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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
Setembro/2015

08 T Mq 5,1-4a Sl 70(71), 6;Sl 12(13),6 (R.us 61,10) Mt 1,1-16.18-23
09 Q Cl 3,1-11 Sl 144(145),2-3.10-11.12-13ab(R.9a) Lc 6,20-26
10 Q Cl 3,12-17 Sl 150,1-2.3-4.5-6 (R.6) Lc 6,27-38
11 S 1Tm 1,1-2.12-14 Sl 15 (16), 1-2a.5 7-8. 11 (R.cf. 5a) Lc 6,39-42
12 S 1Tm 1,15-17 Sl 112 (113),1-2.3-4.5a.6-7 (R.2) Lc 6,43-49

14 S Nm 21,4b-9 Sl 77(78), 1-2.34-35.36-37.38 (R.cf.7c) Fl 2,6-11 Jo 
3,13-17
15 T Hb 5,7-9 Sl 30(31), 2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20 (R.17b) Jo 19,25-27 
Lc 2,33-35
16 Q 1Tm 3,14-16 Sl 110 (111),1-2.3-4.5-6 (R.2a) Lc 7,31-35 Lc 7, 31-35
17 Q 1Tm 4,12-16 Sl 110(111),7-8.9. 10(R.2a) Lc 7,36-50
18 S 1Tm 6,2c-12 Sl 48 (49),6-7.8-10.17-18.19-20 (R.mt 5,3) Lc 8,1-3
19 S 1Tn 6,13-16 Sl 99(100),2.3.4.5 (R.2c) Lc 8,4-15

21 S Ef 4,1-7.11-13 Sl 18(19A),2-3.4-5(R.5a) Mt 9,9-13
22 T Esd 6,7-8.12b.14-20 Sl 121(122),1-2.3-4a.4b-5 (R.Cf.1) Lc 8,19-21
23 Q Esd 9,5-9 Tb 13,2.3-4a.4bc.5.8(R.2a) Lc 9,1-6
24 Q Ag 1,1-8 Sl 149,1-2.3-4.5-6a.9b (R.4a) Lc 9,7-9
25 S Ag 1,15b-2,9 Sl 42,1-2-3-4.(R.5bc) Lc 9,18-22
26 S Zc 2,5-9.14-15a Jr 31,10.11-12ab.13(R.10d) Lc 9,43b-45

28 S Zc 8,1-8 Sl 101, 16-18.19-21. 29.22-23 (R.17) Lc 9,46-50
29 T Dn 7,9-10.13-14 Sl 137(138), 1-2a.2bc-3.4-5 (R.1c) Jo 1,47-51
30 Q Ne 2,1-8 Sl 136,1-2.3. 4-5. 6 (R.6a) LC 9,57-62

Outubro/2015

01 Q Rm 2,1-11 Sl 61,2-3.6-7.9 (R.13b) Lc 11,42-46
02 S Ex 23,20-23 Sl 90(91),1-2.3-4.5-6.10-11 (R.11) Mt 18,1-5.10
03 S Br 4,5-12.27-29 Sl 68,33-35.36-37 (R.34a) Lc 10,17-24

05 S Jn 1,1-2,1.11 Jn 2,2. 3. 4. 5. 8 (R.7c) Lc 10,25-37
06 T Jn 3,1-10 Sl 129,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.3) Lc 10,38-42
07 Q At 1,1-14 Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 (R.Cf.54b) Lc 1,26-
38
08 Q Ml 3,13-20a Sl 1,1-2.3.4.6 (R.Sl 39,5a) lc 11,5-13
09 S Jl 1,13-15; 2,1-2 Sl 9,2-3. 6. 16. 8-9 (R.9a) Lc 11,15-26
10 S Jl 4,12-21 Sl 96,1-2. 5-6. 11-12 (R.12a) Lc 11,27-28

12 S Est 5,1b-2; 7,2b-3 Sl 44(45), 11-12a.12b-13.14-15a.15b-16 (R. 

11.12a) Ap 12,1.5.13a.15-16a Jo 2,11-11

13 T Rm 1,16-25 Sl 18(19), 2-3.4-5 (R.2a) lc 11,37-41

13 D Is 50,5-9a Sl 114,1-.3-4.5-6.8-9 (R.9) Tg 2,14-18 Mc 8,27-35

20 D Sb 2,12.17-20 Sl 53,3-4.5.6.8 (R.6b) Tg 3,16-4,3 Mc 9,30-37

27 D Nm 11,25-29 Sl 18,8.10.12-13.14 (R.8a 9b) tg 5,1-6 Mc 9,38-
43.45.47-48

04 D Gn 2,18-24 Sl 127,1-2.3.4-5.6 (R.cf.5) Hb 2,9-11Mc 10,2-16

11 D Sb 7,7-11 Sl 89, 12-13.14-15.16-17 (R.Cf.14) Hb 4,12-13 Mc 10,17-
30

Humor!

      A igreja celebra em 30 de Setembro, 
a memória do grande Santo e Doutor 
da Igreja São Jerônimo.
   São Jerônimo foi um homem de 
grande cultura, era doutor nas 
Escrituras Sagradas, teólogo, escritor, 
filósofo, historiador...
    Sua fama de cultura e sabedoria se 
espalhou e chegou até Roma. Por isso o 
Papa Damasco o chamou e lhe deu a 
grandiosa missão de traduzir a Bíblia. 
    Foi ele então que traduziu a Bíblia 
pela primeira vez do Hebraico e Grego 
para o Latim,  a língua falada pelo 
povo. Sua tradução foi chamada de 
VULGATA, ou seja popular...
     Esse gigantesco trabalho demandou 
mais ou menos 30 anos nas grutas de 
Belém... trabalhava a noite, a luz de 
pequenas tochas que se consumiam 
lentamente até apagara-se.
    São Jerônimo nasceu na Dalmácia, 
hoje Croácia, por volta do ano 340.  
    São Jerônimo morreu mais ou menos 
com 80 anos no dia 30 de Setembro do 
ano 420, em Belém, Palestina Prima.
   Ele é o padroeiro dos estudos Bíblicos 
e estudiosos da Bíblia.
   O DIA DA BÍBLIA, foi colocado no 
dia de sua morte, e assim ele escreveu:      
“ Cristo é o poder de Deus, e a 
sabedoria de Deus, e quem ignora as 
escrituras, ignora o poder e a 
sabedoria de Deus; portanto ignorar as 
escrituras sagradas é ignoras a 
Cristo”.
Shalom!

O garoto apanhou da vizinha, e a mãe furiosa foi tomar satisfação: 

“Por que a senhora bateu no meu filho?” 

“Ele foi mal-educado, e me chamou de gorda.” 

“E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele?”

Setembro mês dedicado

 a Bíblia
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15/09/2015 – 20h
Escola Vivencial

Seminário N. Sra. Aparecida 

06/10/2015 – 20h 
Missa com Seminaristas

Seminário N. Sra. Aparecida

13/10/2015 – 20h
Ultréya 

Igreja Sagrado Coração de 
Jesus

Bairro Cruzeiro

ULTRÉYAS e ESCOLASULTRÉYAS e ESCOLAS

Diocese de Caxias do Sul
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etembro chegando com novos ares: sons e cores primaveris enfeitam a natureza e, por conseguinte nos dão brilho e 
alegria. E aí podemos nos perguntar: Se comparar com as estações do ano, em qual delas eu me encontro? Como está a Sminha vida?

No meu outono já dei frutos que tinha para dar ou ainda posso “frutificar” em ações na minha família e na minha 
comunidade? 
Como o verão, só quero sombra e água fresca e para não me desgastar, me acomodo ou justifico, sendo omisso naquilo que 
me pedem?
Aproveito o meu inverno existencial para silenciar, redescobrir e crescer quando “tormentas e raios” se aproximam e aí com 
Deus me fortaleço mais? 
Nas primaveras da minha vida, aproveito para “acordar” e com todo entusiasmo crio,busco o novo em Deus, contemplando e 
admirando o belo e o quanto é bom e apaixonante viver deixando transbordar esta alegria?Sabemos que todas as fases da 
nossa vida são importantes e necessárias e, que entrelaçadas com a nossa família e com quem convivemos construímos “vida 
em abundância”. Isto nos faz lembrar o Sínodo sobre a família que terá como tema “Desafios pastorais da família no contexto 
da evangelização”. A respeito disso, diz o Papa Francisco: “Para cumprir esta missão, a Igreja precisa de muita oração! Por 
isso, renovamos hoje o apelo a rezar a oração pelo Sínodo dos Bispos sobre a família, que se realizará no próximo mês de 
outubro. Esta oração ajudará a Igreja no compromisso de dar testemunho da verdade do amor de Deus e da sua misericórdia 
pelas famílias, de modo que nenhuma se sinta excluída ou continue «cansada e abatida, como ovelha que não tem pastor»“. 
Nos espelhemos no exemplo do  casal Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi (primeiro casal beatificado por São João Paulo II) 
que  testemunharam através de uma vida familiar simples e intensa em que a santidade se constrói no cotidiano.Nos afazeres 
domésticos junto com as atividades profissionais  que os dois desempenhavam,na  participação da missa diária e  
dedicando-se em atividades pastorais na sua paróquia e comunidade  souberam catequizar seus quatro filhos  que  foram 
exemplos  e testemunharam a vida evangélica  vivida em família. A partir deste exemplo nos perguntemos: como anda a 
minha família? Está saudável diante do Senhor? Vive as quatro estações com todo o vigor e esplendor que cada uma exige e 
deve exprimir? Sendo família como enfrentamos os nossos desafios?É importante acrescentar o que o Papa João XXIII nos 
disse: "Se não há paz, união e concórdia nas famílias, como poderá havê-la na sociedade civil? Esta ordenada e harmônica 
união, que deve sempre reinar dentro das paredes domésticas, nasce do vínculo indissolúvel e da santidade própria do 
matrimônio cristão e contribui imensamente para a ordem, progresso e o bem-estar de toda a sociedade civil" Quão 
importante é o papel da família e como cada membro deve participar e defendê-la a todo o momento! “Isso quer dizer que, em 
cada família cristã, deveriam encontrar-se os diversos aspectos da Igreja inteira. Por outras palavras, a família, como a Igreja, 
tem por dever ser um espaço onde o Evangelho é transmitido e donde o Evangelho irradia" (Evangelii Nuntiandi,). O Papa 
Paulo VI já convocava a família “a ser templo, ou seja, casa de oração: uma oração singela, cheia de esforço e ternura. Uma 
oração que se faz vida, para que toda a vida se converta em oração.” Já, São João Paulo II  preocupado com a secularização 
desses tempos  encoraja as famílias  “para que continuem perseverando e não se deixando secularizar por falsos valores .É 
neste mesmo contexto de valorização e defesa da família  que o Papa Francisco nos pede: “No vosso caminho familiar, 
partilhais tantos momentos belos: as refeições, o descanso, o trabalho em casa, a diversão, a oração, as viagens e as 
peregrinações, as ações de solidariedade… Todavia, se falta o amor, falta a alegria; e Jesus é quem nos dá o amor autêntico" 
Que tenhamos a  coragem de enfrentar os desafios de ser Igreja doméstica,de  ver a grandeza das experiências vividas em 
família por menores que possam apresentar, de mostrar às famílias  que no ambiente de harmonia e oração Jesus aí está, e que 
na unidade e na harmonia buscamos instaurar o Reino de Deus; valorizemos a identidade de pai (paternidade)  e mãe 
(maternidade) e filho (filialidade) e  estamos respeitando  a  dignidade  e  semelhança de Deus em cada um, que  passo a 
passo, com paciência e maestria as famílias católicas   buscam seguir o Evangelho proposto por Jesus Cristo.Que o Espírito 
Santo nos ilumine e fecunde nossas ações dando o devido valor e fervor com que tenhamos que lutar pela família e que um 
dia Deus nos confiou.
Concluímos este editorial convocando todos os Cursilhistas desta diocese para que rezem, rezem muito por este Sínodo no 
próximo mês comprometendo-se a defender a família, pois assim como Santa Gianna que “enfrentou as mesmas 
dificuldades que enfrentamos do dia-a-dia, da vida profissional, da atenção à família, de acolhimento ás visitas; teve 
paciência nas vicissitudes de cada dia”; Assim também nós, que saibamos viver o matrimônio com alegria e absoluta 
fidelidade. Terminamos com uma frase do Papa emérito Bento XVI: "Queridas famílias, a vossa vocação não é fácil de viver, 
especialmente hoje, mas a realidade do amor é maravilhosa, é a única força que pode verdadeiramente transformar o 
universo, o mundo" Mostrai com o vosso testemunho de vida que é possível amar, como Cristo, sem reservas,...”. 

Gentil e Marilene - Casal: Pós-cursilho

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

Garibaldi.... 40 anos de Cursilho.

Os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas sim pela 
perseverança.

Parabéns pela linda caminhada de 40 ANOS DE CURSILHO. 
Não é uma longa corrida, mas sim curtas corridas, uma depois da 
outra, ano após ano.
shalom! GED 2014/2015

UMA REPRESENTAÇÃO GED SE FEZ PRESENTE  NAS COMEMORAÇÕES DOS 20 ANOS 
DO SETOR DIOCESANO DE MONTE BELO DO SUL.  A MISSA FOI CELEBRADA PELOS 
PADRES LORIS E ARDUINO NA IGREJA MATRIZ .  APÓS A MISSA PARTICIPAMOS DO 
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A COORDENAÇÃO E 
CURSILISTAS DESTE SETOR E MAIS REPRESENTANTES DOS SETORES DIOCESANOS 
DE BENTO GONÇALVES E  SANTA TEREZA.
SEJAMOS CORAJOSOS E PERSEVERANTES NA SEMEADURA!
SHALOM!

PARABÉNS MONTE BELO DO SUL

GED 2014/2015

Realizado o 1º jantar de integração do Movimentos de
Cursilho e Emaús de Parai, no dia 01/08/2015 com presença
 de 120 pessoas. E todos foram abençoados pelo Padre João Panazzolo.
Estes gestos fazem com que a fé em Cristo se renova e cresça.
Shalom!

Setor Parai.

Paraí...

GED 2014/2015

O grupo João Paulo II de Flores da Cunha e Santo Antônio de Nova Pádua 
comemoraram com um almoço de confraternização os 10 anos de cursilho. Os dois 
grupos participaram do cursilho 119 de homens e 117 de mulheres em 2005. A 
caminhada ainda é curta, mas o suficiente para grandes amizades. que venha ainda 
muitos anos e muitos encontros. Shalom.

Setores: Nova Pádua e Flores da Cunha

Os encontro surgem de uma alegria tão grande que fica impossível guardar isso 
dentro de nós.
Com essa alegria aconteceu a primeira escola vivencial em Pinto Bandeira com a 
presença de pessoas que se apóiam e que se acolhem para vivenciar na fé.
Parabéns!!! Que Deus abençoe a todos...
Shalom! 

Pinto Bandeira: Primeira escola vivencial 

GED 2014/2015
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(pequena colaboração para analisar as  diferenças e examinar  

nossas prioridades e valores)

CASA é uma construção de cimento e tijolos;

LAR é uma construção de valores e princípios;

CASA é o nosso abrigo das chuvas, do frio, do calor;

LAR é o abrigo do medo, da dor, e da solidão;

CASA é o lugar onde as pessoas entram para dormir, 

usar o banheiro, comer. Onde temos pressa para sair e 

retardamos a hora de voltar.

LAR é o lugar onde os membros da família anseiam por 

estar, onde refazem suas energias, alimentam-se de afeto, e 

encontram o conforto do acolhimento. É onde temos pressa de 

chegar e retardamos a hora de sair.

Numa CASA criamos e alimentamos problemas.

O  LAR é o centro de resolução de problemas.

Numa CASA moram pessoas que mal se cumprimentam e se 

suportam.

Num  LAR  vivem companheiros que, mesmo na divergência, se 

apoiam e nas lutas se solidarizam.

CASA é local de discussões, conflitos, discórdia...

No  LAR as discussões, os conflitos, existindo, servirão 

para esclarecer, engrandecer....

Numa CASA  desdenha-se dos nossos valores...

Num  LAR  sonhamos juntos...

Numa CASA há azedume e destrato;

Num  LAR  sempre há lugar para a alegria;

Numa CASA nascem muitas lágrimas;

Num  LAR  plantam-se sorrisos

A CASA é um nó que oprime, sufoca...

O  LAR  é um ninho que aconchega...

Se você ainda mora em uma  casa, nós o (a) convidamos a 

transformá-la, com urgência, em um lar  e que Jesus seja sempre 

seu convidado especial.  

Shalom!

Pe. Arduíno Lazzari

Casa e lar Casa e lar 

Em virtude de ter redigido meus últimos textos 

oriundo de reflexão sobre o tempo atual e a vida, 

continuo no mesmo caminho e coloco aqui minha 

opinião, baseada em experiência própria, sobre o 

acima titulado.

Repercutiu bastante na mídia o parecer do 

Superintendente Regional do Trabalho, “que jovens 

menores de 14 anos não podem realizar qualquer tipo 

de trabalho, pois são sujeitos à acidentes na realização 

das tarefas”. Isto fez-me pensar sobre o fato.

Meu pai teve 9 filhos, entre os quais somente uma 

menina. Ele era dono de uma Serralheria, isto é, uma 

fábrica de aberturas de ferro. Era também de 

convicção de que tendo os filhos próximos, eles 

estavam protegidos dos males do mundo e, o trabalho 

além de lhe auxiliar, nunca matou ninguém. Por isso, 

todos nós seus filhos trabalhamos na indústria antes 

mesmo de completarmos 14 anos, sempre que não 

havia aula e nas férias escolares. Cada um executava 

serviço que sua idade permitia. Assim com o passar do 

tempo, aprendemos a lidar com todos os tipos de 

ferramentas e máquinas metalúrgicas. Nenhum de nós 

sofreu acidente, fora do comum e nem ficamos com 

qualquer tipo de complexo por trabalharmos com 

pouca idade.

Será que a ociosidade e desocupação não é a causa 

maior da delinquência, vadiagem, roubos e furtos, 

consumo de drogas, prostituição infantil, bandidagem, 

falta de fé... que normalmente inicia na juventude e 

más companhias?

Todos meus irmãos são hoje pessoas integras, 

trabalhadoras e honestas. São profissionais dos mais 

variados e muitos com negócios próprios. Todos nós, 

sempre agradecemos a Deus, pelo pai que tivemos, pois 

além do trabalho nos ensonou a sermos pessoas do 

bem que promovem a justiça, a fé e a paz.

Shalom!

Ademir J. Bartelli 

 Grupo Nova Visão – Farroupilha – RS 

O Trabalho 

Infantil 

O Trabalho 

Infantil 

COMO EU VEJO OS ANJOS 

Desde criança aprendi a tradicional oração: “Santo 

Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me 

confiou  a piedade divina, sempre me rege, me 

guarda, me governa, me ilumina. Amém''.

À medida que o tempo foi passando, sempre senti sua 

presença ao meu lado, uma certeza de uma presença 

amiga e protetora, dando coragem e força para 

enfrentar as tristezas, os desencantos e as decepções, e 

também me dando a compreensão para agradecer as 

alegrias e vitórias que tive até hoje. Eu vejo os anjos 

como mensageiros de Deus, seres que me protegem, 

me inspiram, me ajudam a tomar decisões acertadas e 

me tornam uma pessoa capaz de compreender mais a 

mim mesmo e aos outros.

Colaboração: Pe. Evair Ongaratto - Pároco de Cazuza 

Ferreira- Paróquia Santa Maria do Bello 

Horizonte

Continuação no próximo Decolores... 

O vaticano divulgou, em junho, uma encíclica sobre o meio 
ambiente que alerta para a maneira como o homem vem 

tratando a sua “casa comum”. Dirigido a toda a humanidade, 
o documento é o primeiro do gênero escrito unicamente 

escrito pelo Papa Francisco à frente da Igreja Católica. Nele, 
o pontífice critica um antropocentrismo desordenado que gera 

um “estilo de vida desordenado”. 
De alto valor simbólico, a Laudato Si', como a carta 

chamada, surge em um momento em que todos os países, 
especialmente os desenvolvidos, manifestam preocupação 
com a utilização dos recursos naturais do planeta. Ainda no 

começo de junho, os lideres do G7 se comprometeram a 
reduzir a emissão de gases de efeito estufa entre 40% a 70% 

até 2050.
Além das preocupações com o consumo desenfreado e com o 

desperdício, a encíclica papal é enfática em relação as 
propostas de internacionalização da Amazônia, “que só 

servem aos interesses econômicos das corporações 
internacionais”. Outro tema abordado é a utilização de 

organismos geneticamente modificados. Mesmo admitindo 
que não a provas definitivas acerca dos danos que os cereais 

transgênicos possam provocar nos seres humanos, o texto 
destaca que, “em muitos lugares, na sequencia da introdução 

dessas culturas, constata-se uma concentração de terras 
produtivas nas mãos de poucos”.

Mais do que um apelo contra o aquecimento global, a 
Laudato Si' pede uma revolução cultural para salvar o 

planeta. “As previsões catastróficas já não se podem olhar 
com desprezo e ironia. Às próximas gerações,  poderíamos 
deixar demasiadas ruínas, desertos e lixo”, diz Francisco.

Leia na integra da Laudato Si” em: 
bit.ly/enciclicameioambiente

Lendo e meditando atentamente essa preocupação do Santo 
Padre o Papa Francisco, permito me multiplicar “um 

pouco” esta mensagem de alerta ao mundo em constante 
degradação. 

Isto é fruto da ganância do homem que só pensa em si, não 
se preocupando com o que vai deixar para as próximas 

gerações.
Temo pelo pior!...

“UMA GOTA A MAIS PODE TRANSFORMAR UM 
OCEANO”. 

QUERO SER ESSA GOTA?
SHALOM!

Colaboração: 

Albino Andreis, Caxias do Sul

Papa quer “revolução” para salvar

 a “mãe Terra” 

Papa quer “revolução” para salvar

 a “mãe Terra” 

“A Terra, nossa casa, parece se transformar a
 cada dia em um imenso depósito de lixo”.  Papa Francisco.

Agnes e Caio - Setor: Santa Catarina



Estatua da Virgem Maria na parte exterior da casa, em Eféso.
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Maria Santíssima, Mãe de Jesus...

 mãe e os irmãos de 

Jesus foram Aprocurá-lo mas não 

podiam chegar-se a ele por 

causa da multidão. Foi-lhe 

avisado: “Tua mãe e teus 

irmão estão lá fora e 

desejam ver-te.” Ele lhes 

disse: “Minha mãe e meus 

irmãos são estes, que ouvem 

a Palavra de Deus e a 

observa.”

Lucas 8 19-21

Casa
de

 Maria

Santa Maria, mãe de Jesus últimos anos. Cristãos acreditava 

ter sofrido junto com John para a peregrinação à cidade e 

visitou alguns dos lados papas. Embora acredita-se que o 

túmulo dos mortos aqui Monte Bülbül Maria da Bíblia e do 

período, conforme descrito no túmulo da Virgem Maria se 

acredita ser hoje.
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