enquanto estão vivos. Sejamos rápidos para elogiar e 
lentos para criticar, porque “se você acha que alguém merece elogio, este é o momento de fazê-lo, pois 
ele não poderá ler a própria lápide depois de morto.”  (Berton Braley)
A princípio não parece muito atrativo visitar cemitérios, costume aumentado no mês de novembro, mas 
daí podemos tirar algumas boas conclusões como: 
* Com a morte dos outros, pensar na nossa.
* Lembrar da limitação do tempo para nós que 
ainda estamos aqui, pois a morte é para 
todos.
* A partir da fé, manter a sintonia com as 
pessoas queridas que já se foram.
* Não apegar-se demasiadamente ao 
material, porque este não vai junto.
*Não cansar-se de fazer o bem, 
porque este SIM vai junto de cada 
um. 
Que a paz de Cristo esteja com 
todos os irmãos e irmãs!

Colaboração: José Bebber
Grupo São Gabriel

Flores da Cunha.
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Saudades são lembranças de momentos bons, de 
lugares, de pessoas especiais, que ficaram distantes 
mas guardadas em nossos corações, em nossas 
recordações. Assim é com nossos entes queridos, que 
foram pra morada do Pai, mas que continuam vivos 
em nossos corações, e nessa época recordamos mais 
intensamente os momentos vividos com eles, e é o que 
devemos lembrar, nos recordar do legado bom e dos 
momentos vividos ao lado dessas pessoas.
Saudade do sorriso, do abraço, da palavra amiga ou 
consoladora, do acalento, do perfume, ...  Saudade 
quer dizer que temos uma história pra contar, e que 
essa história foi repleta de “anjos sem asas” que 
estiveram entre nós. Amigos, parentes, vizinhos, 
partiram mas jamais serão esquecidos, além das 
recordações, também são lembrados em nossas 
orações e preces.
Nós cristãos sabemos que a vida não termina com a 
morte;
Disse-lhes Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida, 
Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e 
quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. 
Você crê nisso?” (Jo 11, 25-26)
É com a morte que iniciamos o nosso 5º dia juntos ao 
que partiram antes de nós, com nossa querida mãe 
Maria, nosso salvador Jesus Cristo e com Deus Pai, 
entendemos que a nossa missão aqui na terra é 
melhorarmos cada dia mais ajudando os irmãos, 
vivendo em comunidade, sendo apóstolos seguidores 
de Jesus Cristo.
Que as boas ações e bons exemplos deixados por 
aqueles que já partiram, nos sirvam de inspiração 
para que possamos transmitir o reino de Deus aos que 
ainda não o conhecem.

“SAUDADE SIM, TRISTEZA NÃO.”

GED 2014/2015
 

Andrei e Gisele Finger
Casal três dias

Novembro... 

    Existem muitos que apenas existem, pois não vivem. 
Deixam a impressão de serem mais máquinas do que pessoas 
que possuem coração e sentimentos. Importante é viver 
intensamente cada momento. O AGORA, pois o passado não 
volta mais e o futuro ainda não está em nossas mãos.
    Também é importante percebermos  a existência dos 
fatos, das pessoas e das coisas que nos rodeiam. Muitas vezes 
passamos por eles como se não existissem. Não vibramos 
com o sol que nos ilumina e aquece, não nos emocionamos  
diante de tanta beleza que a natureza diariamente e 
gratuitamente nos oferece. Utilizamos as coisas de uma 
maneira insensível, desrespeitosa: sem coração.
    Esquecemos de valorizar e celebrar o tempo que Deus nos 
dá, o espaço infinito, no qual nos movemos, o sol , as estrelas, 
o vento e a chuva, o frio e o calor. Esquecemos de celebrar a 
terra  que nos dá o alimento e que é casa de todos. Como 
máquinas, bebemos a água e engolimos a comida, sem 
agradecermos e celebrarmos o alimento que dá vida ao nosso 
corpo.
Passam dias e noites e constatamos que somos insensíveis à 
beleza do amanhecer e do entardecer. Tudo parece um fato 
corriqueiro, sem vida.....E a vida, nossa maior dádiva, fica 
sem graça, sem beleza.....Perdemos, assim a oportunidade de 
celebrar, a cada instante, a bondade do Criador e de nos 
extasiarmos diante das maravilhas do universo, do calor da 
convivência familiar, dos amigos....Viver intensamente, é 
gostar do que se faz, é vibrar com os projetos que se tem, o 
desejo de realizar quase tudo o que se passa pela cabeça e pelo 
coração.
    Comece a celebrar a vida e tudo se transformará. A fé 
brilhará dando sentido a todos os atos e o amor será a força 
que fará superar todas as barreiras. Veremos, então, Deus 
em tudo e em todos. e Ele transformará nossa vida em uma 
festa permanente festa.
    Coloquemos, em nossa vida, mais esperança, mais alegria, 
mais amor....Acreditemos que o mundo, embora  sendo , 
muitas vezes, um vale de lágrimas, é sempre um espaço de 
treinamento para construirmos o nosso céu.
    Se a vida tem um valor inestimável, devemos gostar de 
viver percebendo o palpitar de nosso coração e sentindo o 
sangue correr em nossas veias. Se assim o fizermos, 
falaremos palavras de otimismo e de esperança a todos os que 
encontrarmos  e estará longe de nós o desejo de diminuir ou 
de destruir a vida.
    Amar é colocar toda a vida em ação, sendo assim, se 
vivermos no amor, nossa vida será uma constante 
celebração.

 Colaboração Ligia e Antonio Vanelli.

A ARTE DE VIVER. 
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Evangelho e o sonho de Vida...
Nova Coordenação do GED. 

Esta é uma reflexão a partir do relato de Mc 10, 35-45.  (Pedimos que antes de prosseguir esta leitura, ler o Evangelho 

citado.)

Os discípulos eram um grupo escolhido por Jesus, preparados pelo convívio com ele. Enviados para ajuda-lo como 

pregadores do reino de Deus, ou enviados a partilhar, com os seres humanos as motivações de vida que vem da fonte da 

vida (Deus) e que eram revelados pela vida de Jesus de Nazaré. No relato se percebe um forte desenfoque da parte de 

Tiago e de João em relação ao agir de Jesus, revelado quando os dois chegam a Jesus e reivindicam para si mesmos “um 

lugar à direita e outro à esquerda” quando Ele estiver no seu reino (literalmente na Glória). É quase redundância 

ressaltar que para os dois “reino ou glória de Jesus” teria um cunho humano ou de mera promoção pessoal. E a reação de 

Jesus em relação à pretensão dos dois, não deixa também de ser a revelação da condição interior do ser humano: “vocês 

não sabem o que estão pedindo!”  Para fazermos uma tradução para dentro do espírito moderno de viver, diríamos: 

“vocês não se dão conta que sonho de vida vocês revelam ter com esta pretensão!”

O fato de viverem na companhia de Jesus e com este modo de pensar, nos levaria a ver algo mais profundo do que o 

simples “lugar à direita e à esquerda!” pode nos levar a considerar que dentro do ser humano, anterior aos seus próprios 

sonhos, está um chamado da “fonte da vida”, ou de Deus; e este chamado não para contentar projetos individuais, mas 

para assumir a encarnação nesta história ao modo de Deus – entre os seres humanos na pessoa de Jesus, em tudo como 

nós menos no pecado: seu viver entre nós não o faz distinto da sorte das pessoas, mas para servir! É por isso que Jesus 

confronta Tiago e João com o sentido da vida que Ele vive: “quem quer ser grande, seja servidor; e quem quer ser o 

primeiro, seja primeiro em servir.”

Até aqui é relativamente simples apresentar este texto como ensino de cunho religioso, mas por que não ampliar para 

uma compreensão da vida humana atual-iluminada pelo Evangelho e em auxílio da ciência? E levar mais luz sobre o 

estado atual do viver? Primeiramente não é verdade que ciência e religião se conflituam, a não ser que reduzam a religião 

a ritos e doutrinas! Doutrina é boa enquanto expressa a consciência de fé para dentro de uma época, mas doutrina como 

forma única de expressar a fé, vira teologia tapada... Religião é vida de pessoas eméritas! Então, por um caminho de 

auxílio mútuo (interdisciplinar), podemos dizer que na cabeça (ou alma!) de Tiago e João, não está viva a conexão com a 

Fonte da Vida, como está viva em Jesus de Nazaré. Se a alma tem função religiosa natural, as de Tiago e João estão 

tomadas por conteúdos de segunda ordem em relação ao chamado fundamental de Deus. As pretensões de Tiago e João 

obnubilam o sonho original de Deus, que está na alma humana. Como fala hoje a geração mais jovem “os dois andam fora 

da casinha de Deus.” E quando se vive fora desta casinha original, que é projeto universal, a vida anda nos projetos 

individuais... e será devido a isso que apareceu o conflito com os outros dez apóstolos: revolta! Ciúme! Inveja! ... e será 

que os dez também teriam as mesmas pretensões dos dois colegas?

As pessoas hoje vivem desconectadas desta Fonte Profunda que está na alma humana e absorvidas por projetos 

individuais de vida! E os interiores desconectados de sua raiz fonte, expressa insatisfação, conflitos, depressões ... porque 

indivíduo é concorrente! Assim nos deparamos com seres humanos vazios da Fonte da Vida, tomados de 

superficialidades, vazios de conexões, cheios de conflitos para dentro e para fora.

Esta forma de lidar com o texto bíblico, não passa de mero ensaio! Mas para concluir, lembramos o auxílio de Freud: 

“quando o ser humano se enche de desejos duais), nada mais o sacia (sic)”. E até podemos nos desafiar a 

entrar mais no campo da subje de Z. Bauman  

Religião não se resume a  

que anda  

humano e 

 

 (interesses indivi

tividade moderna, conferindo a obra  “A Barbárie Interior!”.

ritos e doutrinas. É caminho natural para o ser humano manter vivo o seu interior profundo, e

barbarizado; e a degeneração da profundidade interior traz lamentáveis exteriorizações para o convívio

para as mais diferentes áreas ou dimensões deste convívio.
Colaboração Pe. Luciano  Setor Oeste Desvio Rizzo.

Dez mandamentos do casal
1-Nunca dramatizar os defeitos, mas saber elogiaras qualidades.

2-nunca gritar um com o outro, nem fechar-se, mas sempre dialogar
3-saber ceder, saber perder, saber recomeçar, perdoando sempre.

4-dizer a verdade com amor
5-nunca humilhar, principalmente diante de outras pessoas.

6-não culpar, nem ridicularizar o outro recordando erros do passado.
7-nunca ser diferente, gelando o outro

8-nunca ir dormir sem perdoar.
9-admitir as próprias limitações e procurar melhorar. Autocrítica.

10-rezar juntos, rir juntos, passear juntos, e não discutir nunca
Pe leo - canção nova

Salete e João Carlos Molin 
Coordenação

Daniel  e Elisangela de Jesus
 vice-coordenação

Caros cursilhistas!
 

A elevação do espírito e do coração é uma oração, 
nesse sentido vamos todos juntos abraçar esse novo 
grupo do GED 2016,2017 e2018,que aceitaram o 

desafio de continuar a missão de evangelizar  
ambientes através do carisma de cada um.

Agradecemos o carinho e a atenção de todos  e 
recebam  nosso abraço.

Shalom!   

No dia 03 de outubro 2015 o MOVIMENTO DE CURSILHO DE 
CRISTANDADE de NOVA BASSANO comemorou 40 anos de 
existência.
A festa iniciou-se com uma Celebração Eucarística na Igreja Matriz, 
preparada com muito carinho pelos Cursilhistas e animada pelo 
próprio Coral do Movimento presidida pelo Pe. Álvaro Pinzetta e 
logo após aconteceu o jantar festivo com a  participação dos 
Cursilhistas. Contamos também com a  presença do casal Vilsso e 
Marta Stangherlin ( Vice Coordenação e Secretário) do GED Caxias 
do Sul e o nosso Pároco Pe. Armelindo Costa.
Louvamos e agradecemos a DEUS pelas sementes lançadas há 40 
anos  com raízes profundas e hoje  vemos o nosso movimento 
como uma árvore frondosa com muitos ramos que brotam e 
florescem como as árvores na primavera.
A coordenadora Dirce Fanton Pelle juntamente com seu esposo 
Luiz Pelle e demais membros da Coordenação agradecem a todos 
que se fizeram presente. 
Um abraço a todos  SHALOM !

FESTA DOS 40 ANOS DO CURSILHO DE NOVA BASSANO

Setor: Nova Bassano

Queremos agradecer a todos os cursilhistas e demais pessoas que 

se fizeram presente no dia 25/09/2015 em Arco Verde, com a missão de 

evangelizar através das visitas e estudos. Sabemos da dedicação e do amor 

de que cada um colocou neste encontro. Para este encontro ficar cheio da 

graça do Senhor aconteceu a celebração com os nossos queridos padres: 

Arduíno Lazzari e Vinicius Caberlom. E logo após a confraternização em meio 

de muitas conversas e risos. Muito obrigado  a todos. Shalom!

Arco Verde... Muito obrigado pela acolhida e amizade!

ENCONTROS DE SETORES.

Em 17/10/2015: reuniram-se os setores : Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, Monte Belo do 
Sul e Santa Tereza.
Em 24/10/2015: reuniram-se os setores: Flores da Cunha, Nova Pádua e São Marcos.
O  objetivo do encontro destes setores foi um encontro de formação e estudo, fortalecendo 
assim a fé de cada um, e renovando a esperança e a crença em Deus, mantendo os laços de 
amizade.
“Louvai o Senhor por que Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. (Sl 117 (118,1)”.
Shalom!  

Parabéns......foram vocês chamados pelo
 Espírito Santo para trabalhar na Vinha do Senhor.... 

GED 2014/2015.

GED 2014/2015

GED 2014/2015
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 stejam sempre 

alegres, rezem sem Ecessar. Deem graças 

em todas as circunstâncias, 

porque esta é a vontade de Deus 

a respeito de vocês em Jesus 

Cristo. Não extingam o Espírito, 

não desprezem as profecias, 

examinem tudo e fiquem com o 

que é bom. Fiquem longe de toda 

espécie de mal.

Tessalonicenses 5, 16-22
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O santuário mariano é um lugar de encontro e de recordação à 

figura da Mãe do povo. Por todo o mundo, capelas, lugares de 

aparições ou de devoção a Maria. Cada nação tem a sua história 

mariana. Cada povo, o seu lote extraordinário de graças e de 

prodígios conseguidos por Maria. A mais antiga basílica 

dedicada a Maria está em Roma, Santa Maria Maior, 

construída há mais de 1500 anos. 

O papa Francisco diz:

O olhar de Maria não se volta só para nós. Aos pés da 

cruz, quando Jesus lhe confia o apóstolo João e, com ele, todos 

nós, dizendo: “senhora, eis o teu filho”(Jo 19,26), como nas 

bodas de Caná: “Fazei tudo o que ele vos disser”(Jo2,5).Maria 

aponta para Jesus, convida-nos a dar testemunho de Jesus, 

guia-nos sempre para o seu Filho Jesus, porque só nele há 

salvação, só ele pode transformar a água da solidão, da 

dificuldade, do pecado, no vinho do encontro, da alegria, do 

perdão, só ele.

O Santuário é o lugar da devoção, do arrebatamento e 

do reconhecimento naquele que gerou o Salvador; é o lugar do 

apontamento, da direção, do caminho em busca do Filho amado, 

Jesus Cristo. As pessoas, mormente os pobres, gostam de visitar 

o santuário da Mãe. Ali eles se sentem pertencentes à mesma 

família e amados pela Mãe do céu. O devoto vai ao santuário 

com a convicção de ser olhado pela mãe. Enquanto o mundo não 

lhe tem olhar algum, Maria tem um olhar de esperança para ele e 

os seus.

 O papa recomendou em forma de prece: “ ò Maria, 

fazei-nos sentir o teu olhar de Mãe, guiai-nos para o teus Filho, 

fazei que não sejamos cristãos de vitrina, mas saibamos meter 

mãos à obra para construir com o teu Filho Jesus o seu Reino e 

amor, de alegria e de paz”.

Apenas um parêntesis: devemos entender que a vida 

religiosa do povo de Israel girava em torno do santuário; 

referências ao sistema ritual permeiam todas as Escrituras. 

Encontramos esse assunto não só na Pentateuco, mas em vários 

lugares da Bíblia, inclusive também no Novo Testamento. De 

modo inclusivo, várias passagens da Bíblia só podem ser 

totalmente compreendidas se tivermos algum conhecimento do 

santuário  (cf, Mt 26,61-65; Lv 21,10) e de suas cerimônias 

tipológicas.

Maria dos SantuáriosMaria dos Santuários

Fonte: Maria Mãe do povo

 Jerônimo Gasques
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