
Decolores�2018 www.mcccaxiasrs.com.br

Informativo do Movimento de Cursilhos de Cristandade da Diocese de Caxias do Sul  |  Ano 44- Nº 420 - Nov/Dez de 2018

Assessor Eclesiástico: Pe. Renato Ariotti – 32113510
Padres colaboradores: Pe Arduino Lazzari – 996055271 – Pe.arduino@hotmail.com
Pe. Joni Bonatto – 32121141
Pe.Juarez Bavaresco
Coordenação: João Carlos e Salete Molin – 984013041/984013198 – saletemolin@bol.com.br/molin@cimcomponentes.com.br
Vice Coordenação: Daniel e Elisângela de Jesus - 999235789/999264266 – dmjesus1@hotmail.com/dejesusangelaelis@hotmail.com
Secretaria: Arno e Terezinha D'Agostini – 32224716/996504648/996691826 – adagostini06@gmail.com; Cirleine Maino – 99723294 
cmaino@terra.com.br – cirleine.maino@caixa.gov.br
Alavancas: Leandro e Lorena Camêlo – 991371197/991692738 l.canuto@yahoo.com.br
Pré-Cursilho:  Enoril e Lucia Ortiz de Souza – 32297582 – 999729445 – maschi@maschi.com.br
Cursilho três dias: Gilmar e Marilise Casagrande – 999715706 -991122261– gilmarcasagrande8@gmail.com; Valter e Sandra 
Amarante – 999882735/999700065 – 30666622 -sansantini@hotmail.com
Pós-Cursilho: Itamar e Tânia Maino – 32121211/991822725 – maino.itamar@gmail.com – maino.mc@gmail.com
Escola Vivencial: Edemar e Eliana Santa Lúcia – 981296961/991585823 – edemareliana@gmail.com
Decolores: João Alberto e Marlene Sandri – 32295336/999636171/999389525 – joaoasandri@gmail.com / mbsandri@hotmail.com
Tesouraria: Moacir e Albina Danieli – 32831495-999230894/984061995 – moadani@yahoo.com.br/ albinadani@yahoo.com.br; 
Ultréyas e Atos de Encerramento:  Caio e Agda Renosto – 32141304/984223056 – agada.remosto@yahoo.com.br
Animação: Nelson e Fernanda Souto – 32680566/999779329/996797800 – fernandabsouto@gmail.com/ nelsonsouto.16.ns@gmail.com
Ecônomo: Antonio e Ivone Susin – 32115482/999794682/999197490 – ivonemls@hotmail.com
Apoio e Eventos: Hamilton e Carmen Ortiz de Souza – 32299682/999727338 – 
Hamilton@hccveiculos.com.br/contato@hccveiculos.com.br

GED – Grupo Executivo Diocesano de Caxias do Sul – 2016/2018

08

1ª Ultreia em Caxias do Sul
 2019

Participe! 

 Local: Igreja Sagrado Coração de Jesus
  Bairro Cruzeiro

Data: 12 de março/ 20 horas
Organização: GED

Tema: MCC Caminho de Santificação

1ª Escola Vivencial 2019

Data: 19 de março/20 horas
 Local: Seminário Aparecida

 Tema: MCC um Caminho Permanente de Encontro 
com Cristo

 Organização: GED

Chega o Tempo da Alegria! Chega o Tempo da Alegria! 

 CURSILHOS  2019

 MASCULINO 

 Nº 162 - 17, 18 e 19 de 
maio

 FEMININO 

Nº160 - 31 de maio, 01 e 
02 de  junho

MASCULINO

 Nº 163 – 16, 17 e 18 de 
agosto

FEMININO   

Nº161– 23, 24 e 25 de agosto

MASCULINO

 Nº 164 – 18, 19 e 20 de 
outubro

FEMININO

 Nº162 - 25, 26 e 27 de 
outubro

Assembleia Diocesana do 
Movimento de Cursilhos:   

17 de março

Preparatórias /2019

14 de abril - 07 de julho - 15 
de setembro 

                                
No 8º Encontro Nacional do MCC e 46ª Assembleia Nacional que aconteceram no 
mês de setembro em São Paulo, foram aprovados o tema e o lema do Movimento 
para os próximos três anos - 2019/2021

Tema: MCC Caminho da Santificação

 Lema: “Sede misericordiosos como Vosso Pai do Céu é misericordioso’’ - Lc 5,36

 Tema e Lema do MCC
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 Queridos Irmãos Cursilhistas, Shalom! 

      Estamos findando os trabalhos da coordenação do 

período 2016 /2018 do Grupo Executivo Diocesano do 

Movimento de Cursilhos da Diocese de Caxias do Sul. 

     Inicialmente, muita expectativa e ansiedades diante 

da importância do MCC para a evangelização de tantos 

ambientes sedentos do verdadeiro caminho, da verdade, de 

mais vida e da água pura dos ensinamentos de Jesus. 

     Cada passo, cada decisão, cada integrante do GED, 

dos Setores, cada Cursilho, ... a força divina era sentida, em 

cada Vinde Espírito Santo...! a iluminação acontecia. 

Podemos afirmar, com toda convicção, que Deus está no 

comando e sua obra é necessária e maravilhosa.

     O mundo precisa de Deus e ele quer contar com 

cada um de nós.

     Podemos destacar que fomos impulsionados a 

realizar muitas melhorias em muitos aspectos do MCC na 

Diocese. Queremos destacar alguns: 

       - O Ato de Encerramento dos Cursilhos foi 

atualizado em 2017 de uma forma mais aberta, 

espiritualizada, dinâmica e vibrante..., proporcionando 

uma finalização do retiro com um encontro mais efetivo 

com a comunidade, mobilização, divulgação e formação.

      - O site www.mcccaxiasrs.com.br, teve diversas 

melhorias para permitir de fato ser uma ferramenta de 

suporte, comunicação, ponto de encontro da comunidade 

cursilhista, registro da nossa preciosa história. 

    - A celebração dos 45 anos do MCC na Diocese 

(2018): momento forte com a Ultreia diocesana no 

Santuário de Caravaggio, celebração marcante e com muita 

espiritualidade. Além de inúmeras atividades 

complementares para a devida valorização da data (logo 

dos 45 anos), adesivos para os retiros, divulgação em todos 

os atos do MCC durante o ano. 

     - Sintonia e comunicação direta com os setores da 

Diocese. Cada visita aos setores um encantamento, uma 

força ativa, ... O MCC fazendo acontecer de fato nos mais 

diversos ambientes e comunidades.  Jesus se alegra com 

cada tijolo dessa construção de fé, e com nosso tripé 

fortalecido gerando tantos frutos que jamais poderemos 

quantificá-los.

    - A  Casa de Retiros teve uma atenção muito 

especial, muitas melhorias necessárias para o bom uso de 

todos os Movimentos que a utilizam, entre elas: interfone, 

melhorias nos banheiros, churrasqueira nova dentro da 

casa, estofamento renovado para todas as cadeiras, 

sonorização da capela, geladeira nova para o segundo piso,  

capas de qualidade para os colchões, ar condicionados para 

a sala de mensagens..., muitas manutenções e cuidados de 

conservação (exemplos: dedetização da casa, melhorias 

elétricas e hidráulicas,)

    - Uma busca intensa na qualificação e atualização de 

todas as atividades, nos manuais, nas mensagens, nas 

preparatórias, nos mensageiros, nos encontros... Sempre 

em sintonia com as diretrizes e orientações do GER e GEN.

    Certamente temos ainda muitos desejos de melhores 

resultados e aprimoramentos. Todavia, a missão segue e 

com os esforços e o Sim de cada um, sendo LUZ, SAL e 

FERMENTO, muitos ambientes serão transformados 

através do encontro pessoal com JESUS e os frutos desse 

amor.

     Gratidão imensa a toda dedicação do GED , dos 

Setores, de toda comunidade Cursilhista, dos Movimentos 

diversos (Emaús, Chammá, Cenáculo, Lareira, RCC), do 

Bispo Diocesano Dom Alessandro Ruffinoni, dos padres, 

especialmente ao Pe Renato muito prestativo, alegre, 

acolhedor,...possibilitando uma otimização das atividades, 

a presença querida do Pe Arduino Lazzari  e a 

disponibilidade e engajamento do Pe Joni  Bonatto nas 

mais diversas atividades do Movimento de Cursilhos. 

Isso é apenas um fio condutor dessa maravilhosa obra 

divina representada pelo MCC na Diocese. Forte e caloroso 

abraço a todos. Shalom!

                                                                                                                                                             

 O MCC EM ESTADO PERMANENTE DE MISSÃO 

                                                                                           

Salete M.  e João Carlos Molin                                                                                    

Coordenação do MCC   2016/2018    
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            Em dias próximos realizei o sepultamento de um homem de 102 anos e de uma 
criança de 8 anos. Nos dois por parte dos familiares, parentes e amigos, havia sentimento de 
tristeza e dor   com uma diferença, no velório do senhor de 102 anos o ambiente até parecia de 
festa, conversas, até risos e no da criança de 8 anos, sentimento de tristeza, dor, silencio, 
perpassavam o ambiente.
                 102 ou 8 anos. Num a vivência, o trabalho, a família, os desafios, as alegrias, os 
anos, o legado foi maior, e em relação a criança de 8 anos, o sonho, o futuro, os ideais, a vida, 
os desafios, tudo sendo questionado. Em ambos uma grande semelhança: os dois marcaram 
pessoas, famílias, vizinhos, amigos, comunidade.  E certamente ambos continuam vivos na    
saudade, na memória, no coração das pessoas.
                O tempo vivido é relativo, o que importa é marcar as pessoas. Isso sim. Marcar 
pessoas, testemunhar a vida, cumprir a vocação, eis nossa missão.
              Estamos chegando ao final de mais um ano. E tudo passa muito rápido, por isso, com 
rapidez devemos fazer o bem e marcar com nossa vida as pessoas e os ambientes.
            Agora quero me dirigir a você e dizer obrigado por ter assumido seu lugar e missão no 

Movimento de Cursilhos, sendo sal da terra e luz no mundo.
           A Deus o louvor e a gratidão pelo ano e por você querido amigo, querida amiga, que faz parte deste Movimento que é uma 
benção para todos.
         Marcar pessoas, testemunhar a viver, viver com esperança e alegria, eis nossa vocação, nossa missão. Shalom!..

 Pe. Renato Antonio Ariotti 
Assessor Espiritual do MCC

                                                                                                         
                                                                                                                 .............................

                                                                                                         

Marcar o coração das pessoas.

                                         

 Vivemos na Igreja e desejamos oferecer a todos a grandeza do dom que é o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo. Não é nosso projeto 
esconder o que temos de melhor, quando sabemos que ele é caminho de vida e felicidade para todos.  Num tempo de consumo, correria, afã de 
conquistar posições, identificamos com frequência os sinais de desgaste e de falta de sentido, na busca incessante de realização. E os alvos 
estabelecidos se tornam cada vez mais distantes, nos rostos tensos e preocupados que encontramos, cruzando com olhares ansiosos que suplicam a 
verdadeira alegria, que tem um nome, Jesus Cristo, que não veio para limitar todas as potencialidades humanas, mas para realizá-las no sentido 
mais verdadeiro.

 A figura de São João Batista (Cf. Jo 1,6-8.19- 28), tão presente e provocante nos Evangelhos e, também, no tempo litúrgico do Advento 
que a Igreja vive agora, ele tem sua identidade bem definida, a partir da coragem de dizer quem não é!  Ele não é o Messias, nem se afirma profeta, 
não quer competir com ninguém, quer ser apenas uma voz que clama: “Preparai o caminho do Senhor”. Sua alegria é fazer o trabalho daqueles que 
abrem picadas nas matas, fixando piquetes para uma estrada que se abre. Interessa-lhe o outro que vem, aquele que batiza com o Espírito Santo! De 
fato, pessoa alegre é aquela que acolhe suas próprias potencialidades e limites, sem pretender ocupar um espaço que não lhe cabe, livre e solta por 
cumprir o próprio dever, transformando a vida em missão, com objetivos claros, sem medo dos riscos e do futuro!

                                                                         
 Uma das figuras proeminentes do Tempo do Advento, o Profeta Isaías. Ele disse: “O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o 
Senhor me ungiu. Enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração aflito, anunciar aos cativos a libertação, aos prisioneiros o 
alvará de soltura; para anunciar o ano do agrado do Senhor, o dia de nosso Deus fazer justiça, para consolar os que estão tristes” (Is 61,1-2). Em 
Jesus, o programa é dar liberdade, consolo e alegria aos outros!

 Nos dias de final do ano, corre uma onda de generosidade, desejo de partilha, serviço mútuo, atenção aos mais pobres. “Há mais alegria 
em dar do que em receber!” (At 20,35), é a palavra do Senhor que indica a fonte da felicidade. 

 Outra figura do Tempo do Advento é a Mãe de Deus e nossa, a Virgem Maria, quando 
exclama: “Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador!” (Lc 1,46). O louvor de Maria pode 
ser o nosso! Isabel reconhece a ação de Deus em Maria, e Maria reconhece Deus em sua ação. 
Reconhecer a ação de Deus sempre causa alegria. Temos a possibilidade de reconhecer a 
presença d'Ele em cada momento e, particularmente, na dor. Em Deus, cada desafio, e mesmo a 
dor, pode se transformar em louvor e alegria, quando transformada em amor a Deus e ao 
próximo. Está em nossas mãos a tarefa da alegria verdadeira, não mais um sentimento 
superficial, mas a plena realização do plano de Deus, que nos fez para sermos felizes e alegres na 
comunhão com Ele. (Adaptado)

                   Dom Alberto Taveira Corrêa.. .......

ADVENTO

 No sábado dia 15 de setembro, o Movimento de Cursilho da Cristandade realizou um evento com a finalidade de apresentar-se à 
comunidade e também para arrecadar recursos que serão investidos na formação dos seus integrantes.
          O encontro contou com a presença do casal João Carlos e Salete Molin, coordenadores do GED, Grupo Executivo Diocesano de 
Caxias do Sul, de grupos de cursilhistas de setores vizinhos e com a participação da comunidade.
          Após o jantar, os casais Adílio e Inês Guadagnin e Luís Carlos e Adriana Baccarin, coordenadores do movimento em Nova Prata, 
convidaram os irmãos cursilhistas para adentrarem pela porta principal cantando o Decolores, hino oficial do movimento, percorrendo a 
área central.
         Com a presença dos padres Constante Pasa, Melchior Stuani e João Roberto Maziero, e do padre Luciano Cancian, da paróquia de 
Protásio Alves. Melchior, assistente espiritual do movimento, deu a bênção às camisetas, deixando a seguinte mensagem: “Lembrem-se 
que não é a camiseta que faz o cursilhista, mas ao vesti-la, vocês estarão revestidos do compromisso de serem sinais do cristão nos 
ambientes que vocês estiverem”. A noite teve prosseguimento com o baile animado pelo grupo Parceria Campeira.

 Sonia Reginato/ Jornal Correio Livre/ www.jornalcorreiolivre.com.
Facebook.com/Jornal Correiolivre.
Nova Prata - RS

Pelos Setores...
Nova Prata

Farroupilha
 O Setor de Farroupilha promoveu no dia 24 de outubro uma Ação 
Social em benefício da Liga de Combate ao Câncer. O evento aconteceu 
no Sindilojas e o tema foi “Se vives para servir, serves para viver”, com o 
palestrante Daltro Monteiro.  Houve grande participação e foi um 
momento em que alicerçamos o tripé: estudo, ação e oração. Shalom!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O setor de Paraí é composto por 38 grupos de cursilhistas, 
formados pelos casais que são enviados em cada ano.
São realizadas Escolas Vivenciais mensalmente, com um 

calendário assíduo, sempre na segunda terça-feira de cada mês. As 
escolas são organizadas por grupos sorteados pela coordenação.

 Algumas são palestras organizadas pela coordenação. Neste 
ano tivemos em março palestra sobre o Laicato, com o nosso Pároco 
Padre Volmir Comparim. Em abril foi sobre drogas, com um ex 
dependente químico aqui de nossa cidade.

 Em maio tivemos uma palestra beneficente, sobre atitudes e 
comportamentos, com o Professor Daltro Monteiro, onde o ingresso 
foi 1kg de alimento, ou R$ 5,00. Foram convidados todos os setores da 
região e também foi aberto ao público local. As arrecadações foram 
doadas ao Hospital Beneficente Nossa Senhora Aparecida de Paraí.
Em setembro sobre educação ambiental com a fiscal Liane Lisboa.
Em outubro tivemos a presença do representante do GED João Alberto 
Sandri, que nos falou sobre espiritualidade e equilíbrio.

Em novembro a escola foi organizada pelo Emaús. Costumeiramente 
trocamos uma escola anual com o Emaús.

 Temos participação atuante em todos os setores da paróquia, 
como catequese, cursos de batizado e noivos, Ministros da Eucaristia, 
Ministros da Palavra e Pastorais. Na Liturgia, temos responsabilidade 
nas missas da terceira quarta-feira de cada mês, uma missa dominical e 
outros compromissos que surgem no decorrer do ano. Participamos 
das festas da Paróquia, na preparação do churrasco.
Organizamos junto com o EMAÚS um jantar anual visando angariar 
fundos para as despesas dos Movimentos.

 Somos uma família ativa, feliz, participativa, iluminada e 
guiada pelo Espírito Santo. Seguimos com a missão de evangelizar e 
melhorar os nossos diversos ambientes. 

 Coordenação 2018-2019: Magdiel e Isete Reginato, Oscar e 
Anita Dall Agnol, Sidnei e Magali Colpo, Luiz e Rosana Concari, 
Wilson e Zelia Biseski.

Paraí

   A Igreja nos mostra que a alegria tem um nome,  esse nome é Jesus Cristo

Personagens importantes do Advento

Moacir e Meri Teresinha Basso 
Coordenação
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A vida é uma viagem de trem

Um dos símbolos mais importantes da Diocese de Caxias do Sul, o 
Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, não irá mais 
formar jovens para a vida religiosa. A decisão da Diocese passou a 
vigorar no início deste mês, quando três dos quatro seminaristas 
que residiam no imponente prédio do loteamento Colina Sorriso, 
foram transferidos para o Seminário São José, outro espaço de 
formação da Diocese, situado no mesmo bairro. O quarto jovem 
voltou para a casa da família. 
A partir de agora, adolescentes que desejam seguir a vida 
sacerdotal, participarão de um projeto chamado Grupos de 
Formação em Família, modalidade que permite que o jovem siga 
morando em casa, mas trabalhe a vocação religiosa em encontros 
quinzenais. A decisão de encerrar a etapa formativa no Seminário 
Aparecida, era cogitada há anos devido à redução do número de 
ingressos. A casa, que chegou a receber quase duas centenas de 
jovens, ultimamente, estava com menos de 5 alunos.
O contexto histórico indica, portanto, o caráter essencialmente de 
formação que motivou a construção do seminário. Para que fosse 
erguido, inclusive, a Diocese colheu donativos de moradores de 
toda a Serra. Além de bispos nascidos na Serra como Dom Paulo 
Moretto, Dom Neri Tondello e Dom Adelar Baruffi, também 
passaram pelo seminário o governador José Ivo Sartori , o ex-
prefeito Mario Vanin, o escritor José Clemente Pozenato e o ex-
reitor da UCS, Isidoro Zorzi.
O futuro do Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida é 
incerto, mas há algumas premissas que norteiam um grupo de 
estudiosos sobre a futura ocupação. Segundo o bispo Dom 
Alessandro Ruffinoni, duas ideias estão descartadas: vender o 
espaço ou transformá-lo em hospedaria, como ocorreu com a 
Pousada dos Capuchinhos, em Vila Flores. Não é cogitado 
também alugá-lo para uma empresa ou instituição, por exemplo, 
que pode descaracterizar o prédio erguido com dinheiro da 
comunidade há 79 anos.
— Nós temos que cuidar dele porque é nosso. O seminário é uma 
obra de Deus feita pelo seu povo — resume o reitor do Santuário, 
Padre Mateus Boldori, 28 anos.
Mateus é um dos quase 200 padres formados no seminário. Ele 
atuava como reitor há pouco mais de um ano e será deslocado para 
uma das paróquias de Caxias do Sul. Há também leigos que 
estudam sobre o futuro do espaço. Um deles é o ex-seminarista e 
coordenador de planejamento e orçamento da Universidade de 
Caxias do Sul (UCS), Roberto Boniatti. Ele conta que o estudo 
sobre a ocupação e as novas diretrizes do seminário ocorrem há 
muitos anos. A simbologia e importância do prédio construído e 
usado pela comunidade é o que rege o futuro dele. Nesse primeiro 
momento, ele deve servir como espaço para encontros de 
formação e de movimentos da Igreja Católica, o que já acontece há 
algum tempo. Como o seminário possui uma capela e há espaço 
para confraternizações, existe também a possibilidade de se 
celebrar casamentos no local. Outro destaque do seminário é a 
biblioteca. O acervo é invejável: uma variedade de mais de 26 mil 
obras, incluindo livros com mais de 400 anos e dezenas de peças 
cedidas pelo bispo emérito Dom Paulo Moretto. Na tarde da 
última segunda-feira, três voluntárias trabalhavam na organização 
de material histórico do seminário. Seguindo um hábito que já 
dura 17 anos, Suzana Postali Fantinel, 78 anos, executava as 
tarefas ao lado das colegas, também professoras aposentadas, 
Alice Piardi Basso, 71, e Lucy Luiza Corso, 70. Apaixonadas pelo 
seminário e felizes pelo convívio com jovens estudantes, elas não 
escondiam a apreensão sobre o imóvel que cuidam com tanto 
carinho.

—  A gente ama isso aqui, e se nos permitirem, vamos  continuar  
esse trabalho. Vimos vários reitores e seminaristas se formarem. É 
nossa alegria estar aqui — define Suzana.
— O seminário era extremamente importante porque muita gente 
do interior não tinha a oportunidade de concluir os estudos, e 
encontrava nele esta chance. Diversos colegas meus saíam do 
seminário e prestavam vestibular para Medicina. O estudo 
integrado, com conhecimento científico e clássico, era um 
diferencial — opina o filósofo Jayme Paviani, um dos ilustres 
seminaristas formados no local.
O encerramento do regime de internato para formação de novos 
padres diz respeito, também, ao novo momento vivido pela Igreja 
e ancorado pelo Papa Francisco. Reitor do seminário, o padre 
Mateus Boldori diz que se trata de um momento de ressignificação 
das estruturas da igreja, que precisam se adaptar às mudanças.
Everaldo Cescon, pós-doutor em Filosofia e diretor da área de 
Conhecimento de Humanidades da UCS, estudou no seminário 
entre 1985 e 1987. Considera o período como essencial na 
formação de sua maturidade e educação. Cescon, inclusive, 
seguiu até a etapa da Teologia, que antecede a formação de padre. 
No entanto, ao discernir que sua vocação era, de fato, formar 
pessoas, apostou na vida acadêmica. Cescon entende que o 
encerramento da etapa de formação do seminário é um processo 
natural diante da mudança dos anseios dos jovens. 
— Até os anos de 1990, os padres tinham o desejo de mobilizar as 
comunidades e pessoas para buscarem uma melhoria na vida de 
todos. Hoje posso estar equivocado, mas vejo que o jovem, 
incluindo os padres jovens, buscam realização de desejos 
profissionais. Além do mais, há o fenômeno das vocações 
maduras surgindo — afirma.
A Diocese destina um animador vocacional que trabalha nas 
comunidades e escolas: o Padre Lucas Antônio Mazzochini, 34 
anos. Por meio de indicações ou da busca espontânea, ele conhece 
as famílias dos candidatos, toma nota do perfil, e é responsável 
pelo encaminhamento desse futuro religioso dentro da Diocese.
— Eu ingressei no Seminário Aparecida aos 14 anos, bastante 
jovem, certo de que haveria uma inclinação forte a ser padre. Aqui, 
eu tive ajuda para crescer nas dimensões intelectual, espiritual, 
comunitária, humano-afetiva e na minha missão pastoral. 
O trabalho de Mazzochini é complementado por outro jovem 
padre da Diocese, Marciano Guerra, 29, que conduz a nova aposta 
de formação religiosa, os grupos de Formação em Família. No 
momento, 11 jovens, com idades entre 14 e 18 anos, reúnem-se 
quinzenalmente para trabalhar a vocação. Em vez de 
permanecerem em regime de internato do seminário, eles ficam 
em casa, próximo de suas famílias, e se deslocam até a paróquia 
São Pelegrino para o acompanhamento em grupo. 
— É como se fosse um grupo de jovens, que se encontra duas 
vezes ao mês e participa de reflexões, retiros, momentos 
diferentes da Diocese. Sobretudo, eles têm um acompanhamento 
personalizado, quando trabalhamos o projeto de vida de cada um. 
É normal que nessa idade eles se perguntem o caminho de vida. E 
nosso papel é ajudá-los nisso — afirma o Padre Guerra.
Desses 11 jovens, sabe-se que três devem seguir para o Seminário 
São José no próximo ano, dando o primeiro passo para tornarem-
se padres. 
:: Adolescentes interessados em seguir vida religiosa podem 
contatar o Padre Lucas Mazzochini, pelo telefone (54) 99918-
0050.
(Adaptado)

Seminário Nossa Senhora Aparecida, em Caxias, não formará mais seminaristas
Uso do espaço é estudado pela Diocese

Raquel Fronza/ Jornal Pioneiro

 Há algum tempo atrás, li um livro que 
comparava a vida a uma viagem de trem. Isso 
mesmo, a vida não passa de uma viagem de trem, 
cheia de embarques, alguns acidentes, surpresas 
agradáveis em alguns embarques, e grandes tristezas 
em outros.
 Quando nós nascemos, nós entramos nesse 
trem e nos deparamos com algumas pessoas que 
acreditamos que estarão sempre conosco: Os nossos 
pais.
 Infelizmente, isso não é verdade. Em algum 
momento, em alguma estação eles descerão, partirão 
e nos deixarão órfãos no caminho.
 Mas isso não impede que durante a viagem, 
outras pessoas interessantes e podem ser mais que 
especiais para nós, embarquem nessa viagem.
 Chegam nossos irmãos, amigos e amores 
maravilhosos. Muitas pessoas tomam esse trem 
apenas a passeio. Outros encontrarão nessa viagem 
somente tristeza. Ainda outros circularão pelo trem, 
prontos a ajudar a quem precisa.
 Muitos descem e deixam saudades eternas, 
outros tantos passam por este trem de forma que, 
quando desocupam seu acento, ninguém sequer 
percebe.
 Mas o curioso é perceber que alguns 
passageiros que nos são tão queridos, tão queridos 
que sua viagem é tão rápida, tem que descer e ir 
embora tão depressa; E com as pessoas que a gente 
ama, infelizmente, jamais poderemos sentar ao seu 
lado para sempre neste trem.
 Então… porque não fazemos essa viagem da 
melhor maneira possível, tentando nos relacionar 
bem com todos os passageiros, procurando, em cada 
um deles, o que tiverem de melhor, lembrando 

sempre que em algum momento do trajeto, eles 
poderão fraquejar e provavelmente precisaremos 
entender, pois nós também fraquejamos muitas 
vezes e, com certeza, haverá alguém que nos 
entenderá.
 Eu fico me perguntando se quando eu descer 
desse trem, sentirão saudades minhas. Me separar de 
algumas amizades que fiz será muito dolorido. 
Deixar meus filhos continuarem a viagem sozinhos 
será muito triste, mas me agarro à esperança de que 
em algum momento, estarei na estação principal e 
terei a grande emoção de vê-los chegar com uma 
bagagem que não tinham quando embarcaram…
 O grande mistério, afinal, é que jamais 
saberemos em qual parada desceremos, muito menos 
nossos companheiros, ou até aquele que está sentado 
ao nosso lado.
 Por isso, façamos com que a nossa estada 
nesse trem seja tranquila, que tenha valido a pena e 
que, quando chegar a hora de desembarcarmos, o 
nosso lugar vazio traga saudades e boas recordações 
para aqueles que prosseguirem a viagem da vida.
 Não coloque um ponto final nas suas 
esperanças. Ainda há muito o que fazer, ainda há 
muito o que plantar, e o que amar nessa vida.
 Ao invés de ficar parado no que você fez de 
errado, olhe para frente, e veja o que ainda pode ser 
feito…
 A vida ainda não terminou. E já dizia o poeta 
“que os sonhos não envelhecem…”.
Vai em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas 
decisões. 

                                                   Pe. Fabio de Melo 
                                                              (adaptado)


