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CALENDÁRIO LITÚRGICO

17/09/2.013

01/10/2.013

08/10/2.013

Ultréya – 20:00h

Igreja Sagrado Coração de Jesus

Bairro Cruzeiro

Escola Vivencial ( Formação ) – 20:00h

Casa de Cursilho

Seminário N S Aparecida

Missa com os Seminaristas – 20:00h

Seminário N S Aparecida

ULTRÉYAS e ESCOLAS

Numa aula de boas maneira,

a professora argumenta com seu alunos:

-Joãozinho, suponha que somos convidados

para almoçar na casa de um amigo.

Acabado o almoço, o que devemos dizer?

O menino pensa um pouco e responde:

- Cadê a sobremesa?

10 T Cl 2,6-15 . Sl 144 . Lc 6,12-19

11 Q Cl 3,1-11 . Sl 144 . Lc 6,20-26

12 Q Cl 3,12-17 . Sl 149 . Lc 6,27-38

13 S 1 1,1-2.12-14 . Sl 15 . Lc 6,39-42

14 S Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11 . Sl 77,1-8.34-38 . Jo 3,13-17

16 S 1Tm 2,1-8 . Sl 27 . Lc 7,1-10

17 T 1Tm 3,1-13 . Sl 100 . Lc 7,11-17

18 Q 1Tm 3,14-16 . Sl 110 . Lc 7,31-35

19 Q 1Tm 4,12-16 . Sl 110 . Lc 7,36-50

20 S 1Tm 6,2-12 . Sl 48 . Lc 8,1-3

21 S Ef 4,1-7.11-13 . Sl 18 . Mt 9,9-13

23 S Esd 1,1-6 . Sl 125 . Lc 8,16-18

24 T Esd 6,7-8.12.14-20 . Sl 121 . Lc 8,19-21

25 Q Esd 9,5-9 . Tb 13,1-8 . Lc 9,1-6

26 Q Ag 1,1-8 . Sl 148 . Lc 9,7-9

27 S Ag 1,15-2,9 . Sl 42 . Lc 9,18-22

28 S Zc 2,5-9.14-15 . Jr 31,10-13 . Lc 9,43-45

30 S Zc 8,1-8 . Sl 101 . Lc 9,46-50

15 D Ex 32,7-11.13-14 . Sl 50 . 1 Tm 1,12-17 . Lc 15,1-32

22 D Am 8,4-7 . Sl 112 . 1Tm 2,1-8 . Lc 16,1-13

29 D Am 6,1.4-7 . Sl 145 . 1 Tm 6,11-16 . Lc 16,19-31

Setembro 2013

Outubro 2013

01 T Zc 8,20-23 . Sl 86 . Lc 9,51-56

02 Q Ex 23,20-23 . Sl 90,1-11 . Mt 18,1-5.10

03 Q Ne 8,1-12 . Sl 18 . Lc 10,1-12

04 S Br 1,15-22 . Sl 78 . Lc 10,13-16

05 S Br 4,5-12.27-29 . Sl 68 . Lc 10,17-24

07 S At 1,12-14 . Lc 1,46-55 . Lc 1,26-38

08 T Jn 3,1-10 . Sl 129 . Lc 10,38-42

06 D Hab 1,2-3;2,2-4 . Sl 94 . 2 Tm 1,6-8.13-14 . Lc 17,5-10

ORAÇÃO DOS CINCO DEDOS

1. O dedo polegar é o que está mais perto de ti.

2. O dedo seguinte é o indicador: reza pelos que ensinam,

instruem e curam.

3. A seguir é o maior. Recorda-nos dos nossos chefes, os

governantes, os que têm autoridade.

4. O próximo dedo é o anelar. Surpreendentemente, este é o

nosso dedo mais débil.

5. E finalmente temos o nosso dedo pequeno, o mais

pequeno de todos.

(Autoria atribuída ao  PAPA FRANCISCO

quando era Bispo da Argentina)

Assim,

começa por orar por aqueles que estão mais próximo de ti. São os

mais fáceis de recordar. Rezar por aqueles que amamos é “uma

doce tarefa”.

Ele precisam de apoio e sabedoria ao

conduzir outros na direção correta. Mantém-nos nas tuas

orações.

Eles necessitam de

orientação divina.

Ele lembra-nos que rezemos pelos débeis,

doentes ou pelos atormentados por problemas. Todos eles

necessitam das tuas orações.

Este deveria lembrar-te de rezar por ti

mesmo. Quando terminares de rezar pelos primeiros quatro

grupos, as tuas próprias necessidades aparecer-te-ão numa

perspectiva correta e estarás preparado para orar por ti mesmo

de uma maneira mais efetiva.

Humor
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Foi com este espírito que, de 23 a 28 de julho a Igreja viveu um momento único e histórico: a Jornada Mundial da Juventude no Rio de

Janeiro. Este encontro dos jovens com o Papa que se reuniram para construir e reforçar os laços de fé, amizade e esperança, simboliza a união

entre povos de diferentes culturas.

Testemunhar a alegria de ser jovem que canta e reza, partilha e suporta seja o cansaço (ou a cruz) faz meditar na nossa missão. Dar-se

conta do outro, sentir a sua presença, resolver problemas comuns, suportar com paciência, servir com alegria são alguns traços do rosto do

jovem católico de hoje que vivenciamos nesta jornada.

Passar pelos túneis do Rio de Janeiro acompanhados por uma multidão dizendo que “A Igreja é viva, a Igreja é Jovem” ressoa como amor

à Igreja e respeito a sua hierarquia e faz-nos pensar nitidamente, que estamos vivendo algo singular. Apesar das diferenças não havia

barreiras de idioma ou etnia porque a linguagem do amor, do sorriso, dos sinais ou os abraços, era maior. Os jovens escreviam em pedaços de

papel: “abraços grátis” ou “aceito abraços”. Como era lindo aquilo: o amor e a solidariedade fazendo parte entre desconhecidos.

Ao pensar em Nova Evangelização, tema trabalhado numa das catequeses, podemos refletir que é nova quando permitimos que o “novo”

acontece e a Igreja sai de si e vai para rua e dá uma verdadeira lição de missionaridade. Vimos que em missão quando há respeito e amor e

não se fere a dignidade, todos crescem , há convívio na paz e há presença de Deus, isto é, experiência de Deus.

No logo desta Jornada com o Cristo Redentor sentimos que Cristo estava de braços abertos para acolher todos os peregrinos. Com o lema

“ Ide e Fazei Discípulos Entre Todas as Nações“ (Mt 28,19) mostra-nos que todos temos uma missão e por isso congregar, aglutinar e somar

forças é somar o amor. Também percebemos nesses dias de convivência que na prática tudo o que tem um valor,(verdadeiro e casto, portanto)

acresce alegria , ternura e enche o ambiente de mansidão.

Os frutos virão sobre a Igreja e sobre estes jovens mas todos precisamos querer participar destas mudanças primeiramente “tomando

posse”ou se apossando da alegria contagiante , da vontade de mudar, na coragem de suportar a cruz da comunidade ou do seu grupo, do

perseverar na caminhada. Que, sem querer não atiremos pedras cobrando algo da Igreja mas repensemos como podemos ajudar (ou rezemos)

para somarmos positivamente ou colhermos resultados mais positivos. Pensemos cada um na parte que nos toca e o que Deus quer fazer em

nós a partir desta Jornada.

Gostaríamos de frisar que também a nós o que chamou-nos a atenção foi o estilo simples do Papa Francisco. Vivendo na alegria e

deixando-se surpreender por Deus encantou-nos a todos com sua humildade. Terminamos com algumas citações de seus simples e profundos

pronunciamentos “Tenham sempre no coração esta certeza! Deus caminha a seu lado , nunca lhes deixa desamparados! Nunca percamos a

esperança! Nunca deixemos que ela se apague em nossos corações.” Encorajou todos os jovens dizendo; “... digo a cada um e a cada uma de

vocês ; bote fé e a vida terá um sabor novo, terá uma bússola que indica a direção, bote esperança e todos os dias serão iluminados; bote amor

e a sua existência será como uma casa construída sobre a rocha, o seu caminho será alegre. Bote fé, bote esperança , bote amor’

Que todos saibamos tirar lições construtivas e que possamos construir a Igreja em alicerces firmes e bem fortes com uma juventude

“sarada”, alegre e bem disposta trabalhando por Cristo. Para o jovem servir sem medo precisamos primeiramente, nós, “arrastar” com

nossos bons exemplos de dedicação como num campo de fé” para que a “semeadura”transcorra conforme o agricultor”desejar na sua hora.

Basta portanto plantarmos a semente e os outros estarem abertos ou deixarem serem semeados” por certos valores.

Que neste mês que inicia a primavera tenhamos a esperança e atitudes de uma “Nova Primavera na Igreja” baseado nos 3,7 milhões de

fiéis que no fundo buscavam nas areias de Copacabana a face do Cristo que estava concretamente espelhada no seu próximo: o peregrino da

Jornada. Que todos nós, e também o próprio Movimento, saibamos tirar boas conclusões deste grande momento de revitalização da Igreja e

de consolidação da nossa fé. Que a alegria dos jovens, a união dos grupos, a simplicidade e os anseios do nosso papa sejam lembrados em

atitudes por todos nós.

Shalom!

Gentil e Marilene Casal Escola
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“ Não tenho ouro, nem prata,

mas trago o que de mais precioso

me  foi dado - Jesus Cristo!

Venho em Seu nome para alimentar

a chama de amor fraterno

que arde em cada coração.”

( Papa Francisco)
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COMEMORAÇÃO PELOS 40 ANOS DO MCC

EM NOSSA DIOCESE

AGENDE-SE   -  DIA 24 DE NOVEMBRO -  EM CARAVAGGIO

MISSA ÀS 11:00 H, ALMOÇO E ANIMAÇÃO  COM OS FOLCLORES

SE VOCÊ É FOLCLORE PARTICIPE! VENHA EVANGELIZAR NA ALEGRIA!

ESCOLA  VIVENCIAL DO MÊS DE MAIO:

DO JUBILEU PARA UM NOVO PENTECOSTES

“Continuaremos nós a dizer como aqueles jovens;
PEREGRINAR COM FÉ ABRINDO CAMINHOS”? Se somos
caminhantes deste mundo, também como Movimento, quais
foram os passos dados que nos fortaleceram nestes 40 anos na
Diocese? Que bandeira precisamos desfraldar para nossas
relações saírem mais fortalecidas? Sempre iniciamos as nossas
atividades pedindo pelo Espírito Santo e é necessário que esta
“Fonte Inesgotável, dê vida em nós” para que passemos das
comemorações do Jubileu para um Novo Pentecostes. Viver
um Novo Pentecostes é vibrar com o anúncio da Palavra feito
por alguém, é amparar o trabalho, é sustentar o que foi dito
para a melhoria do grupo, é comover-se com o testemunho, é
sentir-se tocado pela vivência (partilhando e compartilhando...)
é participar assiduamente dos eventos... Foi no Cenáculo que
Maria junto com os apóstolos receberam o Espírito Santo.
Estamos abertos a ação do Espírito Santo nas nossas ultreyas,
nas nossas Escolas e nas nossas pequenas unidades de
grupos? Como não se começa a ser cristão por uma decisão
ética mas pelo encontro com Jesus precisamos facilitar e
priorizar a troca, a partilha, o diálogo,... Para isto é necessário
nos desinstalar, desacomodar para experimentar a alegria em
Deus no convívio com os outros. Reaprender a viver
encantando-se pela vida é o termômetro do Novo Pentecostes
que, “apaixonados“ “buscam o primeiro amor” Se almejamos a
santidade esta só se busca em comunidade e é nos laços de
irmandade que seremos mais fraternos e mais irmãos. Como
Igreja, há muitas situações que mostram nossas limitações e
fragilidades mas dóceis ao Espírito Santo deixemos que Ele se
manifeste em nossos pensamentos e ações. “É preciso chegar
ao anuncio explícito da Palavra de Deus. Só assim seremos fiéis
ao mandato de Cristo. Não há verdadeira Evangelização, se o
nome, a Doutrina, a vida, as promessas, o Reino, o mistério de
Jesus de Nazaré, Filho de Deus, não forem proclamados”.
(Evangeli Nutiandi- Papa Paulo VI) Precisamos estar
“lapidados” através de um verdadeiro encontro consigo
mesmo e com Deus para refletir no irmão de caminhada a face
de Cristo. Viver o 4 dia sendo alavanca que impulsione o outro
ou sendo suporte como um ombro amigo está de acordo com
o carisma do MCC. A própria música do “Decolores” que
mesmo tendo sua origem no folclore espanhol, falando da vida
simples, da natureza, do puro nos remete a um momento único
e especial das nossas vidas. Que o Guia do Peregrino nos
remeta à oração do pedir e do agradecer,do entregar e do
oferecer. “É imperioso assegurar calorosos espaços de oração
comunitária que alimentem o fogo de um ardor incontido e

tornem possível um atrativo testemunho de unidade “para que
o mundo creia” (Jô 17,21) (DAp 362) Lembremo-nos, também,
que nossas clausuras terminam dizendo; “temos um encontro
marcado no Sacrário”.

Assim nos perguntemos; Como vamos nos lançar nesta
jornada? Para aliar fé e vida, agiremos como turistas que
muitas vezes levam excesso na sua bagagem ou seremos como
peregrinos que, para suportar o “tranco” levaremos o
necessário e calculando o peso conseguiremos ir mais além?
Sem dúvida para fermentar de Evangelho os ambientes
atualizar permanentemente o encontro com Cristo abrindo-se
a novas experiências, estilos e linguagens sem fugir do carisma
para atender aos desafios da crescente urbanização e
necessidades da Igreja atual. O próprio Movimento reafirma
que quer formar líderes e para isto precisa descobri-los e
prepará-los embasados numa formação doutrinal e espiritual. É
aí que entram as Escolas Vivenciais que alguns Setores não têm
e que precisam ativá-los para não perderem a sua “essência” de
Movimento, pois se não “bebem” na instrução, não se
fortalecem e não confirmam o seu carisma e muito menos não
estão sendo fiéis ao método do próprio Cursilho. Difundir as
Escolas é buscar o diálogo, o crescimento do grupo, o
fortalecimento das pessoas, é apostar em novas ideias e
experiências. É fracionar conhecimento pra somar comunhão
e encontro. Novamente pedimos: façamos nossas Escolas
avançar, ir além, sejamos mais comprometidos e a vivência nos
fará mais fortes na fé e, consolidados como Movimento
eclesial, testemunharemos que sabemos o que queremos:
Evangelizar!

Gentil e Marilene Zarembski
Casal Escola

"Alguns amigos muito amados, ligados ao Movimento de

escoteiros, me convidaram, faz muitos anos, para participar

de um encontro católico que, segundo eles, seria uma

oportunidade ímpar de conhecer mais pessoas e "limpar a

cuca".

Aceitei o convite e, como me disseram que não se tratava

de retiro fechado, levei comigo máquina fotográfica, tênis

para esporte e até raquete e e bola para Tênis.

Mas já na chegada em Caravaggio (os cursilhos eram lá) a

minha ideia caiu por terra ao nos defrontarmos co uma forte

nevada que caia e com um frio de empedrar até mesmo a

alma da gente, no sentido meramente físico, apesar de,

confesso, ter também meio empedrada a própria alma.

Vieram as palestras, os encontros de grupos, as trocas de

experiências e de pontos de vista, algumas discussões (hoje

as reputo de bobas) sobre problemas de fé e de dogmas da

Igreja Católica e assemelhados.

A meditação pessoal e coletiva sobre os temas tratados, a

feitura de cartazes e frases sobre aquelas matérias, o bate-

papo simples e aberto sobre o que se ouvira foi fator dos mais

relevantes para que eu começasse a ver com outros olhos e a

sentir com espírito novo o que era, realmente, a vontade de

Deus sobre cada pessoa em particular e qual deveria ser a

resposta de cada um ao Chamado do Senhor.

Nunca mais pude esquecer a imagem colocada diante de

mim quando, em pequenos grupos, fomos levados à capela e

lá, diante do Sacrário e de Jesus crucificado, fomos conversar

diretamente e frente a frente com o Filho do Homem. Tanto o

ambiente, à meia-luz, como o profundo silêncio que se fazia,

formava uma atmosfera que transcendia ao humano e se

transformava no divino.

De joelhos, levantei a cabeça até a face sofrida e

ensanguentada de meu Senhor e Rei, daquele que me

garantiu a verdadeira vida com a entrega da Sua e chorei

profundamente. Lembro-me que eu não parava de dizer:

Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim...e, a meu lado,

com a mão colocada em meu ombro, afagando-o com

carinho e fraternal delicadeza, Mário Vanin, que seria um de

meus grandes amigos.

Ao final a surpresa de conhecer as "freirinhas" que cuidaram

da nossa alimentação, de nossas coisas, da limpeza dos

quartos e arrumação das camas, enfim, de tudo, foi outra

surpresa que nos mostrava o quanto é verdadeira a semente

do Mestre: quem quiser ser o maior seja, antes, o menor de

todos e sirva seu irmão.

Depois a ultréia de chegada. Que alegria! Que incenso

aspergido pela presença de pessoas que ficaram rezando por

nós! Que amostra do que deve ser o paraíso quando lá

chegarmos para ver face a face o Redentor!

Então as reuniões de grupo, então as visitas aos lares de

irmãos muito amados, então o descobrimento de

verdadeiros tesouros existentes nas almas de irmãos de

jornada.

Hoje tudo, ou quase tudo, é igual. Não mais no cursilho,

mas na equipe diocesana do Chammá, de mãos dadas com

Jesus Cristo, vou, passo a passo, na estrada da vida terrena

sabendo que a meta é a vida no céu, mas não posso esquecer,

jamais, que o 8º Cursilho de Homens, sob flocos de neve, foi o

ponto inicial da aceitação do convite de Deus para um

encontro com Seu Filho que, desde então, teima em não

largar minha mão apontando, com a outra, o caminho do

céu."

Gratidão a Deus e ao irmão José Ferreira Machado por este

depoimento na continuidade da caminhada, evangelizando.

Como posso encontrar tanta felicidade : Minha experiência no

cursilho. Assim a história continua... Oh! Saudade

consoladora! Não aquela saudade que entristece, mas reanima

a cada lembrança. Enche o coração de Fé e de Amor naquele

que um dia, através de um irmão amigo me disse: Segue-

me...Estou sempre ao teu lado!

Assim permaneçamos no tripé: ORAÇÃO (a maior força do

mundo, porque se baseia na Oração Onipotente de Deus)

FORMAÇÃO (porque quando a gente pensa que sabe todas as

respostas, vem a vida e muda todas as perguntas) AÇÃO (em

cada passo a ser dado, em cada estrada a ser trilhada, em todo

caminho a ser escolhido, seja um verdadeiro testemunho em

direção da Vontade de Deus revelada por Jesus Cristo.

Que recordações agradáveis daquele amigos que não se

compram, não se perdem, só se conquistam.

Permaneçamos firmes e seguros em cristo na Fé, com gratidão

a Deus nos irmãos e irmãs , no abraço fraterno que aquece dois

corações.

Shalom!

Pe. Arduíno Lazzari - Assessor Espiritual do MCC

da Diocese de Caxias do Sul

Minha Experiência no Cursilho por José Ferreira Machado

MCC desde 1973 ... a história continua

Casal coordenador:

Simão e Margareth Menegat

Casal Vice-coordenador:

Vilsso e Marta Stangherlin

Eleita coordenação

para biênio 2.014/2.015
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Este é o meu mandamento: amai-

vos uns aos outros, como eu vos amo.

Ninguém tem maior amor do que

aquele que dá a sua vida por seus

amigos.

Vós sois meus amigos, se fazeis o

que vos mando.

Já não vos chamo servos, porque o

servo não sabe o que faz seu senhor.

Mas chamei-vos amigos, pois vos dei

a conhecer tudo quanto ouvi de meu

Pai.

13.

14.

16.

Não fostes vós que me escolhestes,

mas eu vos escolhi e vos constituí

para que vades e produzais fruto, e o

vosso fruto permaneça. Eu assim vos

constituí, a fim de que tudo quanto

pedirdes ao Pai em meu nome, ele

vos conceda.

Feliz com Maria

A mãe de Jesus é proclamada mãe de Deus. A base da fé cristã se dá em

Jesus, por Ele não ser apenas um homem e sim também Deus. O filho que

Maria gerou é pessoa divina. Ela acompanhou seu filho até a ressurreição.

Por Ele ter ido ao céu, Maria também o acompanhou em seguida, sendo

levada à eternidade na glória do Filho. Celebramos essa realidade da subida

de Maria, viva em corpo e alma, para junto de Deus. Nós a proclamamos

feliz, porque, de fato, ela cumpriu a missão que lhe foi confiada, apesar de

seu sofrimento, vendo a injustiça humana perseguidora de Jesus. Mas,

assim como Ele triunfou sobre tudo, sua felicidade foi imensa com essa

vitória.

Maria, simples criatura de Deus, foi escolhida como modelo de isenção

de pecado e de abertura total à ação do Criador. Ela bem lembra à prima

Isabel a grandiosidade de Deus, que olhou para ela, simples serva obediente

e humilde. Seu reconhecimento da bondade do Senhor é estímulo para

também desenvolvermos nossa docilidade e adesão ao projeto de Deus a

nosso respeito. Se todos ouvissem a Deus como Maria, teríamos pessoas

mais felizes e convivência humana mais saudável. Jesus reconhece todas as

pessoas que realizam o projeto de Deus como sua mãe. “Felizes são aqueles

que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática” (Lc 11, 28).

(...)

A felicidade transitória nada é em comparação com a imorredoura. A

meta da realização humana plena só é atingida totalmente com a visão

face a face do esplendor de Deus. O filho de Maria veio nos garantir tal

finalidade. Maria foi a primeira a assumir essa causa trazida por Jesus.

Torna-se verdadeira discípula e assume a missão de apresentar o filho para

termos a vida unida à dele. A felicidade de Maria também pode acontecer

em todos os que se tornam verdadeiros discípulos do Divino Mestre. Com Ele

alcançamos a vitória sobre a morte, conforme diz Paulo. “Graças sejam

dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor Nosso, Jesus Cristo” (1 Cor

15, 57).

Para entendermos a missão de Maria e sua glorificação é preciso

colocarmos fé no projeto de Deus. Ele visa o bem humano, com a

valorização de sua caminhada terrestre, através da implantação da justiça

e da convivência fraterna de todos, mas tendo o objetivo da conquista do

Reino eterno. Não fosse isso, não perceberíamos a ação de Deus em Maria,

fazendo dela um exemplo de fidelidade a Deus. Ela fez da sua felicidade a

realização do projeto de Deus. Nós também somente conquistamos a

felicidade autêntica imitando-a na realização desse projeto.
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