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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
Outubro/2015

18 D Is 53,10-11 Sl 32,4-5.18-19.20 e 22 (R.22) Hb 4,14-16 Mc 
10,35-45

25 D Jr 31,7-9 Sl 125,1-2ab.acd-3.4-5.6 (R. 3) Hb 5,1-6 Mc 10,46-
52

Novembro / 2015

01 D Ap 7,2-4.9-14 Sl 23(24), 1-2.3-4ab.5-6 (R.cf.6) 1Jo 3,1-3 Mt 
5,1-12a

08 D 1RS 17,10-16 Sl 145,7.8-9a.9bc-10 (R.1) Hb 9,24-28 Mc 
12,38-44

13 T Rm 1,16-25 Sl 18(19), 2-3.4-5 (R.2a) lc 11,37-41
14 Q Rm 2,1-11 Sl 61,2-3.6-7.9 (R.13b) Lc 11,42-46
15 Q Rm 3,21-30 Sl 129,1-2.3-4.5-6 (R.7) Lc 11,47-54
16 S Rm 4,1-8 Sl 31,1-2.5.11 (R.Cf.7) Lc 12,1-7 Lc 12,1-7
17 S Rm 4,13.16-18 Sl 104,6-7.8-9.42-43 (R.8a) Lc 12,8-12

19 S Rm 4,20-25 Lc 1,69-70.71-72.73-75 (R.Cf.68) Lc 12,13-2
20 T Rm 5,1.15b.17-19.0b-21 Sl 39,7-8a.8b-9.10.17 (R.Cf 8a.9a) 
Lc 12,35-38
21 Q Rm 6,12-18 Sl 123,1-3.4-6.7-8 (R.8a) Lc 12,39-48
22 Q Rm 6,19-23 Sl 1,1-2.3. 4.6 (R. Sl 39,5a) Lc 12,49-53
23 S Rm 7,18-25a Sl 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94 (R.68b) Lc 12,54-59
24 S Rm 8,1-11 Sl 23,1-2. 3-4 ab. 5-6 (R.Cf 6) Lc 13,1-9

26 S Rm 8,12-17 Sl 67 (68), 2.4. 6-7ab. 20-21 (R.21a) Lc 13,10-17
27 T Rm 8,18-25 Sl 125 (126), 1-2ab.acd-3 4-5. 6 (R.3a) Lc 13,18-
21
28 Q Ef 2,19-22 Sl 18(19A), 2-3.4-5 (r.5a) Lc 6,12-19
29 Q Rm 8,31b-39 Sl 108 (109), 21-22. 26-27. 30-31 (R.26b) Lc 
13,31-35
30 S Rm 9,1-5 Sl 147 (148), 12-13. 14-15. 19-20 (R.12a)
31 S Rm 11,1-2a. 11-12. 25-29 Sl 93(94), 12-13a. 14-15. 17-18 
(R.14a) Lc 14,1.7-11

02 S Ap 7,2-4.9-14 Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6) 1Jo 3,1-3 Mt 
5,1-12a
03 T Rm 12,5-16a Sl 130,1.2.3 Lc 14,15-24
04 Q Rm 13,8-10 Sl 111 (112), 1-2. 4-5. 9 (R.5a) Lc 14,25-33
05 Q Rm 14,7-12 Sl 26 (27), 1. 4 . 13-14 (R.13) Lc 15,1-10
06 S Rm 15,14-21 Sl 97 (98),1-2-3ab. 3cd-4 (R.Cf.2b) Lc 16,1-8
07 S Rm 16,3-9.16.22-27 Sl 144 (145), 2-3. 4-5. 10-11 (R. Cf. 1b) 
Lc 16,9-15

09 S Ez 47,1-2. 8-9. 12 Sl 45(46), 2-3.5-6.8-9 (R.5) 1Cor 3,9c-
11.16-17 Jo 2,13-22
10 T Sb 2,23-3,9 Sl 33 (34), 2-3. 16-17. 18-19 (R. 2ª) Lc 17,7-10

Humor!
O Leite e o Vinho

O leite disse para o vinho:

- Eu sou tão doce e você é azedo!

O vinho respondeu:

- Ah é? Mas minha mãe é uma uva e a sua é uma...!

20/10/2015 – 20h
Escola Vivencial

Seminário N. Sra. Aparecida 

03/11/2015 – 20h 
Missa com Seminaristas

Seminário N. Sra. Aparecida

10/11/2015 – 20h
Ultréya 

Igreja Sagrado Coração de Jesus
Bairro Cruzeiro

ULTRÉYAS e ESCOLASULTRÉYAS e ESCOLAS

Jesus foi o maior mestre da história. Seu nome se sobre sai acima 
dos grandes nomes deste mundo. Ex: Sócrates ensinou 40 anos, 
Platão ensinou 50 anos. Aristóteles encheu bibliotecas com seu 
conhecimento, cultura, adquiridas especialmente através da 
leitura...
Jesus não deixou nenhum livro, nenhum tratado, nem sequer 
alguma página escrita, não lecionou em nenhuma escola, no 
entanto foi o maior MESTRE do mundo. Jesus revolucionou o 
mundo com seu  jeito de ensinar. Jesus não escreveu palavras, 
mas gravou-as nos corações dos seus discípulos.
Jesus, o MESTRE, veio para mostrar a suprema verdade, veio 
para vencer.
Sua posição de MESTRE:
Jesus se considerava MESTRE: Jo 13, 13 e Mt 5, 2
 Seus discípulos o consideravam MESTRE: Foi o título com que 
mais se dirigiam a Jesus.
 Os inquiridores o chamavam de MESTRE: O jovem rico, 
Nicodemos.
 Seus inimigos o chamavam de MESTRE: os herodianos Mt 22, 
16.
 O povo em geral o tinha como MESTRE: Mt 7, 25.
 Jesus é o MESTRE por excelência!
Pela pedagogia do Seu ensino.
 Pela natureza do Seu ensino.
 Pelo exemplo de vida que confirmava o Seu ensino.
Para cada caso, usava em método próprio e adequado.
Usou perguntas, preleções, histórias, conversas, parábolas, 
discussões, planejamentos e demonstrações. 
Ensinou  multidões, grupos, pessoas individuais.
Ensinou no Templo, na sinagoga, nas casas, nas praças, no 
deserto e na praia.
Ele usou coisas comuns para ensinar: o sol, a luz, a água, o pão, o 
fermento, a semente, o pássaro, as flores, o arado, a rede, o vento, 
a ovelha, a porta.
Jesus ensinou verdades eternas, transformadoras. Verdades que 
mudaram o rumo da vida. Jesus é o MESTRE e o próprio 
conteúdo do seu ensino,
 EU SOU A VERDADE. 
Jesus ensinava com autoridade.
A vida do professor é a vida do seu ensino.
O exemplo não é uma, mas a única maneira de se ensinar.
Jesus viveu aquilo que ensinou.
Viveu tudo antes de ensinar
E viveu tudo bem mais do que pode ensinar.
Ele foi o exemplo vivo de seus ensinamentos, amou seus alunos, os 
preparou para a vida, os 
valorizou e fez deles uma benção para o mundo.
                                                           Reverendo Hernandes Dias Lopes

Mestre... Mestre...Mestre... Mestre...
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CEP 95060-000 - Caxias do Sul - RS

www.ultrapoxi.com.br - ultrapoxi@ultrapoxi.com.br

O desafio em viver bem, com certeza, é o que todos nós 
queremos. Mas como? Para isso, primeiramente, é 
necessário estar em sintonia no tempo e lugar, estar 
presente em corpo e espírito com o Ser Maior e 
conectado com aqueles com quem convivemos.
As pessoas não estão vivendo bem porque assumem 
muitas obrigações, criam expectativas em demasia  nas 
situações que não estão ao seu alcance. O anseio em 
ganhar mais dinheiro, acumular bens materiais, ter 
prestígio e honras, querer estar sempre à mostra, ser 
lembrado, convidado geram frustrações quando o 
almejado não é alcançado.
Não é fácil manter as aparências. É muito importante 
estar bem vestido, mas estar na moda com roupas 
vistosas requer uma dose extra na receita 
financeiramente, além de ocupar muito espaço nos 
armários de casa.
O fato de viver bem e manter-se consciente com a mente 
presente onde quer que estejamos é dosar o bom senso, a 
paciência, a perseverança, a confiança, o respeito e a 
fidelidade com nossos anseios de paz, serenidade, 
liberdade e felicidade.
 Ter autocontrole é uma das virtudes daqueles que 
compreendem a importância de viver com menos. 
Muitas vezes caímos nas armadilhas da ansiedade que é 
inimiga do tempo de Deus. Devemos ser comedidos: a 
energia flui melhor quando nos alimentamos somente 
com o necessário em cada refeição.
Ser agradecido ao Ser Supremo que nos presenteia com 
pessoas com as quais convivemos diariamente, com o 
propósito de reconhecermos o que somos e como somos 
em relação a elas. Geralmente, quando não gostamos de 
alguém, na verdade esta pessoa tem muito de nós nela. 
Somos seres temporais. A nossa vida tem um prazo de 
validade. É preciso ter a consciência de que deixaremos 
tudo para os que aqui ficam. A prática do desapego deve 
ser diária e necessária. Agradecer sempre que possível, 
ser humilde, pedir ajuda.... Estar em sintonia com Deus é 
nosso objetivo de vida.
É urgente acordar. Nunca se viu tamanho 
adormecimento coletivo das pessoas.. Convido os irmãos 
e irmãs a observarem o comportamento das pessoas em 
qualquer lugar. Geralmente, estão de cabeça baixa, não 
falam, dedilham símbolos, em teclados minúsculos, para 
monologar instantaneamente com velocidade 4G,muitas 
vezes, um na frente do outro, na mesa das refeições. A 
conexão do mundo não é a mesma linha que conecta a 
vida transformadora com o início, o meio e o fim. É 
preciso estar preparado. o meio e o fim. É preciso estar 
preparado.

Cursilho Masculino nº 152
16/17 e 18 de Outubro (18h)
Cursilho Feminxino n º 150
23/ 24 e 25 de Outubro (1)

GED 2014/2015

A vida tem prazo de validade

com velocidade

Colaboração Margarete Canuto Dalcin  e Rui Dalcin Catequistas dos mesmos. 

Catequizando da Pré Crisma. 
Comunidade Divino Espírito Santo.

Depoimentos...

Estamos muito pensativos quanto a catequese, pois dúvidas 
entram e saem, e muitas vezes não achamos as respostas, mas 

muitas vezes também são respondidas pela boa professora 
Margarete que temos, e não podemos esquecer do nosso 

catequisto Rui.
E valeu muito fazer a catequese, pois aprendemos muito a vida 
de Jesus, seus discípulos, vida de Maria etc... etc... Aprendemos 
os 7 Pecados Capitais, os Dez Mandamentos de Deus, sobre os 
anjos, sobre os demônios. A Catequese nos ensinou a respeitar, 
a confiar, a cuidar.... e também ter solidariedade humildade, 
compaixão e ter amor ao próximo , obrigado Rui e Marga.

              Henrique Sobrosa - 10 anos. e     Caue Caberlon  - 12 anos. 

O Chamado de Deus
Meu bom Jesus, Meu bom Pastor, me leve sempre para o 

caminho da paz e do amor.
Me usa como instrumento de paz e proteção, leva a palavra 

que escreveste com tuas próprias mãos.
Livra me do mal existente do mundo, faz da minha vida teu 
Porto Seguro, e depois de tudo isso, a vida eterna vou querer 

porque em você eu sempre vou crer, AMÉM
Laura Tomazi  Moré – 11 anos /  Julia Marques da Silva – 12 anos  e  Leticia Zanardi – 11 anos

         Nossa Caminhada Na Catequese
Na catequese aprendemos várias coisas importantes, incluindo 

a Campanha da Fraternidade. C.F é o conjunto de fatos 
números e letras, que tem o objetivo de evangelizar, e[ela tem 

um tema e um lema.
“Não é um bom sinal”, disse um padre, “Porque a ave que 

simboliza o Espírito é a pomba, não a gaivota, quer dizer que 
ainda não escolheram”. No entanto havia algo que se fazia 

sentir. Uma esperança crescente que não tinha razão de 
ser.(Livro, Francisco – A Vida e as Ideias do Papa Latino 

Americano. (Autora: Andréa Tornielli).
Laisa Rodrigues – 12 anos e Leandra Canuto Camelo – 11 anos.

Sobre a Oração do Pai Nosso.
O que queremos dizer quando rezamos o Pai Nosso:

Pai Nosso que estás no Céu  = Ele está no céu.
Santificado seja vosso nome = O nosso nome seja puro
Venha o nós o vosso reino = venha o reino a todos nós

Seja feita o vossa vontade assim na terra como no céu = que a 
vontade de Deus seja feita no terra como no Céu.

O pão nosso de cada dia nos daí hoje = que temos no dia a dia.
Perdoai  as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem 

nos tem ofendidos =  perdoe nossos erros aqui como lá em cima 
e perdoamos a quem nos tenha ofendido.

E não nos deixeis em tentação, mas livrai-nos do mal = não 
deixe cairmos em tentação e nos livre de todo o mal.

Amém = concordar com a oração.
Wesley Gadine Correa – 11 anos

Ligia e Antonio Vanelli 
Casal Escola 
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Acolhemos com muito amor os novos coordenadores do GED -  
Grupo Executivo Diocesano, que com sua equipe, estarão à frente 
do Movimento de Cursilhos de Cristandade na Diocese de Caxias 

do Sul  no triênio 2.016 – 2.018
“QUE  DEUS  ILUMINE  VOCÊS  E  VOSSA  EQUIPE,  

VOSSO  TRABALHO,   VOSSA   DEDICAÇÃO,    VOSSA   
VIDA.   QUE  MARIA,  NOSSA  CARINHOSA  MÃE  

TAMBÉM  ACOMPANHE   VOSSAS   VIDAS,  POIS  VOCÊS   
TAMBÉM  DERAM  UM   SIM.”  

Nesta ocasião, convidamos a todos os cursilhistas  para uma 
pequena reflexão:  ( Canção Nova)

 “Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, 
recebeu-o em sua casa” (Lucas 10, 38).

(...) Marta, a hospedeira de Deus, a mulher que tem o dom da 
acolhida, a mulher laboriosa, do trabalho. Vemos Jesus (...) chegar à 
casa de Marta, Ele é acolhido com muito amor por ela, pois Ele é de 
casa. E Maria vai aos pés de Jesus dar atenção ao Senhor e Marta dá 

atenção a Ele de outro modo, cuidando da casa, da refeição, da 
comidinha para que Jesus se sinta bem também.

Marta reclama ao Senhor: “Peça para que minha irmã venha aqui 
trabalhar comigo, adiantar o serviço. O Senhor responde: “Marta, 

Marta estás inquieta, preocupada com muitas coisas. Maria escolheu 
a melhor parte e esta jamais lhe será tirada“.

Maria escolheu a parte da contemplação; Marta escolheu a parte da 
ação, do trabalho. Não é que as duas coisas sejam contrapostas ou 

opostas uma a outra; é que uma depende da outra. Não adianta 
vivermos só contemplando, rezando e meditando se não colocamos 
em prática aquilo que nós tanto meditamos e contemplamos e não 
trabalhamos (...)com as nossas próprias mãos para construir um 

mundo novo e para ganhar o pão de cada dia para o nosso sustento.
(...) Mas não adianta só trabalhar, não adianta simplesmente correr, 

labutar, levar uma vida frenética que, muitas vezes, nos deixa 
estressados, cansados e fadigados na vida, se não tivermos tempo 

para repousar o coração em Deus, para a contemplação, para a 
meditação, para a reflexão e para a busca do nosso interior.

Ao lembrarmos de  “ Santa Marta, a mulher do trabalho, queremos 
pedir a Deus que nos dê o dom de saber trabalhar sem nos 

esquecermos de O contemplar. Que Deus nos dê mãos para edificar 
o Seu Reino, para trabalharmos numa vida justa, mas sem nos 

esquecermos de levar o nosso coração a Ele, sem nos esquecermos 
de priorizar a oração, de preencher o nosso trabalho e as nossas 

ocupações com a presença divina.
Que, ao longo do nosso dia, por mais que estejamos trabalhando 

com Deus e para Ele, tenhamos um tempo e um canto para estar aos 
pés do Mestre, servindo-O, escutando-O e deixando que Ele fale ao 
nosso coração e direcione a nossa vida e nos mostre o caminho que 

devemos seguir a cada dia! (Canção Nova)

No dia 11.08.15, a coordenação do Movimento Chammá da Diocese de Caxias do Sul, junto com seu assistente espiritual Pe. 
Volnei Vanassi com mais alguns colaboradores, totalizando 37 pessoas, partiram de Caxias do Sul com destino ao estado do Mato 
Groso, mais precisamente para as cidades de Sinop e Sorriso. O que foram fazer lá? Foram celebrar os 10 anos da implantação do 
ref. movimento na cidade de Sorriso.Para entender melhor, a cidade de Sorriso pertence a Diocese de Sinop, aliás, uma Diocese 
com extensão territorial igual a do estado do Rio Grande do Sul , presidida pelo Bispo Don Gentil Delazzari que nos recebeu de 
forma muito fraterna e carinhosa. A cidade de Sinop é hoje servida de aeroporto de passageiros e de lá se segue via rodoviária por 
mais 90 km até a cidade de Sorriso. Pela motivação antes citada, há 10 anos atrás um grupo de 14 pessoas do Movimento 
Chammá da Diocese de Caxias do Sul foi até a cidade de Sorriso a convite  do pároco da Paróquia São Pedro Pe. Valdir  Luiz 
Koch para a realização do primeiro Chammá de mulheres e de homens. Após esta bem sucedida experiência o movimento 
cresceu rapidamente sendo levado após dois anos para a cidade sede da Diocese, Sinop. Durante as celebrações alusivas aos 10 
anos do Chammá em Sorriso vimos com muita alegria o quanto aquela primeira semente plantada havia frutificado pela ação do 
Espírito Santo e pelas pessoas  daquela cidade ligadas ao Movimento. Pudemos sentir este sentimento   de alegria evangélica no 
acolhimento que tivemos junto as famílias hospedeiras, tanto na cidade de Sinop como em Sorriso. Sentimos junto àquele povo o 
quanto forte foi a transformação  do Senhor naqueles corações e de como os chamados procuram viver sua fé no dia a dia em suas 
famílias e em suas comunidades Igreja e acima de tudo de como amam o Chammá. Tivemos momentos de estudo entre as 
coordenações do movimento da Diocese de Caxias do Sul, Sorriso e Sinop com troca de experiências  e avançando na 
atualização do movimento em relação as necessidades da nossa Igreja conforme orientação do Papa Francisco. O ponto alto foi a 
celebração Eucarística que  aconteceu dia 16.08.15 as 10,30 horas em Sorriso, presidida pelo Pe. Valdir L. Koch, assistente 
espiritual na cidade e pelo Pe. Volnei Vanassi, assistente espiritual do Movimento na Diocese de Caxias do Sul onde mais de 
1.000 pessoas ligadas ao Chammá local e de Sinop se reuniram para celebrar, louvar e dar ação de graças pela marca dos 10 anos . 
Na ocasião a delegação da Diocese de Caxias do Sul presenteou o Chammá de Sorriso e de Sinop com um quadro  para cada 
cidade  da padroeira do Movimento, Maria Rainha e Vencedora três vezes admirável de Shoenstatt. E assim, após 7 dias de 
permanência nestas duas cidades , retornamos a nossa Diocese cheios     de novas e boas experiências, mais motivados a 
trabalhar na Igreja de Jesus Cristo por intermédio do Chammá, certos de que toda semente plantada em nome do Senhor frutifica 
e renderá bons frutos para todos os chamados e para nossa amada Igreja.
 

Comemoração 10° Aniversário Chammá Sorriso MT 2015

A semente lançada frutificou

Agostinho Brisotto 
(Coordenar do Chammá cx. Do Sul)

Mês missionário, quando somos convidados pela Igreja a anunciar a Palavra de Deus, pois recebemos esta incumbência através do Batismo. E 
o melhor jeito de fazê-lo é por meio do  testemunho. Coloquemo-nos a serviço do Reino, fiquemos disponíveis para anunciar Jesus, 
assumindo a missão que Ele nos deixou.
Muitos santos – nossos modelos, exemplos e intercessores junto a Deus – também são celebrados neste mês. Dia 1º, Santa Terezinha do 
Menino Jesus; dia 2, os Anjos da Guarda; dia 4, São Francisco de Assis; dia 15, Santa Teresa de Ávila; dia 16, Santa Margarida Maria 
Alacoque, a que teve a visão do Sagrado Coração de Jesus; dia 18, São Lucas, o autor do 3º Evangelho e dos Atos dos Apóstolos; dia 28, São 
Simão e São Judas, apóstolos.
Outubro também é o mês do Rosário. A festa da Mãe de Jesus que leva o título de Nossa Senhora do Rosário é no dia 7. É importante recordar 
que o rosário, é uma oração bíblica, cristocêntrica, pois, os mistérios contemplados são os mistérios centrais da história da salvação, da nossa 
fé e as orações que se rezam são orações tiradas da Sagrada Escritura. Rezando o Rosário,  é uma das formas mais antigas da devoção popular 
à Maria. Rezar o Rosário, individual ou conjuntamente, não é, porém, apenas uma simples recitação de uma série de orações. É muito mais: é, 
com Maria, percorrer a história da salvação através dos mistérios da vida de Jesus Cristo.
 A devoção mariana se completa neste mês com as festas de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 e a  última aparição de Nossa Senhora de Fátima, 
no dia 13.
Outra grande motivação para outubro é o SÍNODO DOS BISPOS sobre a família, a realizar-se em Roma. Rezemos para salvar esta 
importante instituição, a família.  
Quantas motivações e devoções que nos fazem pensar, celebrar, agradecer e também pedir!
Que a paz de Cristo esteja com todos os irmãos e irmãs!
 

Colaboração de José Bebber
                                                                                                       Grupo São Gabriel,  Setor de  Flores da Cunha.

Outubro...

Nova Coordenação do GED. 

Shalom! GED. 2014/2015

VERANÓPOLIS... Escola Vivencial.
Mais uma noite muito agradável  de abraços, conversas 

e renovação... Ocorreu no dia 13 de Agosto 2015 a 
ESCOLA VIVENCIAL, em Veranópolis  Villa Flores . 
O encontro reuniu grandes Cursilhistas que de alguma 
forma deixaram seus testemunhos de fé da caminhada 

do MCC. 
Agradecemos a todos por todo o empenho na realização 
deste encontro de fé e vivencia “ SE SERVIMOS PELO 

ESPÍRITO, ANDEMOS COMO ESPÉRITO “
 (Genesis 5-25) Shalom! A todos.  

                                                            GED 2014/2015

Veranópolis... 

Dizer que foi bom, seria pouco, digamos que foi 
maravilhoso.

Isto é fruto de um trabalho que começou com a equipe do 
GED, e com a colaboração dos setores e de outros muitos 

mais.
O sucesso, acima de tudo, foi porque o Espírito Santo agiu 

e foi deixado agir.  A serenidade e humildade foi um 
resultado de um bom trabalho.

As equipes foram “UMA” grande harmonia, e o grupo de 
cursilistas abriram seus corações e deixaram Cristo 

entrar.
No cursilho das mulheres o Espírito Santo também agiu.
Que bom... Agora fica a parte mais desafiadora, o nosso 
quarto dia que é semear... semear...  semear... e  cada um 

fazer a sua parte.
Cristo espera colher destes, os frutos, e no nosso quinto 
dia teremos que prestar contas de tudo o que fizemos no 

nosso quarto dia.
Um abraço a todos e um grande shalom.               

O QUE DIZER DO CURSILHO DE
 HOMENS E DE MULHERES. 

NELSO ALESSI     
      Nova Pádua
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Dogmas da Fé...

uando todo o povo ia 

sendo batizado, Q
também Jesus o foi. 

E estando ele a orar o Céu se 

abriu e o Espírito Santo 

desceu sobre ele, em forma 

de corpórea, como um a 

pomba; e veio do céu uma 

voz : “Tu és o meu filho bem-

amado; em ti ponho a minha 

afeição.”

Lucas 3 21-22

“ OS DOGMAS SÃO LUZES NO CAMINHO DE NOSSA FÉ QUE O ILUMINAM E TORNAM SEGURO. NA VERDADE, SE NOSSA 
VIDA FOR RETA, NOSSA INTELIGÊNCIA E NOSSO CORAÇÃO ESTARÃO ABERTOS PARA ACOLHER A LUZ DOS DOGMAS 
DA FÉ”

                                                                                                            Catecismo da Igreja Católica (89).

                                                                                             
                                              - Maria, Mãe de Deus.
    Maria é verdadeiramente Mãe do Deus encarnado, Jesus Cristo. Já nos primeiros três séculos, os Padres da Igreja utilizaram as definições Mater 
Dei (em latim) ou Theotókos (em grego), que significam Mãe de Deus, tais como Inácio (107), Orígenes (254), Atanásio (330) e João Crisóstomo 
(400). Essa doutrina foi definida dogmaticamente pelo Terceiro Concílio Ecumênico, realizado em Éfeso, em 431.
    “Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Maria foi Mãe deste Deus feito homem, que é Jesus; assim, Maria é Mãe de Deus. É uma 
realidade que dá fundamento a todas as outras. É uma verdade, em primeiro lugar, sobre Cristo, pois é preciso afirmar que Jesus é verdadeiramente 
Deus para que possamos falar que Maria é Mãe de Deus”, explica padre Alexandre.

    - Perpétua Virgindade de Maria.
    Ensina que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. É o dogma mariano mais antigo das Igrejas Católica e Oriental Ortodoxa, 
afirmando a “real e perpétua virgindade mesmo no ato de dar à luz o Filho de Deus feito homem” (Catecismo da Igreja Católica, 499). Essa 
doutrina foi definida dogmaticamente pelo Concílio de Trento, em 1555, embora já fosse um dogma no cristianismo primitivo, como indicam 
escritos de São Justino Mártir e Orígenes.
    “É uma crença que já está na sagrada Escritura e defende que Maria concebeu Jesus virginalmente, deu à luz virginalmente e assim permaneceu 
até o final da vida”, ressalta padre Alexandre.

    - Imaculada Conceição de Maria.
    Defende que a concepção de Maria foi realizada sem qualquer mancha de pecado original, no ventre da sua mãe. Dessa forma, ela foi 
preservada por Deus do pecado desde o primeiro momento da sua existência, como apontam as palavras do Anjo Gabriel – “sempre cheia de graça 
divina” – kecaritwmenh, em grego. Essa doutrina foi definida dogmaticamente pelo Papa Pio IX na Constituição Ineffabilis Deus, em 8 de 
dezembro de 1854.
    A festa da Imaculada Conceição de Maria é celebrada em 8 de Dezembro, definida inicialmente em 1476 pelo Papa Sixto IV. Também neste 
caso, muitos escritos dos Padres da Igreja já defendiam a Imaculada Conceição de Maria, pois era adequado que a Mãe do Cristo estivesse 
completamente livre do pecado para gerar o Filho de Deus.

   
                                        - Assunção de Maria
    Indica que a Virgem Maria, ao fim de sua vida terrena, foi elevada em corpo e alma à glória dos céus. Essa doutrina foi definida 
dogmaticamente pelo Papa Pio XII na Constituição Munificentissimus Deus, em 1º de novembro de 1950.
    “Depois de elevar a Deus muitas e reiteradas preces e de invocar a luz do Espírito da Verdade, para glória de Deus onipotente, que outorgou à 
Virgem Maria sua peculiar benevolência; para honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e vencedor do pecado e da morte; para aumentar a 
glória da mesma augusta Mãe e para gozo e alegria de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados 
apóstolos Pedro e Paulo e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus e 
sempre Virgem Maria, terminado o curso da sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória do céu”, indica o Papa.
    “É uma verdade em que a Igreja acredita desde os séculos 5 e 6, quando já havia uma celebração da então chamada Dormição de Maria”, 
complementa padre Alexandre.us e a observa.”

Os 4 Dogmas Marianos
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