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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 – joaoasandri@gmail.com / 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 – 2016/2018

11/10/16 – 20 horas
Local: Igreja Sagrado Coração 

de Jesus – Bairro Cruzeiro

CURSILHOS DA DIOCESE DE CURSILHOS DA DIOCESE DE 
CAXIAS DO SUL- 2016CAXIAS DO SUL- 2016

Masculino Nº 155Masculino Nº 155
7,8 e 9 de Outubro7,8 e 9 de Outubro

Feminino Nº 153Feminino Nº 153
21,22 e 23 de Outubro21,22 e 23 de Outubro

CURSILHOS DA DIOCESE DE 
CAXIAS DO SUL- 2016

Masculino Nº 155
7,8 e 9 de Outubro

Feminino Nº 153
21,22 e 23 de Outubro

Ultréya: 

“ Deixem as crianças vir a mim. Não lhes proíbam, “ Deixem as crianças vir a mim. Não lhes proíbam, 
porque o reino de Deus pertence a elas. ” Mc 10,14 porque o reino de Deus pertence a elas. ” Mc 10,14 
“ Deixem as crianças vir a mim. Não lhes proíbam, 

porque o reino de Deus pertence a elas. ” Mc 10,14 

Participe!

Escola  Vivencial
Mistérios Gozosos - Segunda-feira e Sábado

1º Mistério: Anunciação do Anjo a Maria Santíssima 
2º Mistério: A visita de Maria a prima Santa Isabel 
3º Mistério: O nascimento do menino Jesus em Belém 
4º Mistério: A apresentação de Jesus no Templo 
5º Mistério: Perda e reencontro de Jesus no Templo 
Mistérios Luminosos - Quinta-feira

1º Mistério: O batismo de Jesus no rio Jordão 
2º Mistério: A auto revelação de Jesus nas Bodas de Caná 
3º Mistério: O anúncio do Reino de Deus e o convite a conversão
4º Mistério: A transfiguração de Jesus no monte Tabor 
5º Mistério: A instituição da Santa Eucaristia
Mistérios Dolorosos -Terça-feira e Sexta-feira

1º Mistério: A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras 
2º Mistério: A flagelação 
3º Mistério: A coroação de Espinhos 
4º Mistério: A subida dolorosa de Jesus até o Calvário 
5º Mistério: A crucificação e morte Jesus 
  - Quarta-feira e DomingoMistérios Gloriosos

1º Mistério: A Ressurreição de Jesus 
2º Mistério: A ascensão de Jesus ao Céu 
3º Mistério: A descida do Espírito Santo sobre Maria e os Apóstolos 
4º Mistério: A assunção de Nossa Senhora ao Céu 
5º Mistério: A coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra 

18/10/16 - 20horas
Seminário Nossa Senhora Aparecida
Tema: A Espiritualidade no Cotidiano
Palestrante: Maria de Lourdes Grison

Mistérios do terço
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uitas vezes, e até diariamente, corremos de Mum lado para o outro esperando descobrir a 
chave da felicidade. Esperamos que tudo 

que nos preocupa se resolva num passe de mágica, num piscar 
de olhos. Achamos que a vida seria tão diferente, se pelo 
menos fôssemos felizes.

E, assim, uns fogem de casa para serem felizes e 
outros voltam para casa para serem felizes. Uns se casam para 
serem felizes e outros ficam solteiros ou até se separam para 
serem felizes. Uns fazem viagens caríssimas para serem 
felizes e outros trabalham, além do normal para serem felizes.

Uma busca desenfreada. A vida passa rápido e muitas 
vezes não saboreamos nada.

    Estamos sempre insatisfeitos. Nunca a família está 
bem. Nunca o trabalho está bom. Nunca o dia está legal. Nunca 
o fruto está maduro. Nunca o vinho está no ponto.... Nunca 
estamos satisfeitos. 

  Mas, há uma forma melhor de viver! A partir do 
momento em que decidimos ser felizes. Nossa busca da 
felicidade começa a acontecer. Ou melhor, quando 
percebemos que a felicidade não está na riqueza material, na 
casa nova, no carro novo, naquela carreira, naquela pessoa e 
que jamais está à venda, aí começamos a ser felizes.

  Sempre que dependemos de coisas fora de nós para 
termos alegria, estamos fadados à decepção, pois ela está 
dentre de cada um. 

A felicidade não tem nada a ver com conseguir. 
Consiste em satisfazer-nos com o que temos e até com o que 
não temos. 

Na realidade, poucas coisas são necessárias para fazer 
feliz o ser humano, ao mesmo tempo em que nenhuma fortuna 
satisfaria um inconformado.

 As necessidades de cada um de nós são poucas.
Enquanto   tivermos alguma coisa a fazer, alguém a 

amar, alguma coisa a esperar e um Deus pra acreditar, seremos 
felizes.

Saiba: a única fonte de felicidade verdadeira está 
dentro de cada um de nós e deve ser partilhada. Ah!  Aqui 
reside o segredo: Saber ser solidário com os outros e repartir as 
alegrias, é ser feliz. Tudo isso é como espalhar perfumes sobre 
os outros, sempre algumas gotas acabam caindo em nós 
mesmos.

Ser feliz não é ter e nem ir lá, mas é descobrir o sentido 
da vida aqui, agora, neste momento.

Shalom..

Pe. Renato Ariotti
Assessor Espiritual do MCC.

Perenato @terra.com.br 

Correr prá quê?
É primavera. Tempo em que a própria natureza vai se 

renovando e se embelezando, trazendo uma nova vida à terra, 

dando vida às sementes, fazendo surgir as flores nos campos. 

Campos esses ressequidos pela imprudência e ganância do 

homem que, contrariando o dom da criação de Deus, vai 

destruindo, poluindo, degradando o meio ambiente. E como a 

natureza é mais sábia que o homem, vai dando a sua resposta: 

seca, falta de água, enchentes, desmoronamentos, miséria e 

fome. Entretanto, não podemos deixar que se perca o 

caminho da verdade e da justiça, respeito, a dignidade e a fé 

em Jesus Cristo. Somos responsáveis por evidenciar ao 

mundo que é possível viver, inseridos no contexto 

socioeconômico, afirmando nossa vocação cristã.

É assim com o cristão e em especial com o 

cursilhista, que assume o compromisso e a identidade do 

Movimento – a evangelização dos ambientes. Cristo nos pede 

que sejamos portadores do amor Dele aos irmãos que nos 

rodeiam, aos vizinhos, aos familiares. Mas antes precisamos 

colocar o amor de Cristo em nossos corações. Precisamos 

converte a nós mesmos. Quando falamos de amor, 

precisamos falar com o coração.

Outubro também e o mês missionário, mês do 

rosário, a festa de Nossa Senhora Aparecida. Quantas 

motivações e devoções que nos fazem pensar, celebrar, 

agradecer e pedir.

Somos convidados a anunciar a Palavra de Deus, 

pois recebemos esta incumbência por meio do testemunho. 

Coloquemo-nos a serviço do Reino, fiquemos disponíveis 

para anunciar Jesus assumindo a missão que Ele nos deixou.

Nossa Senhora une, não só os cristãos atuantes, mas, 

todo o povo, até os que estão afastados. Ela nos ensina a viver 

na fé em todas as situações da vida. Devemos nos lembrar, 

sempre, que existe uma mãe que intercede por nós. Sempre 

que precisamos, nos recebe e nos apresenta seu filho Jesus 

Cristo. Jesus que nos ensina que a bondade de Deus, 

ultrapassa qualquer gesto humano.

Não deixemos de ter esperança!

Caio e Agda Renosto 

 Ultréyas e Atos de encerramento  

                                                                                                     

‘’ A oração é o encontro da
 sede de Deus e da sede

 do homem.’’
Santo Agostinho
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Teresa de Cepeda y de Ahumada 

(nasceu em Ávila em 1515) guiada 

por Deus por meio de colóquios 

místicos e por seu colaborador e 

conselheiro espiritual São João da 

Cruz (reformador da parte masculina 

da ordem carmelita, empreendeu aos 

quarenta anos, uma missão que tem 

algo de incrível para uma mulher de 

saúde delicada como a sua: do 

mosteiro de São José, fora dos muros 

de Ávila, primeiro convento do 

Carmelo por ela reformado, partiu 

carregada pelos tesouros do seu Castelo Interior, para todas as 

direções da Espanha. Levou a termo numerosas fundações, 

suscitando também muitos ressentimentos, até o ponto de lhe 

ser temporariamente revogada a licença de reformar outros 

conventos ou de fundar novas casas. Mestra de místicos e 

diretora espiritual, mantém correspondência epistolar com o 

próprio Rei Filipe II da Espanha e com os personagens mais 

ilustres da época. Como, no entanto, era uma mulher prática, 

ocupava-se das mínimas coisas do convento e não descuidava 

da parte econômica, pois dizia sabiamente: “Teresa sem a graça 

de Deus é uma pobre mulher, com a graça de Deus, uma força; 

com a graça de Deus e muito dinheiro, uma potência. ” Teresa 

escreveu, por solicitação do confessor, a história da sua vida, um 

livro de confissões.

No prefácio observa: “Eu quisera que, como me mandaram 

escrever o meu modo de oração e as graças que me deu o Senhor, 

me concedessem também de contar minuciosamente e com 

clareza os meus grandes pecados. ” É a história de uma alma que 

apaixonadamente luta para subir, sem no começo conseguir. 

Duas vezes esteve gravemente enferma. Durante a doença 

começou a viver algumas experiências místicas que 

transformaram profundamente a sua vida interior, dando-lhe a 

percepção da presença de Deus e a experiência de fenômenos 

místicos descritos por ela mais tarde nos seus livros: O Caminho 

da Perfeição, Pensamentos sobre o amor de Deus, O Castelo 

interior. Morreu em Alba de Tormes na noite de 15 de outubro de 

1582, e em 1622 foi proclamada santa. Paulo VI, a 27 de 

setembro de 1970, reconheceu-lhe o título de doutora da Igreja.

Santa Teresa D'Àvila

Só se tem saudades do que foi bom
 Em minhas reminiscências senti saudades, e como senti saudades daqueles três dias e mais um anoitecer, em que 

tive a felicidade de fazer um lindo encontro com CRISTO num Cursilho começado dia 21 à noite, 22,23, e 24 de junho 
de l977.

Guardo a presença de duas figuras marcantes: Pe. Tronca e Frei Aldo Colombo, conduzindo aquele pequeno 
rebanho, mas com vontade de entender e seguir as pegadas de Jesus.

Tenho saudades dos (Cursilhões de Casais) em 1979, quando Valdemar Zottis e esposa nos convidaram para 
participar no sábado e domingo.  Foi esplêndido para mim, pois foram sanadas as dúvidas até então surgidas.

Tenho saudades da cozinha onde estive em l982. Foi maravilhoso e restaurador, pois a cozinha fez com que 
entendesse a realidade e o verdadeiro sentido de servir.

Tenho saudades de outros encontros, pois tive a oportunidade de me encontrar com Pe Arduino Lazzari que, 
como um pai amoroso soube dar sábias orientações, ainda guardadas.

Tenho saudades dos sacerdotes que foram presença inspiradora para eu dar passos na qualidade de vida espiritual 
e que foram Párocos em nossa comunidade: Pe Valdomiro Pieta, Pe João Granzoto, Pe Mario Lanzzaroti, Pe 
Francesco Lolatto. Este último sustentou minha alma quando passei por uma provação de uma grave doença.

No momento, temos um sacerdote e uma espiritualidade fecunda e cheio do Espírito Santo que me orienta e ouve 
as minhas fraquezas: Pe Armelindo Costa.

Tenho saudades do tempo em que fazíamos reuniões semanais nas casas do grupo, porém, o formato atual está 
mais dinâmico e atualizado.

Nesta longa caminhada de perseverança destes 39 anos completados dia 24/06/2016, fiz muitos amigos, 
“irmãos” de caminhada, solidários e sempre senti muito apoio, principalmente após a morte do José, meu marido, 
pois ficou um vácuo profundo em minha vida.

Tenho saudades de minha família completa: era linda e continua linda. Meus filhos, minha nora e meu genro, são 
maravilhosos.

Sempre estive envolvida com a Igreja desde que nasci. Eu era católica mais por tradição do que por convicção. 
Com o tempo fui entendendo e amadurecendo minha fé, embora eu a persiga constantemente. Sempre procurei estar 
engajada com as atividades da comunidade Igreja, nos setores onde me sentia capaz de colaborar.

Tenho a felicidade da Missa diária.
As boas recordações nos estimulam a caminhar nas sendas do bem, porque “ Só se tem saudades do que foi bom “.

Nova Bassano, 15 de agosto de 2016
Gemma Toniolo Petroli 

Padroeira da Catedral Diocesana
 e da cidade de Caxias do Sul

Santo do mês:

Canção Nova

Pelos Setores... São Marcos
São Marcos atualmente possui 46 grupos de cursilhistas mais 3 
grupos na localidade de Criúva, que são assistidos por São 
Marcos, mesmo pertencendo ao município de Caxias. 
Realizamos nossa Ultréia na terceira quarta-feira do mês no 
salão paroquial da Matriz, porém, no mês de outubro, 
realizamos a Ultréya na comunidade de Criúva, também na 
Matriz.
Compromissos na parte religiosa: uma noite da novena da 
festa de São Marcos e de Nossa Senhora Aparecida, Via Sacra 
na Semana Santa, no Monte Calvário, novena e terço em 
preparação à festa de Nossa Senhora Caravaggio, Via Sacra 
quando estão acontecendo cursilhos em que participam 
pessoas de nossa comunidade, uma missa mensal no segundo 
sábado de cada mês, Serenata de Natal num dos bairros da 
cidade.
Compromissos sociais: programa de rádio uma vez por mês, 
coleta de alimentos em cada Ultréya, ajuda mensal na fazenda 
terapêutica Nossa Senhora de Fátima, por ocasião das visitas 
de familiares, ajuda na campanha de agasalho realizada 
anualmente pela prefeitura, confecção de tapetes no dia de 
Corpus Christi, ajuda na construção casa de recreação dos 
idosos, participação no Conselho Paroquial.
A abertura e encerramento de nossas atividades do ano, são 
realizadas em conjunto com o movimento de EMAUS e em 
todas as Ultréyas durante o ano, contamos com a participação 
do CHAMÁ. 
A coordenação do Setor do MCC de São Marcos, está assim 
composta:
Coordenação:  João  Car los  e  Alber t ina  M.  Zucco .   -  
joaoczucco@gmail.com -91593315 -91613080 - 91840167.
Vice Coordenação: Pedrinho e Zelir Sotoriva - 3291-2115 -91240181.
Secretaria: Lonis e Cassia Lorandi Sogari: -91581433 - 91848638.
Pre-Cursilho: Volnei e Sônia Scain :3291-5323.
Cursilho três dias: Luiz Antônio e Marta R. Polo :99132928 - 96829152.
Pós -Cursilhos: Renato e Gema Marzarotto. -3291-1157 - 91726452.
Tesouraria: Luiz Carlos e Eva Machado: 999626194 - 81090892.
Apoio São Marcos: José Alfredo e Cleusa L. Prebianca: 3291-3297 - 
91770803.
Apoio Criúva: Joceley e Vanda Trevisan:  96196178 - 99384842.

Monte Calvário

Queremos prestar nossa homenagem aos irmãos: Ivete Gazzi de 
Lima, Beatriz Elvira Costa Borges, Marli Maria Biondo 
Renosto, Odete Maria Pretto, Eroni Maria Bianchin Maciel, 
Jurema Catarina Gobbi da Silva, Eroni Ferreira Borges, Plácido 
Pretto, Altamiro Ferreira da Silva e Clóvis Camassola.  São 
quinze anos de trabalho preparando as refeições nas reuniões 
preparatória para o Cursilho. É um trabalho anônimo, feito com 
muito carinho e dedicação. Que Deus os recompense e abençoe!

Muito Obrigado!
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Outubro, 
mês do rosário

Conheça sua história...

Na antiguidade, romanos e gregos possuíam o 

costume de coroar suas estátuas com rosas ou outras 

flores, simbolizando a homenagem e reverência 

que a elas prestavam. Adotando para si esse 

costume, as mulheres cristãs que eram levadas para 

o martírio, vestiam suas roupas mais belas e 

adornavam suas frontes com coroas de rosas, 

mostrando o enorme contentamento que possuíam 

de irem ao encontro do Senhor. À noite os cristãos 

recolhiam as flores, e por cada rosa recitavam uma 

oração ou um salmo pelas mártires.

Daí nasceu o costume recomendado pela Igreja de 

se rezar o rosário, que consistia em recitar os 150 

salmos de David, que eram considerados uma 

oração extremamente agradável a Deus. Entretanto, 

nem todos podiam seguir essa recomendação. 

Saber ler naquela época, era reservado apenas aos 

cultos e letrados. Para os que não podiam fazê-lo, a 

Igreja permitiu substituir os 150 salmos por 150 

Ave-Marias. A este “rosário” se passou a chamar “o 

saltério da Virgem”.

Pouco antes de findar o século XII, Domingo de 

Gusmão afligia-se com a situação de decadência de 

sua época, a gravidade dos pecados e o crescimento 

da heresia dos cátaros. Um dia, decidiu ir rezar num 

bosque, e pedindo fervorosamente que Deus 

interviesse na situação da Cristandade, começou a 

flagelar-se com dureza tão grande, que acabou por 

cair desmaiado. Apenas tendo recobrado os 

sentidos, a Virgem Santíssima lhe apareceu e disse-

lhe: “a melhor arma para combater a heresia e 

conseguir a conversão dos hereges, não era a 

flagelação, mas sim, a recitação de seu saltério.

Dirigindo-se imediatamente à Catedral de 

Toulouse, São Domingos de Gusmão mandou tocar 

os sinos e reuniu o povo. Quando ia começar a falar, 

uma violenta tempestade se desencadeou com raios 

e trovões. Porém, verdadeiro susto tiveram os 

presentes quando viram a imagem da Mãe de Deus 

erguer o braço direito e ameaçá-los com olhar 

terrível. Nesse momento, São Domingos começou a 

rezar o Rosário, e com ele todo o povo reunido na 

catedral. À medida que rezavam a tempestade 

amainava, até que cessou completamente.

Noutra ocasião, São Domingos iria fazer um 

sermão em Notre Dame de Paris, na festa de São 

João Batista. Preparara primorosamente sua 

homilia, mas antes de fazê-lo rezou fervorosamente 

o Rosário, e eis que a Virgem Santíssima lhe 

apareceu e disse: “seu sermão está bom, mas este 

que lhe dou está melhor! ”, e deu-lhe um que tratava 

da devoção ao seu Santo Rosário, e o quanto ela 

agradava a Deus e à Virgem.

Por muito tempo a população passou a rezar com 

devoção o Rosário. Porém, passados uns 100 anos 

da morte desse grande santo, o Rosário começou a 

ser esquecido. Em 1349 houve uma terrível 

epidemia na Espanha que devastou o país, à qual 

deram-lhe o título de “morte negra”. Foi nessa 

ocasião que Nossa Senhora teve a condescendência 

de aparecer, juntamente com seu Divino Filho e São 

Domingos, ao frei Alano de la Roche, então superior 

dos dominicanos na mesma província onde nasceu a 

devoção ao Santo Rosário. Nessa aparição a Virgem 

Maria pedia que frei Alano fizesse reviver a devoção 

ao seu Saltério.

Sem demora, o padre Alano, junto com os outros 

freis dominicanos, começou a trabalhar na difusão 

dessa poderosa devoção, que tanto agrada à 

Santíssima Virgem. Foi com ele que o Rosário 

tomou a forma que tem até hoje, dividido em 

dezenas e contemplando os mistérios da vida de 

Jesus e Maria. A partir de então, essa devoção se 

estendeu por toda a Igreja

Quando se instituiu a festa do Santo Rosário?

Uma imensa batalha entre católicos e turcos se 

desenrola em Mar de Lepanto. O entrechoque das 

embarcações recorda a conflagração final, quando a 

abóboda celeste enrolar-se-a qual pergaminho. Era 

o dia 7 de outubro de 1571. Se os católicos 

perdessem a batalha a Cristandade seria 

submergida. A religião católica teria desaparecido 

para sempre.

A léguas de distância, em Roma, São Pio V 

implorava o auxílio divino, por intercessão da Mãe 

da Igreja. Inspirado, o Santo Papa pede ao povo 

romano que reze o Rosário pela vitória de seus 

irmãos.

Em determinado momento, enquanto despachava 

assuntos urgentes, mas com sua atenção toda 

colocada no perigo que corria a Cristandade, aquele 

venerável ancião interrompe os trabalhos 

bruscamente e se dirige à janela. Os circunstantes 

ficam perplexos, não compreendem a atitude. Reina 

o silêncio por breve espaço de tempo, rompido pela 

afirmação ainda mais misteriosa do Pontífice: 

vencemos em Lepanto!

Manda reunir os fiéis e preparar a comemoração 

pela milagrosa vitória de Dom João D'Áustria, 

comandante da frota. Uma solene procissão tem 

lugar nas ruas da Cidade Eterna. Dias mais tarde, 

chegam os emissários da esquadra trazendo a 

notícia já antes anunciada pelos Anjos. Pouco 

depois estava instituída a festa de Nossa Senhora 

das Vitórias no dia 7 de outubro.

Um ano mais tarde, Gregório XIII mudou o nome 

para festa de Nossa Senhora do Rosário, e 

determinou que fosse celebrada no primeiro 

domingo de outubro (dia em que se venceu a batalha 

em Lepanto). Atualmente a festa é celebrada no dia 

7 de outubro.
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