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GED – Grupo Executivo Diocesano de Caxias do Sul – 2016/2018

13/09/16 – 20 horas
Local: Igreja Sagrado Coração 

de Jesus – Bairro Cruzeiro
Tema: Fé e tradição

No mês de setembro não haverá Escola 
Vivencial devido ao feriado de 20 de setembro 

Dia do Gaúcho

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: 

Obrigado Senhor, pela Obrigado Senhor, pela 

Vida que se renova!Vida que se renova!

Obrigado Senhor, pela 

Vida que se renova!

Participe!Participe!Participe!

Escola  Vivencial

1. Preparar-se: evitar agitação e dispersão.

2. Lugar: procurar um local retirado, gostoso, calmo.

3. Postura corporal: posição e roupas confortáveis.

4. Invocar o Espirito Santo – oração preparatória.

5. Relaxamento.

6. Respiração: Profunda e lenta. Preste atenção no entrar e 

sair do ar.

Inspirar pelas narinas, atraindo pensamentos bons.

Expirar pela boca, lentamente, liberando energias negativas.

Respire profundamente.

7. Faça silêncio exterior. Concentre-se. Entre dentro de você 

mesmo, em sintonia consigo.

8. Ponha-se na presença de Deus.

9. Comece a rezar falando o que vem à mente. Pedindo, 

agradecendo, louvando ou adorando.

10. Comece a escutar o que Deus tem a lhe dizer, 

aconselhar...saboreie esta situação de paz e alegria de estar 

com Ele.

11. Retorne ao seu estado normal. Respire profundamente 

por três ou quatro vezes. E vá abrindo lentamente os olhos. 

Agradeça a Deus por esses momentos de Graça.

             Livro-A Espiritualidade Cursilhista - MCC

Passos da oração profunda:



www.mcccaxiasrs.com.brEditorial Decolores�2016 www.mcccaxiasrs.com.br
07

Jornalista Responsável: Pe. Paulo Roque Gasparet - Reg. 8712
Colaboradores: João Alberto Sandri e Marlene Brochetto Sandri

Editoração: Janaína Souza
Impressão: Lorigraf Gráfica e Editora - 54 3226.1811 - Tiragem: 2.000 exemplares

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus signatários.

Decolores - Informativo Mensal do Movimento de Cursilho de Cristandade da Diocese de Caxias do Sul/RS

EXPEDIENTE

02

 mês de setembro, para nós católicos do OBrasil é o mês dedicado à Bíblia, isso 
desde 1971.   O mês de setembro foi 

escolhido como mês da Bíblia porque no dia 30 de 
setembro celebramos São Jerônimo (ele nasceu em 340 e 
faleceu em 420 d.C.). São Jerônimo foi um grande biblista 
e foi ele quem traduziu a Bíblia dos originais (hebraico e 
grego) para o latim, que naquela época era a língua falada 
no mundo e usada na liturgia da Igreja. A Bíblia – Palavra 
de Deus – é o fruto da comunicação entre Deus que se 
revela e a pessoa que acolhe e responde à revelação. É o 
livro da comunidade. Ali Deus se revela e nos indica o 
caminho a seguir. A Bíblia é formada por histórias de um 
povo, o Povo de Deus, que teve o dom de interpretar sua 
realidade à luz da presença de Deus e compreender que a 
vida é um projeto de amor que parte de Deus e volta para 
Ele.

Todos os meses, todos os dias são dias e meses da 
Bíblia. Mas Setembro quer dar um destaque especial. 
Lembrando, porém, que não é suficiente ter a Bíblia. É 
preciso também ler o que nela está escrito. E a leitura não 
pode ser feita da mesma forma como se lê um jornal ou um 
romance.   A Bíblia deve ser lida em clima de oração e com 
o coração voltado para Deus, prestando atenção à 
mensagem que Ele nos quer passar. Depois não basta ler e 
conhecer, é preciso colocar em prática o que ela propõe. 
Este é o grande desafio para os cristãos. Mahatma Gandhi, 
depois de ter lido a Bíblia se desiludiu profundamente com 
os cristãos que levavam uma vida em total desacordo com 
os ensinamentos de Jesus. Dizia ele: “Não conheço 
ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que 
Jesus. O problema são vocês, cristãos, que não vivem o que 
a Bíblia ensina”.

Aproveitemos a graça do mês de setembro para 
criar maior familiaridade com a Palavra de Deus. 
Procuremos dar-lhe um lugar de destaque em nossas casas 
e tirar alguns minutos do dia para ler o texto bíblico. Se 
tivermos oportunidade, participemos de grupos e estudos 
da Bíblia que as paróquias oferecem. Acima de tudo, 
coloquemos em prática o que a Palavra de Deus nos 
propõe. Que o mês da Bíblia   nos ajude a nos 
familiarizarmos sempre mais com o texto sagrado, seja na 
liturgia da missa, nos encontros e grupos do cursilho, nas 
Ultréias, na meditação pessoal ou em comunidade.

“Senhor, tua palavra é lâmpada para meus passos”.

Pe. Renato Ariotti
Assessor Espiritual do MCC.

Perenato @terra.com.br 

Bíblia

Santo do mês: 
São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja

A palavra de Deus é a alma de tudo que o cristão é e 

faz. Ela anima e fortalece, tornando-se fonte da vida. A Bíblia, 

contém a palavra de Deus viva e eficaz, alimenta a vocação, 

formação e missão de todo o discípulo missionário de Jesus 

Cristo.

A presença da Bíblia na vida pessoal e comunitária 

dos fiéis, é um alicerce na caminhada de igreja. Por isso, ela é 

reconhecida como fonte de vida e alimento de fé, como 

instrumento de ação evangelizadora. O cristão, em busca de 

Deus, quer encontrá-lo na Palavra. Para isso, lê, relê, medita e 

encontra ali a resposta para suas dúvidas, se espelhando no 

modelo de vida de Jesus. E assim, percebe que a Bíblia é a 

fonte de vida viva, e passa a vivenciar melhor a palavra de 

Deus e torná-la anúncio a todos através de seu testemunho e 

vivência. A palavra de Deus lida, meditada e celebrada, 

provoca um efeito transformador nas pessoas.

Ler a Bíblia é deixar interpelar pela palavra, 

assimilando-a e buscando descobrir a mensagem reveladora 

de Deus que o texto quer dizer. É um convite a entender a 

revelação de Deus presente nos fatos contidos no texto 

bíblico.

É fascinante olhar para a Bíblia como um livro da 

Vida e Palavra de Deus. Por isto, é usada para formar 

comunidades de fé nos movimentos e serviços da igreja, mas 

também para alimentar a sua identidade cristã reforçada na fé. 

Perseverar e fomentar o crescimento na fé e vivência bíblica, 

é desenvolver a prática da leitura da Palavra de Deus nas 

pessoas, que muito contribui para o sustento da fé e 

caminhada cristã, isto também é evangelizar.

Se a Bíblia é a presença viva de Deus, porque não 

abraçá-la e sentir o abraço de Deus? Você já fez está 

experiência?

" Experimente o abraço de Deus através da Bíblia, e 

sinta-se filho de Deus."

Leandro e Lorena Camêlo

Casal Alavancas  

                                                                                                     

Ele nasceu na Dalmácia em 340, e ficou conhecido como escritor, filósofo, teólogo, 
retórico, gramático, dialético, historiador, exegeta e doutor da Igreja. É de São Jerônimo a célebre 
frase: “Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo”.

Com posse da herança dos pais, foi realizar sua vocação de ardoroso estudioso, em Roma. 
Estando na “Cidade Eterna”, Jerônimo aproveitou para visitar as Catacumbas, onde contemplava 
as capelas e se esforçava para decifrar os escritos nos túmulos dos mártires. Nessa cidade, ele teve 
um sonho que foi determinante para sua conversão. Naquele sonho, ele se apresentava como 
cristão e era repreendido pelo próprio Cristo, por estar faltando com a verdade, pois ainda não 
havia abraçado as Sagradas Escrituras, mas somente escritos pagãos. No fim da permanência em 

Roma, ele foi batizado.
Após isso, iniciou os estudos teológicos e decidiu lançar-se numa peregrinação à Terra Santa, mas uma prolongada doença 

obrigou-o a permanecer em Antioquia. Enfastiado do mundo e desejoso de quietude e penitência, retirou-se para o deserto de 
Cálcida, com o propósito de seguir na vida eremítica. Ordenado sacerdote em 379, retirou-se para estudar, a fim de responder com 
a ajuda da literatura, às necessidades da época. Tendo estudado as línguas originais para melhor compreender as Escrituras, 
Jerônimo pôde, a pedido do Papa Dâmaso, traduzir com precisão a Bíblia para o latim (língua oficial da Igreja na época). Esta 
tradução recebeu o nome de Vulgata. 

A Igreja declarou-o padroeiro de todos os que se dedicam ao estudo da Bíblia e fixou o “Dia da Bíblia” no mês do seu 
aniversário de morte. (Adaptado) | Canção Nova

O Setor do Movimento do Cursilho de Antônio Prado é 
composto por 28 grupos na paróquia e coordena mais 6 grupos 
na cidade de Nova Roma do Sul.

Os grupos dos cursilhistas realizam mensalmente uma 
Ultréia na última sexta-feira do mês, em local escolhido pelos 
grupos organizadores.

O Movimento do Cursilho de Antônio Prado faz parte do 
grupo de liturgia, catequese, ministros e participa das 
campanhas em benefício da comunidade, e colabora com a 
parte espiritual da PATRE – Prevenção e Apoio ao Toxicômano 
Reviver, entidade que ajuda na recuperação de dependentes 
químicos.

No enceramento anual das atividades, é realizada uma Ultréia 
onde o valor arrecadado é destinado a cobrir as despesas do 
Movimento.

Eis a nominata da coordenação do Setor para o biênio 2015/2016:
Coordenação:  Volmir e Nádia Castagna, fone 96191736
Vice coordenação: Carlos e Marisete Pellin, fone 99118144 
Secretaria: Gelso e Nilza Girotto, fone 99535503
Pré-cursilho: Vilson e Rita Fochesatto, fone 32932224
Pós-cursilho: Vital e Divair Lovison, fone 32923382.

O Setor Diocesano do Movimento de 
Cursilhos de Garibaldi comemorou os 
41 anos de existência do Movimento no 
município. Com uma Ultréia Festiva na 
data de 31 de julho, a Comunidade 
Cursilhista se reuniu para a Missa de 
Ação de Graças na Igreja Nossa Senhora 
do Sagrado Coração de Jesus, no Bairro 
Chácaras, e após, teve um almoço de
 confraternização.

O Grupo Executivo Diocesano 
parabeniza pela dedicação, alegria, 
espiritualidade, participação, entusiasmo e força dos grupos. 
Bem como faz o reconhecimento a cada um que contribuiu 
para o crescimento do Movimento de Cursilhos neste 
município.   

                                                                      SHALOM!

Pelos setores... Antônio Prado 41 Anos – 1975 / 2016            
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      • Leia a Bíblia todos os dias.
E a regra de ouro por excelência; não abra exceções. Leia quando tiver vontade e quando não tiver também.
 Você não come todos os dias? Da mesma forma alimente-se diariamente com a palavra de Deus.

           • Tenha uma hora marcada para a leitura.
Cada pessoa deve escolher qual o melhor horário para ter esse encontro com Deus.

 • Marque a duração do tempo.
Se você quer fazer um bom trabalho, comprometa-se com meia hora ou 40 minutos. Mas lembre-se, é melhor começar com 10 
minutos todos os dias do que ser levado pelo entusiasmo inicial e não ir em frente.

 • Escolha um bom lugar. 
Que seja tranquilo e silencioso, que facilite a concentração e favoreça a criação de um momento de oração.

 • Leia com caneta na mão.
Sublinhe as passagens mais importantes, aquilo que lhe chamou atenção, o que lhe tocou e as dúvidas.

 • Faça tudo num ambiente de oração.
Você não está fazendo um estudo. Você está buscando um encontro com a palavra de Deus. Trata-se de um diálogo: você escuta, 
acolhe, se sensibiliza, responde.
Mais interessado do que você está em escutar, está Deus em lhe falar. Ele quer instruir você. Ele quer levá-lo ao conhecimento da 
verdade. Por isso esteja atento, esteja alerta. Permaneça em atitude de expectativa.  Deus tem algo bem concreto e pessoal para 
lhe dizer.

A Bíblia no meu dia a dia (adaptado)
Mons. Jonas Abib

Método para melhor entender a Palavra:
• O que o texto diz;
• O que o texto diz para mim;  
• O que tenho a dizer (a rezar) através do texto;
• Interiorização - Contemplação

A JMJ (Jornada Mundial da Juventude) é hoje o evento católico que 

reúne mais pessoas no mundo todo. Em Cracóvia, na Polônia, mais de 

1.500.000.00 jovens reuniram-se, e como peregrinos, participaram 

das catequeses, eventos religiosos e culturais, via-sacra, vigília e 

Adoração ao Santíssimo, tendo como lema “Bem-aventurados os 

Misericordiosos porque alcançarão a Misericórdia”. O Papa, como 

sucessor de Pedro, acompanhou e atualizou seus fiéis, encorajando-os 

na sua caminhada de fé. Mas alertou também: “A descristianização, a 

secularização do mundo moderno é forte. É muito forte”. Acrescentou 

também: “temos outro perigo, o da espiritualidade gnóstica” que é 

procurar diretamente o divino caindo no perigo de divinizar o que não 

é sagrado.

E é aí que entra o Cursilho. É aí que entram os leigos. É preciso um grande mutirão para fazer valer o tripé que passa da oração 

para a formação e desta para a ação. Não podemos remover Cristo, pois Cristo é Deus. Precisamos ajudar os outros a encontrar 

Deus. Aproveitar todos os momentos, ser próximos uns dos outros, e, cada vez melhor, desinstalar-se, buscando a “prática do 

evangelho, pois é onde está o ensinamento do Senhor...”. O próprio Papa diz que precisamos ”estar convencidos disto”.

E como nos aproximarmos mais? Verdadeiras escolas vivenciais, excelentes momentos de pós-cursilho, oferecimento de 

diversos momentos para viver o “famoso” e tão debatido tripé. Dar suporte às nossas famílias para que o verdadeiro sentido 

religioso seja despertado. 

Afinal, qual o cursilhista que não tem um filho, afilhado, sobrinho, para esclarecer e ajudar em sua catequese? Uma peregrina 

disse em seu testemunho: “A Igreja é Mãe! Senti e convivi com a Misericórdia”, referindo-se a acolhida e a experiência que 

viveu naquela semana entre oração, estudo e ação! Por isso, temos muito para aprender com estes momentos e cabe a nós 

divulgar como forma de evangelização.

Vale a pena rever os discursos do Papa nesta linda JMJ e as imagens que ficaram gravadas pelo mundo afora: jovens felizes, 

esclarecidos, penitentes e obedientes à hierarquia da Igreja.

 Marilene Salete da Silva Zarembski

Flores da Cunha- RS

O movimento de cursilhos e a JNJ em Cracóvia
O que isto tem a ver?

Em síntese: 
• Busca - O que diz a palavra?
• Meditação - o que Deus me diz?
• Oração - O que lhe digo?
• Contemplação - Como me sinto?
• Ação - Servir
Livro -A Espiritualidade Cursilhista  (adaptado)

Já imaginou o que aconteceria se tratássemos a nossa Bíblia do jeito que tratamos o nosso celular? 

E se sempre carregássemos a nossa Bíblia no bolso ou na bolsa?

E se déssemos umas olhadas nela várias vezes ao dia?

E se voltássemos para apanhá-la quando a esquecemos em casa ou no escritório...?

E se a usássemos para enviar mensagens aos nossos amigos?

E se a tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela?

E se a déssemos de presente às crianças?

E se a usássemos quando viajamos?

E se lançássemos mão dela em caso de emergência? 

Mais uma coisa: 
Ao contrário do celular, a Bíblia não fica sem sinal. Ela “pega' em qualquer lugar.

Não é preciso se preocupar com a falta de crédito porque Jesus já pagou a conta 

e os créditos não têm fim.

E o melhor de tudo: Não cai a ligação e a carga da bateria é para toda a vida.

                                                                                                         Eliane Lima

                                                                                                            Blog O Pensador

O celular e a Bíblia

Regras de ouro para ler a Bíblia
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Papa fala aos jovens na jornada mundial

 da juventude, na Polônia. 

ueridos jovens, viestes a Cracóvia para encontrar Jesus. E o Evangelho de hoje nos fala Qprecisamente do encontro entre Jesus e um homem, Zaqueu, em Jericó. Por outras palavras, Jesus 

deseja aproximar-Se da vida de cada um, percorrer o nosso caminho até o fim, para que a Sua vida 

e a nossa se encontrem verdadeiramente.

Zaqueu teve de enfrentar alguns obstáculos para encontrar Jesus, pelo menos três, que podem dizer algo 

também a nós.

O primeiro é a baixa estatura. Zaqueu não conseguia ver o Mestre, porque era pequeno. Também hoje 

podemos correr o risco de ficar à distância de Jesus, porque não nos sentimos à altura, porque temos uma 

baixa opinião de nós mesmos.

Porque a fé nos diz que somos “filhos de Deus; e realmente o somos” (1 Jo 3, 1). Fomos criados à sua 

imagem; Jesus assumiu a nossa humanidade, e o seu coração não se afastará jamais de nós; o Espírito 

Santo deseja habitar em nós; somos chamados à alegria eterna com Deus. Deus nos ama assim como 

somos, e nenhum pecado, defeito ou erro, Lhe fará mudar de ideia. Tu és importante! E Deus conta contigo 

por aquilo que és, não pelo que tens. Mas, afeiçoar-nos à tristeza, não é digno da nossa estatura espiritual. 

Antes pelo contrário; é um vírus que infecta e bloqueia tudo, que fecha todas as portas, que impede de 

reiniciar a vida, de recomeçar. Porque somos sempre os seus filhos amados. Lembremo-nos disto, no 

início de cada dia. 

Zaqueu tinha um segundo obstáculo no caminho do encontro com Jesus: a vergonha paralisadora. 

Podemos imaginar o que se passou no coração de Zaqueu antes de subir àquele sicômoro, terá havido uma 

grande luta; por um lado, uma curiosidade boa, a de conhecer Jesus; por outro, o risco de fazer triste figura. 

Zaqueu era uma figura pública; sabia que, tentando subir à árvore, se faria ridículo aos olhos de todos, ele, 

um líder, um homem de poder. Mas superou a vergonha, porque a atração de Jesus era mais forte. Tereis já 

experimentado o que acontece quando uma pessoa se torna tão fascinante que nos enamoramos. Então, 

pode suceder fazermos voluntariamente coisas que de outro modo nunca teríamos feito. Algo semelhante 

aconteceu no coração de Zaqueu, quando sentiu que Jesus era tão importante que, por Ele, estava pronto a 

tudo, porque Ele era o único que poderia retirá-lo das areias movediças do pecado e da infelicidade. E 

assim a vergonha que paralisa não levou a melhor. Perante Jesus, não se pode ficar sentado à espera de 

braços cruzados; a Ele que nos dá a vida, não se pode responder com um pensamento ou com uma simples 

“mensagem”.

Depois da baixa estatura e da vergonha incapacitante, houve um terceiro obstáculo que Zaqueu teve de 

enfrentar, não dentro de si mesmo, mas ao seu redor. É a multidão murmuradora, que primeiro o bloqueou 

e depois criticou-o: Jesus não devia entrar na casa dele, na casa de um pecador. Como é difícil acolher 

verdadeiramente Jesus! Poderão obstaculizar-vos, procurando fazer-vos crer que Deus é distante, rígido e 

pouco sensível, bom com os bons e mau com os maus. Ao contrário, o nosso Pai “faz com que o Sol se 

levante sobre os bons e os maus” Naquele dia, a multidão julgou Zaqueu, mediu-o de cima a baixo; mas 

Jesus fez o contrário: levantou o olhar para ele. O olhar de Jesus ultrapassa os defeitos e vê a pessoa; não se 

detém no mal do passado, mas entrevê o bem no futuro, não se detém nas aparências, mas vê o coração. 

Ouçamos, por fim, as palavras de Jesus a Zaqueu, que parecem ditas de propósito para nós, hoje: “Desce 

depressa, pois hoje tenho de ficar em tua casa” (v. 5). Jesus dirige-te o mesmo convite: “Hoje tenho de ficar 

em tua casa”. Começa hoje e continua amanhã, em casa, porque é lá que Jesus quer te encontrar a partir de 

agora. O Senhor não quer ficar apenas nesta bela cidade ou em belas recordações, mas deseja ir à tua casa, 

habitar a tua vida de cada dia. Ao pedir para ir à tua casa, Jesus te chama pelo nome. O teu nome é precioso 

para Ele. 

Tentemos, também nós agora, imitar a memória fiel de Deus e guardar o bem que recebemos nestes dias. 

Em silêncio, façamos memória deste encontro, guardemos a recordação da presença de Deus e da sua 

Palavra, reavivemos em nós a voz de Jesus que nos chama pelo nome. Assim, rezemos em silêncio, 

fazendo memória, agradecendo ao Senhor que aqui nos quis e encontrou. (Adaptado). 
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