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CALENDÁRIO LITÚRGICO

VELHINHO NO MÉDICO.

Um velhinho foi ao Médico e disse:

- Doutor minha perna direita dói muito quando caminho.

O Doutor examinou  a perna, fez exames, e nada constatou.

Chamou e velhinho e disse.

- Nos exames não constatou nada.

- A dor provavelmente deve ser por causa da idade.

O velhinho respondeu:

- Não pode ser, pois a perna esquerda tem

a mesma idade e não dói....

09 T 1Cor 6.1-11 Si 148 Lc6.12-19

10 Q 1Cor 7.25-31 SI 44Lc 6.20-26

11 Q 1Cor 8.1-7.11-13 SI 138.1-3.13-14ab 23-24 (R:24b) Lc 6.27-38

12 S 1Cor 9.16-19 22-27 SI 83 Lc 6.39-42

13 S 1Cor 10.14-22 SI 115 Lc 6.43-49

15 S Hb 5.7-9 SI 30 Jo 19.25-27 ou Lc 2.33-35

16 T 1Cor 12.12-14.27-31 SI 99 Lc 7.11-17

17 Q 1Cor 12.31-13.13 SI 32 Lc 7.31-35

18 Q 1Cor 15.1-11 SI 117 Lc 7.36-50

19 S 1Cor 15.12-20 SI 16 Lc 8.1-3

20 S 1Cor 15.35-37.42-49 SI 55 Lc 8.4-15

22 S Pr 3.27-34 SI 14 Lc 8.16-18

23 T Pr 21.1-6.10-13 Si 118 Lc 8.19-21

24 Q Pr 30.5-9 SI 118 Lc 9.1-6

25 Q Ed 1.2-11 Si 89 Lc 9.7-9

26 S Ed 3.1-11 SI 143 Lc 9.18-22

27 S Ed 11.9-12.8 SI 89 Lc 9.43-45

29 S Dn 7.9-10 13-14 ou Ap 12.7-12 Si 137 Jo 1.47-51

30 T 3.1-3.11-17.20-23 Si 87 Lc 9.51-56

14 D Eclo 27.33-28.9 SI 102 Rm 14.7-9 Mt 18.21-35

21 D Is 55.6-9 SI 144 FI 1.20-24.27 Mt 20.1-16

28 D Ez 18.25-28 Si 24 Fi 2.1-11 Mt 21.28-32

Setembro 2014

Outubro 2014

01 Q Jo 9.1-12.14-16 Si 87 Lc 9.57-62

02 Q Ex 23.20-23 SI 90 Mt 18.1-5.10

03 S Jo 38.1.12-21.40.3-5 Si 138 Lc 10.13-16

04 S Jo 42.1-3.5-6.12-16 Si 118 Lc 10.17-24

06 S GI 1.6-12 SI 110 Lc 10.25-37

07 T At 1.12-14 Lc 1.46-47 48-49 50-51 52-53 54-55 (R:49) Lc 1.26-38

08 Q GI 2.1-2.7-14 Si 116 Lc 11.1-4

09 Q GI 3.1-5 Lc 1.69-70 71-72 e 75 (R cf. 68) Lc 11.5-13

10 S GI 3.7-14 si 110 Lc 11.15-26

11 S SI 104 Lc 11.27-28

13 S GI 4.22-24 26-27 31-5.1 SI 112 Lc 11.29-32

14 T GI 5.1-6 SI 118 Lc 11.37-41

05 D Is 5.1-7 Si 79 FI 4.6-9 Mt 21.33-43

12 D Est 5.1-2 7-2-3 SI 44 Ap 12.1-5 13.15-16 Jo 2.1-11
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De Colores!

De Colores é a primavera florindo caminhos.

De Colores!

De Colores são todas as flores são os passarinhos.

De Colores!

De Colores é o arco-íris, caminho de luz.

Venham todos que este é o caminho,

Cantemos louvores a Cristo na cruz.

Viva a vida!

Faz o mundo ficar mais bonito no seu coração.

Viva a vida!

E desperta na fé ardorosa de ser bom Cristão.

Todos Juntos,

De mãos dadas nas mesmas estradas, em ser teu irmão.

De Colores!

De Colores é a primavera florindo caminhos.

De Colores!

De Colores são todas as flores são os passarinhos.

De Colores!

De Colores é o arco-íris, caminho de luz.

Venham todos que este é o caminho,

Cantemos louvores a Cristo na cruz.

Viva a vida!

Faz o mundo ficar mais bonito no seu coração.

Viva a vida!

E desperta na fé ardorosa de ser bom Cristão.

Todos Juntos,

De mãos dadas nas mesmas estradas, em ser teu irmão.



Todos nós já vivemos situação de mágoa e desgosto que deveríamos perdoar. Por isso, sabemos

o quanto é dificílimo o perdão. Este é um sentimento divino, pois, por maior que seja nossa falta,

Deus sempre nos perdoa. O perdão, Dom de Deus, é um sentimento imprescindível, porque sem o

perdão não há conversão. Quantas vezes temos alguma mágoa que necessitamos, como Cristãos,

perdoar e não conseguimos. O coração não esquece sentimentos. Não temos domínio sobre ele. Do

ponto de vista do coração é humanamente impossível perdoar. Como então obrigar o coração a

deixar de sentir o que ele está sentindo? Ninguém tem a capacidade de controlar, por si só, o que o

coração sente. Só Deus. Então como perdoar? O grande segredo está em perdoar na mente, no

intelecto, no entendimento, em que temos total domínio, controle e poder. Assim decide-se

perdoar e nossa vontade perdoa, embora fique as rugas no coração. Rezar, como Jesus nos

manda, para que Deus abençoe nossos desafetos ou quem queremos perdoar é de sua

importância, ainda que o coração sinta algo diferente. O fato da pessoa magoada, pedir a Deus,

em favor de quem a magoou, pode mudar tudo. Ou melhor, muda tudo. Deus vê o esforço e intenção sincera em conceder o perdão e em questão

de tempo, ele apaga as mágoas do coração fazendo retornar, à pessoa que perdoou, alegria, a paz e a leveza da alma.

Shalom

Ademir J. Bartelli – Grupo Nova Visão – Farroupilha

Em setembro, a celebração do dia da Pátria e o mês da Bíblia, são

duas celebrações que merecem nossa reflexão. Brasil, é a Pátria que

acolheu nossos antepassados na condição de imigrantes, nos

possibilita que hoje construamos a nossa história como brasileiros.

O cristão brasileiro, ainda que pesem as suas frailidades sociais,

econômicas e políticas é um privilegiado, pois vive num grande país e

tem um caminho pela frente. Contudo, para construir a grande nação

que todos queremos, capaz de acolher a todos aqueles que aqui nascem

ou chegam não basta apenas isso: são necessárias consciência e ação.

Consciência de que a construção de um grande Pátria é compromisso

de todos governantes e governados. Ação que deve estar fundamentada

sobre a rocha firme da Palavra de Deus, como nos fala o Evangelho de

Mateus.

Setembro também é o mês da Bíblia. Motivo para conhecermos um

pouco mais sobre esse "mapa" maravilhoso que revela a verdadeira vida

nos acontecimentos dos homens de fé, de que maneira o próprio Deus se

auto comunica com os homens e faz apelo aos seus corações. A Bíblia nos diz também que o caminho certo para encontrar o verdadeiro tesouro

é seguir os ensinamentos de Jesus.

Os homens sofridos e abatidos pela dor e pelo sofrimento do sistema de viver sem futuro, sob o peso da antecipação da morte que aparece

na pobreza, na doença, na ignorância, no desemprego, na miséria, na exclusão, na falta de consciência de alguns políticos, encontram na

Bíblia o instrumento dinâmico que os leva ao principal tesouro que é a vida em plenitude. Nela encontram as medidas e os critérios para

fazerem frente às injustiças, aos medos e a força para reivindicar, por direito e em nome da justiça, a participação na alegria, na paz e na

felicidade de viver em uma Nação acolhedora de todos seus filhos e que cada vez mais se assemelhe ao Reino de Deus, que é o projeto de Jesus

Cristo.

Antonio Carlos e Ligia Vanelli

Casal Escola.

Rua Urbano Marietti, 1621 - Jardim Eldorado - Caxias do Sul/RS

Fone: (54) 3229.7503

www.facebook.com.br/villareggiomoveis

Rua Urbano Marietti, 1621 - Jardim Eldorado - Caxias do Sul/RS

Fone: (54) 3229.7503

www.facebook.com.br/villareggiomoveis

Av. Rio Branco, 4423 - Ana Rech - Fone (54) 3283-1625

CEP 95060-000 - Caxias do Sul - RS

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

IMPORTÂNCIA DO

TRABALHO EM EQUIPE

PERDOAR NÃO É FÁCIL

DATAS DOS CURSILHOS:
Cursilho Masculino nº 149

10 a 12/ Outubro (18h)

Cursilho Feminino nº 147

17 a 19/ Outubro (18h)

Um conceito cada vez mais valorizado hoje é o

trabalho em equipe. Trabalhar em equipe significa

criar um esforço coletivo, cada um desempenhando

uma função específica, mas todos unidos por um só

objetivo.

A atividade em equipe deve ser entendida como

resultado de um esforço conjunto e, portanto as

vitórias e fracassos são responsabilidades de todos os

membros envolvidos.

No trabalho em equipe, cada membro sabe o que

os outros estão fazendo e reconhecem sua

importância para o sucesso de todos. Os objetivos são

comuns e as metas coletivas. Na sociedade em que

vivemos, o trabalho em equipe é muito importante,

pois cada um precisa da ajuda do outro.

Por mais que tenhamos luz própria, que nos

esforcemos e tenhamos talento, é preciso lembrar que

sozinhos somos um só, frágeis. Daí a importância de

entendermos o poder da ajuda mútua.

Saiba que quando pegamos os nossos sonhos,

ideias, conhecimentos e juntamos com os sonhos,

ideias, conhecimentos de outras pessoas, tudo se

torna mais forte, iluminado. Quando o ser humano se

junta consegue milagres extraordinários. Quando nos

juntamos um ao outro a coragem aumenta, o nosso

potencial se duplica e os nossos objetivos se tornam

mais passíveis de realização.

Shalom

GED

ESCOLA VIVENCIAL

EM ANTÔNIO PRADO

No dia 16 de julho, em Antônio Prado, iniciou a

Escola Vivencial, tendo neste primeiro encontro o

tema: “ESTUDO E FORMAÇÃO DO CURSILHISTA” com

o objetivo de fortalecer os laços entre os mesmos e

ampliar os seus horizontes para que tenham uma

visão mais crítica e aprofundada da sua Religião.

“Como vivenciar e testemunhar Jesus Cristo e sua

mensagem de salvação? ...desenvolvendo o senso

crítico ...para separar o verdadeiro do falso, o

essencial do acessório; encontrar a verdade no meio da confusão...”. (Escolas Vivenciais, I Parte, Página 94, MCC).

A equipe do GED se alegra com esta iniciativa tão necessária e urgente para o MCC, já que revitaliza o próprio movimento e fortalece

a caminhada de cada cristão participante.

Gentil e Marilene (GED)

Garibaldi

Marcorama

São MarcosFlores da Cunha

Monte Belo Setor Sul
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A  VOCÊ,  PADRE:

“Antes de te formar no ventre da tua mãe eu te conheci.

Antes de teres nascido eu te consagrei

e te escolhi como profeta para as nações”

(Jer 1, 5)

Ars era uma cidadezinha de 230 habitantes, mas foi famosa no mundo inteiro

graças ao seu pároco. JOÃO MARIA VIANNEY, oriundo de uma família modesta,

somente pôde aprender a ler aos 18 anos de idade. Sentiu-se chamado para o

sacerdócio, mas não pôde seguir o curso normal de seminário, porque não

conseguiu dominar o latim e a filosofia. Afinal considerando a virtude notória do

candidato e a falta de padres na diocese,o bispo resolveu ordená-lo, embora

achasse que elenunca teria discernimento suficiente para atender confissões.

Foi exatamente o contrário que se deu. Vianney revelou-se um extraordinário

apóstolo do confessionário, com luzes sobrenaturais que o faziam ler as

consciências, converter os pecadores, reconciliá-los com Deus. Começaram a

acorrer de toda a França e até do estrangeiro, peregrinos desejosos de se

confessar com ele ou de lhe pedir orientação. Desde 1830 até sua morte,

acorriam anualmente cerca de cem mil peregrinos a Ars,o que perfazia uma média de 270 peregrinos pór dia. Para atender tanta gente

o zeloso pároco precisava passar no confessionário de 12 a 18 horas diárias.

Levava, ademais, uma vida muito austera e sacrificada, e durante 35 anos Deus permitiu que o demônio o atormentasse com

contínuos ataques.

Foi canonizado em 1.925. É venerado como o padroeiro dos párocos.... caros amigos, conselheiros e principalmente irmãos em Cristo,

quero, com esta singela homenagem parabenizar pelo grande e belo ofício que exencem. Parabésns querido amigo, que NSJC lhe dê

forças e ilumine para sempre a sua existência aqui entre nós.

Shalom

É o desejo do amigo e irmão  Miguel Souza-   Capão da Canoa

Esta mensagem recebida pelo pe. Arduíno Lazzari é agora por ele repartida e dirigida a todos os padres desta Diocese,  com respeito e reconhecimento.

Antonio Carlos Soares

Rua Urbano Marietti, 1637

Bairro Jardim Eldorado • Caxias do Sul-RS

Tel.: (54) 9971.6816

e-mail: antonio@balbinotcorretoradeseguros.com

www.balbinotcorretoradeseguros.com.br

Em visita pastoral às paróquias de Nova Prata e Rio Branco, o bispo

diocesano Dom Alessandro Ruffioni aproveitou para se dirigir aos

cursilhistas das duas paróquias por ocasião da ultreia da noite de 05 de

agosto. Inicialmente, fez um relato do histórico da diocese que completa 80

anos, apresentando a sua estrutura e os quatro objetivos: formação,

lideranças, juventude e cuidados com a vida.Frisou a importância da

acolhida dos irmãos separados da Igreja, do encontro daqueles que não

participam da comunidade. “Não podemos ficar contentes com uma

celebração tradicional, sem vida. Precisamos da aproximação, da

participação dos irmãos nos serviços e nas celebrações”, destacou Dom

Alessandro. Durante o Ano Jubilar a diocese festejou os 75 anos do seminário

diocesano Nossa Senhora Aparecida lançando um livro que narra a história

da instituição. Estavam presentes padres e ex seminaristas. Também lembrou

a romaria a Caravaggio no mês de maio como parte integrante dos festejos. O Ano Jubilar nos convida a agradecer a Deus e nos comprometer para

que nossa diocese seja nossa família. Segundo ele, “o nosso nome é Sou Cristão e nosso sobrenome Pertenço à Igreja”. Por isso, temos que amar a

nossa Igreja. Precisamos nos familiarizar com esta imagem. Sou imagem de Deus e estou inserido na comunidade.

Nosso bispo diocesano esteve nas duas paróquias para animar as lideranças, ouvir suas aspirações e proceder a uma avaliação dos serviços das

pastorais.

Nova Prata, 08/08/2014.

Rômulo Bernardi

Setor de Marketing do Cursilho de Nova Prata.
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SÃO JOÃO MARIA VIANNEY

No frio, se planta o grão e se poda a videira. Ambos sofrem.

O grão sepultado, se transforma para multiplicar a vida.

O ramo é amputado para o fruto vir a ser um cacho sazonado.

A passagem é assim.

Sofrimentos e alegrias na continuidade da vida,

Firmados na FÉ, no SER SUPREMO, as dificuldades, são  suportadas

e o triunfo final será “O PRÊMIO”.

No correr da vida, videira e trigo cumprem o seu papel, e, os resultados todos sabemos.

Na mesa o pão sacia a fome. Na festa o vinho, transforma a tristeza em alegria.

Mas, o mais importante sinal: Pão e Vinho, no altar, se transformam no

CORPO E SANGUE DE CRISTO.

Esta é a nossa FÉ.

Este é o nosso CREDO.

As estações passam, e, em cada uma delas, o milagre se repete.

A vida é um sopro ,e, durante ela, somos chamados a viver a oportunidade

de saborear o bem, pois através dele o caminho ao encontro do PAI acontece.

Sejamos trigo e uva, para que unidos vivamos a transformação.

ELE disse; Façam o que eu vos mando, e, eu estarei com vocês até o fim dos tempos.

Na Eucaristia a palavra se transforma em verdade:

ESTE É MEU CORPO – ESTE É MEU SANGUE.

Somos um sonho Divino.

ELE é perene, nós somos passageiros.

Se perdermos o trem que passa, não haverá uma segunda vez.

Pensemos nisso e um grande

SHALOM!
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SHALOM!

TRIGO E UVA – PÃO E VINHO

Albino Andreis

Caxias do Sul

Albino Andreis

Caxias do Sul
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MariaMaria
* Honrá-la, como a digna Mãe de Deus, como a obra-prima da graça e a primeira

depois de Jesus Cristo.

* Meditar sobre suas virtudes, seus privilégios e seus atos.

* Contemplar suas grandezas.

* Fazer-lhes atos de amor, de louvor e reconhecimento.

* Invocá-la cordialmente.

* Oferecer-se e unir-se a ela.

* Em todas as ações ter a intenção de agradar-lhes.

* Começar, continuar a acabar todas as ações por ela, nela, com ela e para ela, a

fim de fazê-las por Jesus Cristo, com Jesus Cristo e para Jesus Cristo, nosso

último fim.

Isto quer dizer obedecer, em todas as coisas, a Santíssima Virgem, e, em tudo,

conduzir-se por seu espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Convém colocar-se e

permanecer entre suas mãos virginais como um instrumento nas mãos de um

operário, como uma cítara nas mãos de um artista. Convém abandonar-se e

perder-se como uma pedra que se atira ao mar. E isto se faz simplesmente num

instante dizendo, por exemplo: “Renuncio a mim mesmo, dou-me a vós minha

querida mãe.”

Em todas as ações devo olhar Maria como um modelo acabado de toda a

virtude, considerar em cada ação como Maria fez em minha vida, ou a faria hoje,

se estivesse em meu lugar.

É mister, por isto meditar as grandes virtudes que ela praticou durante a vida,

especialmente sua fé viva, sua humildade profunda, sua pureza divinal, sua

caridade.

Devemos morar no belo interior de Maria: Aí repousar em paz, aí apoiar-nos a

fim de que, em seu seio virginal, nossa alma se alimenta de sua graça e de sua

misericórdia maternal, sinta-se livre de suas perturbações, e ai consiga estar em

segurança, para que a alma fique conformada em Jesus Cristo.

Porque, desde que nos entregamos completamente ao serviço de Maria, é justo

que façamos tudo para ela, como um criado ou servo dedicado. No entanto, o fim

último de nossos serviços é Jesus Cristo, e Maria é o fim próximo, o meio mais fácil

de chegar a ELE.

A oração “Ave-Maria” o terço ou o rosário é uma das melhores práticas da

devoção a Nossa Senhora. Com ele meditamos de um modo maravilho todos os

mistérios da vida de Jesus Cristo.
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“Os fariseus perguntaram a

Jesus sobre o momento em

que chegaria o Reino de

Deus. Jesus respondeu :

“O Reino de Deus não vem

ostensivamente. Nem se

poderá dizer: 'Está aqui' ou:

'está ali', porque o Reino de

Deus está no meio de vocês”.


