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Assessor Eclesiástico: Pe. Renato Ariotti – 32113510
Padres colaboradores: Pe Arduino Lazzari – 96055271 – Pe.arduino@hotmail.com
Pe. Joni Bonatto – 32121141
Pe.Juarez Bavaresco
Coordenação: João Carlos e Salete Molin – 32298020/84013041/84013198 – 
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 Camêlo – 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 – mbsandri@hotmail.com
Tesouraria: Moacir e Albina Danieli – 32831495-99230894/84061995 – moadani@yahoo.com.br/ albinadani@yahoo.com.br; 
Ultréyas e Atos de Encerramento:  Caio e Agda Renosto – 32141304/84223056 – agada.remosto@yahoo.com.br
Animação: Nelson e Fernanda Souto – 32680566/91185172/96797800 – fernandabsouto@gmail.com/nelson@silvestrin.com
Ecônomo: Antonio e Ivone Susin – 32115482/99794682/99197490 – ivonemls@hotmail.com / 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 – 2016/2018GED – Grupo Executivo Diocesano de Caxias do Sul – 2016/2018GED – Grupo Executivo Diocesano de Caxias do Sul – 2016/2018

8/11/16 – 20 horas
Local: Igreja Sagrado Coração 

de Jesus – Bairro Cruzeiro

Ultréya: 

  DO NASCER DO SOL   DO NASCER DO SOL 
ATÉ O POENTE,ATÉ O POENTE,

 LOUVADO SEJA O  LOUVADO SEJA O 
NOME DO SENHOR!NOME DO SENHOR!

Sl 113.3 Sl 113.3 

  DO NASCER DO SOL 
ATÉ O POENTE,

 LOUVADO SEJA O 
NOME DO SENHOR!

Sl 113.3 

Participe!

Escola  Vivencial
22/11/16 - 20horas
Seminário Nossa Senhora Aparecida
Tema: Família no Mundo
Integração do Grupo Executivo Diocesano
Palestrante: Salete Maria Rech Molin

Mistérios do terçoO dia mais belo: hoje
A coisa mais fácil: errar
O maior obstáculo: o medo
O maior erro: o abandono
A raiz de todos os males: o egoísmo
A distração mais bela: o trabalho
A pior derrota: o desânimo
Os melhores professores: as crianças
A primeira necessidade: comunicar-se
O que traz felicidade: ser útil aos demais
O pior defeito: o mau humor
A pessoa mais perigosa: a mentirosa
O pior sentimento: o rancor
O presente mais belo: o perdão
O mais imprescindível: o lar
A rota mais rápida: o caminho certo
A sensação mais agradável: a paz interior
A maior proteção efetiva: o sorriso
O maior remédio: o otimismo
A maior satisfação: o dever cumprido
A força mais potente do mundo: a fé
As pessoas mais necessárias: os pais
A mais bela de todas as coisas: O AMOR!
Madre Teresa de Calcutá

‘‘
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êmeos, no útero da mãe, 8 meses de 

Ggestação conversam: “mano, você acredita 

em vida após útero? O quê, vida após 

útero? Claro que não acredito! O que temos é isso aqui e 

pronto…Como vida após útero? Pois eu creio, diz o outro – 

e mais, nós vamos caminhar com os próprios pés e nos 

alimentar sozinhos... caminhar com os próprios pés? 

Como assim? e o cordão umbilical vai junto? Não…não 

teremos mais cordão umbilical, isso não será necessário, 

diz o outro.......Você deve estar louco. Como poderemos 

viver sem o cordão umbilical…e quem vai nos 

cuidar…pergunta o outro.  Teremos uma mãe, um pai, 

responde o mano…O quê? Mãe, pai? ???? E além do mais, 

muitas vezes, quando estamos quietos eu posso ouvir o 

coração de nossa mãe......E o outro diz: Mãe? Coração? ... 

E você acredita em vida eterna?

É Jesus quem afirma: “ Não se preocupe vosso 

coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa 

de meu Pai, são muitas as moradas, do contrário eu vos 

teria dito, pois vou preparar-vos um lugar “ (Jo 14, 6). O 

mês de novembro, é o mês da esperança. Finados lembra 

para todos, que somos finitos, temos um tempo e devemos 

viver com intensidade o “tempo” que Deus nos dá. Não só 

viver, mas saber viver e deixar uma marca positiva no 

coração e na vida das pessoas. Finados não é dia de tristeza, 

é sim dia de lembrança, de saudade, onde recordamos 

todos aqueles que passaram em nossa vida e estão em 

Deus.

   No dia de Finados essa é nossa certeza: Eu creio 

na vida eterna, eu creio na ressurreição. Creio que nossos 

falecidos estão em Deus.

Nossa fé nos deve fazer caminhar com esperança e 

a certeza de que não caminhamos em vão, mas 

caminhamos para Deus. E como diz o poeta: a esperança é 

como o horizonte, nos ajuda a caminhar. No dia de 

Finados, nossa prece, nossa homenagem a todos os que 

partiram e a certeza de que estão em Deus e um dia iremos 

nos reencontrar   na casa do Pai.

Pe. Renato Ariotti
Assessor Espiritual do MCC.

Perenato @terra.com.br 

  Vida após útero?

''Não somos seres materiais vivendo uma 

experiência espiritual.  Somos seres espirituais vivendo 

uma experiência material”...

Ao nos colocar o tripé como base de nossas vidas, 

há uma sequência que precisa ser observada 

rigorosamente: Oração, formação e ação.

Precisamos começar pela oração,  pela 

espiritualidade.  A graça necessária para entendermos e 

vivermos, em nossos dias, o Plano de Deus, é obtida 

através de uma espiritualidade profunda.  

Ninguém falou tanto da “Graça” como nosso 

padroeiro, São Paulo Apóstolo.  No final da maioria de 

suas cartas, faz alusão à graça:

“Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês”.

“Que a graça de Deus Pai, no amor de Jesus Cristo 

em comunhão com o Espírito Santo, esteja com todos 

vocês”.

“A graça esteja com todos aqueles que amam nosso 

senhor Jesus Cristo com amor perene”.

Santa Tereza D'Ávila, carmelita pés descalça, fala 

de sua experiência espiritual. Quando negligenciou a 

oração para aconselhamento maior das pessoas, notou 

que foi desanimando, cansando. Um novo confessor a 

alertou para a necessidade espiritual ser reforçada, 

retomada.

Como diz o nosso Papa Francisco, no seu livro “A 

Alegria do Evangelho, “família sem espiritualidade não 

é feliz”, nem se completa plenamente.

Arno e Teresinha D”Agostini                                                                                                                          

Secretaria  GED  

                                                                                                     

155° Cursilho Diocesano de Homens | Caxias do Sul - 7, 8 e 9 de outubro de 2016

153° Cursilho Diocesano de Mulheres | Caxias do Sul - 21, 22 e 23 de outubro de 2016
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 “Qualquer ato de amor, por menor que seja, é um trabalho pela paz”.  Mais do que falar e escrever, Madre 
Teresa de Calcutá viveu este seu pensamento.
Nascida no dia 27 de agosto de 1910 em Skopje, na Albânia, foi batizada um dia depois de nascer. A sua família 
pertencia à minoria albanesa que vivia no Sul da antiga Iugoslávia. Seu verdadeiro nome era Agnes Gonxha 
Bojaxhiu.
Pouco se sabe sobre sua infância, adolescência e juventude, porque ela não gostava de falar de si mesma. Aos 
dezoito anos, sentiu o chamado de consagrar-se totalmente a Deus na vida religiosa. Obtido o consentimento 
dos pais, e por indicação do sacerdote que a orientava, no dia 29 de setembro de 1928, ingressou na Casa Mãe 
das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, situada na Irlanda.
O seu sonho, no entanto, era o trabalho missionário com os pobres na Índia. Cientes disso, suas superioras a 
enviaram para fazer o noviciado já no campo do apostolado. Agnes então partiu para a Índia e, no dia 24 de maio 

de 1931, fez a profissão religiosa tomando o nome de Teresa. Houve na escolha deste nome uma intenção, como ela própria dissera: a 
de se parecer com Teresa de Jesus, a humilde carmelita de Lisieux.
Foi transferida para Calcutá, onde seguiu a carreira docente e, embora vivesse cercada de meninas filhas das famílias mais tradicionais 
de Calcutá, impressionava-se com o que via ao sair às ruas: os bairros pobres da cidade cheios de crianças, mulheres e idosos cercados 
pela miséria, pela fome e por inúmeras doenças.

Após um tempo de discernimento, com o auxílio do Arcebispo de Calcutá e de sua madre superiora, ela saiu de sua antiga 
congregação para dar início ao trabalho missionário nas ruas de Calcutá. Começou por reunir um grupo de cinco crianças, num bairro 
pobre, aos quais começou a ensinar numa escola improvisada. Pouco a pouco, o grupo foi crescendo. Dez dias depois, eram cerca de 
cinquenta crianças.

No ano de 1979 recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Neste mesmo ano, o Papa João Paulo II a recebeu em audiência privada e a 
tornou sua melhor “embaixadora” em todas as nações, fóruns e assembleias de todo o mundo.
Com saúde debilitada e após uma vida inteira de amor e doação aos excluídos e abandonados – reconhecida e admirada por líderes de 
outras religiões, presidentes, universidades e até mesmo por alguns países submetidos ao marxismo – Madre Teresa foi encontrar-se 
com o Senhor de sua vida e missão no dia 5 de setembro de 1997. Sua despedida atraiu e comoveu milhares de pessoas de todo o mundo 
durante vários dias.

Foi beatificada pelo Papa João Paulo II no dia 19 de outubro de 2003, Dia Mundial das Missões.
No dia 04 de setembro de 2016, foi canonizada pelo Papa Francisco. A canonização da missionária foi decidida após a Igreja 

Católica ter aprovado seu segundo milagre, a “cura extraordinária” de um brasileiro 
Canção Nova

 

Santa Teresa de Calcutá
Treze conselhos do Papa Francisco para ser Santo

1. Santo não é super-herói
   Muito ao contrário do que se pensa, santos não são super-

heróis, mas pecadores. 
Um caminho que compreende humildade e sofrimento para 

deixar que Cristo nos santifique. “Humilhação nossa, para que o 
Senhor cresça”, é regra da santidade. “Os Santos não são
super-homens e nem nasceram perfeitos. São pessoas que antes 
de chegar à glória do céu viveram uma vida normal, com 
alegrias e tristezas, fatigas e esperanças, mas quando 
conheceram o amor de Deus, o seguiram de coração, sem 
nenhuma condição ou hipocrisia”.

2.Inimigos podem ser santos
   Ao citar a conversão de São Paulo, que de inimigo da 

Igreja tornou-se santo, o Papa Francisco garante que o coração 
de Saulo mudou, mas Paulo não se tornou um herói. Ele
pregou o Evangelho em todo o mundo e terminou a vida com um 
pequeno grupo de amigos, em Roma, até ser morto, à imitação 
de Jesus Cristo.

3. Não existe curso de santidade
   O Papa explica que as Cartas de São Paulo são 

endereçadas a pessoas que pecam, mas são filhos da Igreja 
santificada pelo Corpo e Sangue de Cristo. “A santidade é um 
dom de Jesus à sua Igreja e para fazer ver isto, Ele escolhe 
pessoas em que se vê claro o seu trabalho para santificar”, 
afirma o Santo Padre.

4. Santidade é vocação para todos
   “Os Santos, amigos de Deus, nos asseguram que esta 

promessa não decepciona. Em sua existência terrena, eles 
viveram em profunda comunhão com Deus, tornando-se 
semelhantes a Ele. No rosto dos irmãos humildes e desprezados 
eles viram o rosto de Deus, e agora o contemplam face a face em 
sua beleza gloriosa”, disse Francisco.

5. Servir com alegria
   Os santos “dedicaram suas vidas a serviço dos outros, 

suportaram sofrimentos e adversidades sem odiar e 
respondendo ao mal com o bem, difundindo alegria e paz. Os
santos nunca odiaram. O amor é de Deus, mas o ódio vem de 
quem? Vem do diabo. Os santos são homens e mulheres que têm 
alegria no coração e a transmitem aos outros. Não
devemos odiar os outros, mas servir aos outros, os necessitados, 
rezar e se alegrar: este é o caminho da santidade”.

6. Não é privilégio de poucos
   “Ser santos não é um privilégio de poucos, como se 

alguém recebesse uma grande herança. Todos nós recebemos a 
herança de nos tornarmos Santos no Batismo. Ser santo é uma
vocação para todos. Todos nós somos chamados a percorrer o 
caminho da santidade e o caminho que leva à santidade tem um 
nome e um rosto: Jesus Cristo. No Evangelho, Ele nos mostra a 
estrada das Bem-Aventuranças”.

7. Santidade em comunidade
   O Papa convida a aceitar o chamado à santidade com 
alegria e a sustentar o próximo porque não se percorre 
sozinho o caminho da santidade, mas juntos, no único 
corpo que é a Igreja, amada e santificada pelo Senhor Jesus 
Cristo. “Vamos em frente com ânimo, neste caminho da 
santidade”, convida.

Santo do mês:

8. Não precisa ser padre ou bispo
   “Para ser santo, não é preciso ser bispo, padre ou 
religioso: não, todos somos chamados a ser santos! Muitas 
vezes somos tentados a pensar que a santidade só está 
reservada àqueles que têm a possibilidade de se desapegar 
dos afazeres normais, para se dedicar exclusivamente à 
oração”.

9. Santos no dia a dia
   A santidade se faz no testemunho cristão nas ocupações de 
cada dia e no estado de vida em que se encontra: 
consagrado, casado, solteiro. O que se espera é que se 
cumpra com honestidade e competência o trabalho, 
oferecendo tempo ao serviço dos irmãos. “Ali onde você 
trabalha você pode se tornar santo”, completa o Pontífice.

10. Cara de santinho
   A santidade é consistente, não é oca. “Alguns pensam que 
a santidade é fechar os olhos e fazer cara de santinho! Não, a 
santidade não é isto! A santidade é algo maior, mais 
profundo, que Deus nos dá”. O Senhor não nos chama para 
algo pesado, triste. Ele convida a compartilhar a alegria.

11. Pais e avós santos
   Ao ensinar com paixão aos filhos ou netos a conhecerem e 
a seguirem Jesus, se alcança a santidade. Ser bons pais e 
avós exige muita paciência. É, justamente, exercitando esta 
paciência que acontece a santidade.

12. Sem fofoca
   Um passo importante é não falar mal de ninguém. O Papa 
dá como exemplo uma mulher que vai ao mercado fazer 
compras e encontra uma vizinha. Começam a falar “e 
depois vêm os mexericos”. Mas, quando a mulher decide 
romper com esta atitude e diz: “Não, não, não, não posso 
dizer mal de ninguém”, torna-se um passo para a santidade.

13. Orar para ser santo
   A oração é um outro passo para a santidade. Ir à missa ao 
domingo, comungar, confessar-se. A recitação do Rosário 
contribui para nossa santidade. Ao rezar na rua, ver um 
pobre, devemos parar e dar atenção a esse necessitado: é um 
passo rumo à santidade! São pequenas coisas. “Cada passo 
rumo à santidade fará de nós pessoas melhores, livres do 
egoísmo e do fechamento em nós mesmos, abertos aos 
irmãos e às suas necessidades”, ensina Francisco

Depois de ler estas treze orientações, faça um exame de 
consciência. A proposta é do próprio Papa Francisco: 
“como respondemos até agora ao chamamento do Senhor à 
santidade? Tenho a vontade de me tornar um pouco melhor, 
de ser mais cristão, mais cristã? Esta é a estrada da 
santidade”.

 Rodrigo Luiz dos Santos - 
Editor-chefe de Jornalismo da 
TVCN

Paraí possui 36 grupos de cursilhistas. Cada grupo com uma denominação, escolhida pelo próprio grupo logo após a realização do 
cursilho.
Realizamos uma Escola Vivencial mensal, na segunda terça-feira de cada mês, estando marcada, devidamente, em um calendário 
próprio distribuído no início do ano. Quem organiza as escolas e os temas a serem trabalhados são grupos sorteados pela coordenação.
A coordenação fica responsável pela organização das palestras com convidados, como aconteceu neste ano de 2016 com o Padre Volmir 
Comparini, Pároco desta comunidade, Padre Renato Ariotti, assessor espiritual do MCC, Frei Álvaro Morés e uma Escola organizada 
pelo EMAUS de Paraí. Os grupos também têm um dia do mês escolhido por cada um para realizar seu encontro nas residências.
Como compromissos religiosos: participamos ativamente de todos os acontecimentos da paróquia. Em uma quarta-feira de cada mês e 
um domingo, temos a responsabilidade da organização da missa.
Compromisso social: Participamos dos eventos dos setores de cursilho próximos a Paraí, como forma de integração, bem como, 
realizamos um jantar juntamente com o Emaús, onde temos também a participação dos setores de cursilho onde participamos. 
Trabalhamos na realização das festas da paróquia juntamente com outros grupos.
Esta foto se refere ao jantar festivo do Cursilho e Emaús de Paraí que aconteceu no dia 10 de setembro, onde se fizeram presentes os 
grupos de Nova Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, Guabiju e São Jorge, bem como a comunidade Paraiense. O jantar foi servido para 
mais de 700 pessoas. 

Coordenação: Francisco e 
Mar ia  Odete  Mig l io r in i  
(cursilhoparai@gmail.com) 
9913-9501/ 9669-8395)
Vice coordenação: Alceu e 
Sirlei Pellegrini
Secretaria: Gelso e Marta 
Zandoná
Pré-cursilho: Alexandre e 
Nádia Meneguzzi
Pós- cursilho: Enio e Maria 
Luiza Dal Cero
Tesouraria: João e Helena 
Cecagno.

Pelos Setores...PARAÍ
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Havia um certo monge, que chegando a noite, sentia-se muito fatigado. Perguntando-lhe 

bondosamente a causa, seu abade obteve a seguinte resposta: “Ora, tendo tanto a fazer durante o dia, 

que eu creio, morreria, se Deus não me sustivesse com sua graça. Tenho duas águias a reprimir, duas 

lebres para deter, dois gaviões para adestrar, um dragão a vencer, um leão para domar e um enfermo a 

cuidar. ”

-“Meu filho, disse-lhe o abade, tua queixa é exagerada, pois tantos trabalhos não se confiam de 

uma só vez ao mesmo homem. E jamais se ouviu dizer que em nosso convento tais deveres fossem 

impostos aos irmãos. ”

-“E apesar disso, reverendo Pai, retrucou o monge, não disse uma mentira. As duas águias são 

meus olhos; devo vigiá-los com muito cuidado, a fim de que nada vejam que possam causar danos à 

minha alma. As duas lebres são meus pés; preciso retê-los, para não andarem por caminhos proibidos 

ou perigosos; os dois gaviões são as minhas mãos; tenho que adestrá-las para o trabalho e usá-las para 

conseguirmos o sustento necessário à vida. O dragão é a minha língua; tenho que refreá-la sempre, a 

fim de que nada fale de inconveniente e inútil. O leão é meu coração; tenho que manter constante luta 

com ele a fim de que a vaidade e o amor próprio não o preencham, mas sim Deus, com seu amor e sua 

graça. O enfermo é meu próprio corpo que, teimoso, uma vez quer isto e outra vez, aquilo, sem 

perguntar se é bom para a alma, ou prejudicial à vida eterna. ”

O aqui e agora, poderá ser agradável momentaneamente, mas passageiro.

Que diria este monge se vivesse em meio ao caos intelectual e econômico do nosso tempo? Suas 

dificuldades internas seriam incomparavelmente maiores, suas cruzes e sofrimentos, seriam muito 

mais pesadas.

COMO ESTOU USANDO O QUE DEUS ME DEU?

Do livro santidade de todos os dias, do Pe. kertenich 

Albino Andreis - Caxias do Sul

O sofrimento é inerente à condição humana. O fato de sermos falíveis, mortais, limitados, 

imperfeitos, em estado de permanente crescimento traz consigo o peso do sofrimento. Pensar na vida 

humana, querer a vida humana sem sofrimento, com certeza, é ilusão. Claro que ninguém de nós é 

masoquista a ponto de querer e de buscar o sofrimento, ele faz parte de nossa condição material. No 

entanto, sabemos que o sofrimento humano pode nos levar a estados diferentes: à maior perfeição, ao 

amadurecimento, mas também pode nos levar à doença, ao desequilíbrio. Depende de como o 

enfrentamos e administramos.

O famoso psiquiatra Viktor Frankl, que esteve no campo de concentração, chega a afirmar que o 

sofrimento é um dos caminhos para a felicidade. Poderíamos nos perguntar. Há um meio, uma forma 

de preparar-nos para enfrentar o sofrimento? Com certeza sim! A melhor e mais excelente maneira é 

o cultivo da fé e o exercício do amor. O sofrimento torna-se menos pesado na medida de nossa fé. O 

sofrimento nunca deveria ser maior que nossa fé e nosso amor pela vida. Na medida em que nossa fé 

for sólida, verdadeira e coerente, o sofrimento não será destruidor, mas nos dará um sentimento mais 

profundo e real da vida humana. Portanto, é necessário cuidar da fé e do amor. Engrandecer, 

fortalecer a fé e o amor constantemente para que as dificuldades e o sofrimento não vençam.

Felizes os que passam pelo sofrimento com a força do amor. 

O SOFRIMENTO E A FÉ

 Existem frases, ideias, rimas, versos que encontramos em grandes autores, que são capazes de 

nos tocar, mexer conosco de um modo sutil, mas, ao mesmo tempo denso. São formulações com 

volume de reflexão que nos fazem pensar para além do obvio.

Como por exemplo, Carlos Drummond de Andrade no livro de poesias Fazendeiro do Ar em que 

ele tem uma frase curta, mas absolutamente densa. “ Do lado esquerdo carrego meus mortos, por 

isso, caminho um pouco de banda. ”

Isto é, cada pessoa sabe o quanto os seus mortos, quando carregados no coração, acabam 

pesando. Não no sentido de excesso de volume que não conseguimos levar, mas como algo que, 

colocado naquele lado do peito, nos conduz a carregar pela história afora, pela vida adentro.

Aquelas pessoas que conosco estiveram a agora, estando do nosso lado esquerdo fazem com que 

o nosso caminhar, se dê com essa inclinação.

 A boa inclinação, aquela que, como lembrou Drummond, nos leva a carregar aqueles que 

conosco fizeram a vida.

Pe. Xico

SUTILEZA TOCANTE

Mario Sergio Cortella

   No dia 18 de outubro, tivemos a honra e a alegria 

de contar com presença de Maria de Lourdes 

Grison, em nossa Escola Vivencial, em Caxias do 

Sul, com o tema A Espiritualidade no Cotidiano. Ela 

nos falou como está vivendo seu quarto dia, e o 

trabalho maravilhoso desenvolvido junto à PATNA. 

(Pastoral de apoio ao toxicômano Nova Aurora) 

Agradecemos  e  que Deus a abençoe!

ESCOLA VIVENCIAL
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