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 CURSILHO MASCULINO 

Nº 161 - 12, 13 e 14 de 

outubro 

CURSILHO FEMININO 

Nº159 -  19, 20 e 21 de 

outubro Participe! 

Escolas Vivenciais

Realizadas sempre na Igreja Sagrado coração
                          de Jesus, no Bairro Cruzeiro

09 de outubro - 20 horas – Vários grupos
Tema: Fidelidade e esperança em missão!

13 de novembro- 20 horas - Vários grupos
Tema: O tripé em ação!

11 de dezembro – 20 horas - GED atual e 
                  apresentação GED 2019 /2020 
 Tema: A construção de um mundo melhor
                                             é permanente!

Local: Setor Norte – Paróquia Santa Catarina
Data: 16 de outubro de 2018 – 20h
Tema: Caminho de Iniciação à VIDA CRISTÃ.
Palestrante: Pe João Panazzolo

Local: Casa de Retiros – Seminário Aparecida
Data: 20 de novembro – 20h
Tema:  GRATIDÃO! FAZ MUITA DIFERENÇA.
Organização: GED 
Haverá lanche partilhado, coleta de alimentos e 
brinquedos para as campanhas de Natal.

     No dia 21 de agosto na comunidade São Leonardo 
Murialdo - Bairro Jardim Eldorado, o MCC e toda 
comunidade teve a oportunidade de participar de uma 
palestra com o Pe Geraldo Boniatti, com o tema Ética e 
os seus desafios. Foram muitas luzes sobre o nosso 
conhecimento como cristãos. Agradecemos ao Pe 
Geraldo pela sua disponibilidade em nos auxiliar nessa 
caminhada na fé.  

Outubro - Mês do Rosário 



 Uma das ações que todos somos convidados a realizar, 

tendo presente nossa Missão Evangelizadora é o cuidado e a 

valorização da Vida.   Toda atividade da Igreja é a 

manifestação de um amor que procura o bem de todo o ser 

humano.  Cuidado que significa, dar valor, acompanhar, 

promover, realizar ações que defendam e promovam toda a 

vida.

As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja 

afirmam:  Uma comunidade insensível às necessidades dos 

irmãos e irmãs é um contratestemunho.    Ser cristão é 

defender e promover a vida em todas as suas formas e 

dimensões; é reafirmar a opção preferencial pelos pobres; 

preservar e cuidar do meio ambiente; promover a acolhida a 

todas as pessoas; anunciando o Evangelho da esperança, da 

vida.

No planejamento de atividades devemos ter presente que 

o Evangelho se faz no dia a dia, pois como dizia Madre Tereza 

de Calcutá: “creio mais nas mãos dos que participam e ajudam, 

do que nos lábios dos que só falam”. Realizar ações que 

promovam e defendam a vida, esta deve ser nossa 

característica diária como cristãos que conhecem e seguem o 

Evangelho de Jesus.  Algumas sugestões: cuidar das crianças 

promovendo a Pastoral da Criança, apoiar a Pastoral da Pessoa 

Idosa, participar dos conselhos comunitários,  cuidar com o 

lixo seletivo, reciclagem, organizar mutirões para limpeza de 

rios, praças, plantar e cuidar de árvores e jardins, incentivar a 

doação de sangue ou  a doação de órgãos... enfim,  promover 

ações que manifestem nosso CUIDADO COM A VIDA. 

Cuidar da vida, da natureza é valorizar o presente e acreditar no 

futuro.  

                              Nãos sejamos indiferentes.

 

 

                                            Pe. Renato Ariotti

                                            Assessor Eclesiástico do MCC.                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Na vida, nós não estamos sempre felizes, entusiasmados 

ou sempre tristes e desanimados. Não vivemos num paraíso, 

mas no mundo dos humanos, com imperfeições, problemas, 

situações que nos deixam ora mais alegres, empolgados, ora 

preocupados, angustiados e até certo ponto, tristes. A vida é 

feita de momentos. 

As coisas mais importantes para vivermos mais felizes, ou 

termos mais momentos de alegria, são simples e até certo ponto 

óbvias, e por serem assim, muitas vezes corremos o risco de 

não as observar, e podemos perder um pouco a qualidade de 

nossa vida. 

Certamente, o grande segredo e o nosso desafio diário, é a 

busca do equilíbrio. Para vivermos de forma equilibrada, 

precisamos ter pelo menos quatro pilares fundamentais, que 

nos sustentam:

1. Saúde: de nada adianta termos todas as outras coisas, 

se o que está ao nosso alcance para termos a melhor saúde 

possível, nós não observarmos. São coisas simples, como ter 

uma alimentação saudável, equilibrada; a prática regular de 

exercícios físicos; realizar exames preventivos; tirar férias, 

passear, viajar, criar momentos de estar com os amigos...

2. Trabalho: Precisamos ter uma atividade profissional 

que nos realize, que permita uma renda que nos sustente, e que 

possamos fazer as tantas coisas boas que a vida nos oferece. 

Procurar sermos bons profissionais dentro da nossa área de 

atividade. Trabalhar para viver e não viver para trabalhar. 

3. Família:  O diálogo, a tolerância, a paciência e o amor 

são ingredientes fundamentais para haja uma convivência 

harmônica e feliz. Como pais, é importante lembrar que o 

exemplo é o que fica na educação de nossos filhos.

4. Fé: O ser humano é religioso por excelência. Certa 

feita numa palestra, escutei a seguinte afirmação: “em nosso 

coração existe um pequeno vazio que só Deus preenche”.  Ter 

uma vivência religiosa equilibrada, sem fanatismo e com 

coerência de vida. A religiosidade precisa nos levar à 

espiritualidade para produzir frutos, pois, são as obras que 

concretizam a nossa fé. “A fé sem obras é morta”. Tg:  2, 14-17

Apesar de nossas limitações, coloquemos a serviço os 

dons e talentos que recebemos gratuitamente de Deus. Nossa 

missão é indelegável: “Ide, portanto, e fazei discípulos todos os 

povos...”.

Que a nossa vida seja o primeiro anúncio do Evangelho!

 Eis o desafio!                                                                                                                                                                                   

                                           João Alberto Sandri 

                                                Jornal Decolores                                                                

Desafios...

Cuidado 
com 

a Vida

158° Cursilho Diocesano de Mulheres
Caxias do Sul - 17, 18 e 19 de agosto de 2018

160° Cursilho Diocesano de Homens
Caxias do Sul - 3, 4 e 5 de agosto de 2018
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Não há quem retruque sua valia
Nem filho que não tenha 
saudade
Recorrendo à infância, à 
mocidade,
Tudo tem imenso valor!
Da cozinha o cheiro e o sabor...
De cada momento vivido,
Cada ensinamento aprendido,
Do colo dos pais, o calor.

Num rancho ou apartamento,
Tudo é muito parecido.
Lareira ou fogão escurecido,
No luxo ou na simplicidade
Momentos buenachos de 
verdade
Bem vividos dentro do ninho,
Com paz, compreensão, 
carinho
Mui lindo uma barbaridade!

Todos gostam, lhes garanto,
da alegria do entrevero
chimarrão, churrasco, carreteiro
Ou macarronada ... gente na 
mesa...
Os avós acham uma beleza!
Parece a choca e os pintinhos.
Às vezes ainda tem bolinhos
Com café pra sobremesa.

Mas, se perguntam o que lhe é 
principal
O gaudério responde sem 
atrapalho
Saúde, família, trabalho,
Tá “bueno”, não quero mais 
nada...
Mas, levando a vida flauteada,
Não planta e ainda quer colher!

E desleixando com o seu dever,
Sua família fica extraviada.

Pois é preciso empenhar 
esforço,
Tempo, carinho e dedicação
Do pai, mãe, filho e do irmão.
Acompanhar escola e 
catequese,
Lida “buena” do pai que se 
preze.
Andar sempre meio por perto,
Mostrar firme o caminho certo
e na dúvida, que se reze!

E o casal, buscar o ajustamento
Dia-a-dia com muito cuidado.
No começo com esforço 
dobrado,
Tudo é novo na querência.
Cada dia mais experiência,
Vão acertando os instrumentos,
Pra harmonia e entendimentos,
Perdão, conversa e paciência.

E a mãe, desde a concepção,
Aguenta dores com esperança
Imaginando o futuro da criança,
Nesse mundão complicado.
Vai ser difícil, já é esperado.
Mas tudo sempre com alegria.
Cada noite uma Ave-Maria
Pra esse filho tanto amado.

E tem que se manter tenência
No compromisso de educar
Nem tudo se pode delegar.
Amor e exemplo, o melhor jeito.
A honestidade e o respeito
É em casa que se aprende.
O pai nunca se arrepende

De qualquer sacrifício feito.

O pai, natural ou adotivo,
Peão, patrão ou capataz
Seu exemplo sempre faz
A diferença na formação.
Costumes, gosto e devoção,
A fruta não cai longe do pé.
E com a proteção de São José
Segue firme sua vocação.

Jesus disse: construí a casa no 
lajeado,
Que venham tormenta e 
tempestade.
Se enfrenta juntos a 
dificuldade,
Com Ele, caminho, verdade e 
luz.
Que pela Palavra nos conduz,
Com a oração reforçando a fé
Uma nova Família de Nazaré
Em cada rancho se reproduz...

No arremate, peço ao Pai do 
Céu
Sabedoria pra toda hora
E a proteção de Nossa 
Senhora,
Pra vocês todos também.
Pensar no que ouvimos a 
recém
Muito bem, garanto que faz.
Saúde, esperança e paz
Pra todas famílias, amém!

                                                                  
              
               João Carlos Molin 

Rancho de Fé

Para simbolizar a alegria de viver em missão, o Setor Sul escolheu como símbolos, a Bíblia, que representa a palavra de Deus, e o 
violão, para através da música rezarmos e animarmos os cristãos com alegria.
Tema: “Evangelizar com alegria”.
Lema: Para cada cristão Jesus tem uma promessa e uma missão”.

Nosso Setor é composto por nove paróquias.  Por isso, estamos em 
constante mobilização para divulgar o Movimento e arrebanhar novos 
cursilhistas. Procuramos sempre, o apoio do padre da paróquia e das 
lideranças para juntos buscarmos candidatos e resgatar os cursilhistas 
afastados.
Além da busca de candidatos, também procuramos manter ativos os 
cursilhistas, convidando para participar dos eventos do Cursilho, como 
escolas de formação, Ultreias e festividades; e temos um olhar de cuidado 
com a formação e perseverança dos grupos criados a cada retiro, para que 
se fortaleçam na fé e ações concretas como cristãos comprometidos.
O próprio Setor organiza uma Escola Vivencial por ano, programando um 
momento de espiritualidade com formação, vivenciando o tema proposto. 

A última escola teve como tema: “No seguimento a Jesus Cristo, você tem uma ferramenta muito importante. Venha atualizá-la.” 
Foi conduzida pelo padre e ministros do batismo, que proporcionaram a todos reviverem seu batismo, renovando suas promessas. 
Reunimos 145 pessoas que celebraram com alegria, fé e devoção...
Outra ação que o setor promove uma vez por ano é uma Ultreia, missa com jantar de confraternização. Convidando todos para 
celebrar na eucaristia o encontro com Jesus Cristo e depois rever os amigos de fé com alegria. Já celebramos o dia do Santo 
Antônio, com a missa em Honra ao Santo e com benção e distribuição dos pães; e também o dia dos namorados com momento 
especial para os casais presentes. Assim foi proporcionado um encontro de renovação de fé e amor, com o tema Sensibilizando 
Corações.
Hoje o setor também organiza uma missa por mês na comunidade Divino Espírito Santo. Juntamente com cursilhistas daquela 
comunidade, formamos um grupo de liturgia, assim sendo sal da terra e luz do mundo. Essa missa é celebrada todo o terceiro 
domingo do mês, às 10:00 horas. Deixamos aqui o convite para que você também venha celebrar conosco este encontro com 
Cristo aos pés do Sacrário.
Então, estar à frente de um setor é isso tudo e muito mais, porque as ações que praticamos são para os olhos de Deus que nos pede 
que sejamos cristãos comprometido com seu reino. Colocando nossos talentos em missão evangelizadora.
Segundo o Papa Francisco, sejamos cristãos alegres e ajudemos a construir uma igreja em saída, evangelizando os ambientes por 
onde passarmos...
                                                                                                                                                   Shalom!!
                                                                                                                                                  Rui e Margarete Dalcin
                                                                                                                                                    Coord. do Setor Sul

Pelos Setores...
Setor Sul de Caxias do sul

 No dia 18 de julho de 2018 aconteceu a Ultreia 
Mensal do Setor de São Marcos. Naquela ocasião o 
grupo Recanto da Igualdade, composto pelos casais 
Ciro e Ida Vedana, Arlindo e Maria do Carmo Guerra, 
Natal e Julieta Vanin, Neri e Salete Molon, Albertinho 
e Gessi Leôncio, comemorou o 25° aniversário de 
existência.  Também, o grupo Amigos na Fé, formado 
pelos casais Rudi Cesar e Patricia Marcon da 
Silva,Geraldo e Marieli Sandri,Gerson e Alessandra 
Guerra, Gilberto e Angelica Prebianca , João e Zaíra 
Sotoriva, celebrou seu primeiro aniversário.
       Parabéns ao Setor da São Marcos pelo belo e 
participativo encontro e aos grupos pela perseverança.

                                                                                                                                                              
Shalom!

Setor de
São Marcos

Grupo Recanto da Igualdade

Grupo Amigos na Fé
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 Depois de uma tempestade, o menino que estava 
passando férias na casa do seu avô, o chamou para a 
varanda e falou:

    -Vovô, corre aqui! me explica como esta figueira, 
árvore frondosa e imensa, que precisava de quatro 
homens para abraçar seu tronco se quebrou, caiu com 
vento e com a chuva, e este bambu tão fraco continua de 
pé?
_ Filho, o bambu permanece em pé porque teve a 
humildade de se curvar na hora da tempestade.
Primeira verdade: o bambu nos ensina e é a mais 
importante: humildade diante dos problemas, das dificuldades. Eu não me curvo diante do problema e da 
dificuldade, mas diante do Senhor.
Segunda verdade: o bambu cria raízes profundas. É muito difícil arrancar um bambu, pois o que ele tem para cima 
tem para baixo também. Você precisa aprofundar a cada dia suas raízes em Deus e na oração.
Terceira verdade: você já viu um pé de bambu sozinho? Apenas quando é novo, mas, antes de crescer, ele permite 
que nasçam outros a seu lado (como no cooperativismo). Sabe que vai precisar deles. E estão sempre grudados uns 
nos outros, tanto que, de longe, parecem uma árvore. Às vezes tentamos arrancar um bambu lá de dentro, cortamos e 
não conseguimos.
Quarta verdade: o bambu nos ensina é não criar galhos. Como sua meta é o alto e vive em comunidade, o bambu 
não se permite criar galhos. Nós perdemos a vida tentando proteger nossos galhos, coisas insignificantes que damos 
um valor inestimável. Para ganhar, é preciso perder tudo aquilo que nos impede de subirmos suavemente.
Quinta verdade: o bambu é cheio de nós” “(e não de eus”). Como ele é oco, sabe que se crescesse sem nós seria 
muito fraco. Os nós são os problemas e as dificuldades que superamos e que nos tornam mais fortes. São as pessoas 
que nos ajudam, aqueles que estão próximos e acabam sendo força nos momentos difíceis. 
 Sexta verdade: o bambu é oco, vazio de si mesmo. Enquanto não nos esvaziarmos de tudo que roube nosso tempo, 
que tira nossa paz, não seremos felizes. Ser oco significa estar pronto para ser preenchido pelo Espírito Santo.
Por fim, a sétima lição que o bambu nos ensina: Ele só cresce para cima. Ele busca as coisas do Alto.
                                                                                                                                                               Pe. Leo                                                                

As Sete Verdades do Bambu

     
Há mais de cinquenta anos ganhei de meus pais um livro.
Ficou muitos anos, numa estante acumulando pó.
Eu era um cristão de “meia tigela”, participava por participar.
Na reviravolta “CURSILHO”, acordei.
Tirei o pó, e hoje é o meu livro de cabeceira.
Ao levantar faço preces e busco nas leituras, o alimento para a alma.
O tempo passa, o ontem não existe mais, vivo o hoje pensando no 
amanhã. Gente do meu tempo, tenhamos pressa, a vida não tem volta.
Não joguemos fora os ensinamentos que Ele nos deixou.
A Bíblia aberta é um cérebro que fala;
Fechada, um amigo que espera; 
Esquecida, um coração que chora;
Destruída, ensinamentos que se perderam...
                                                                                     Shalom!
                                                          Vitalina e Albino Andreis

Livro dos Livros

    Quanto tempo perdido....

 A Pastoral Familiar Jesus Bom Pastor dos casais de segunda 
união, teve mais uma etapa, esse foi o quinto encontro. Aconteceu 
no domingo dia 02 de setembro em São Marcos. Estiveram 
presentes 11 casais da Paróquia de São Marcos e de Criúva. Foi um 
momento muito bom de mística da família e de reflexão.
 A Pastoral procura ser a Igreja que vai ao encontro das 
famílias que passaram por dificuldades e sofrimentos, e que agora 
estão num novo relacionamento, porém já estável. O Papa 
Francisco pede para abrir as portas da igreja para acolher esses 
batizados. “Como essa nova família vai educar seus filhos na fé se 
nós os excluímos” (Papa Francisco)? É nesse sentido que a pastoral 
os acolhe.
 Nesses encontros são abordados vários temas. Inicia-se 
fazendo a experiência do encontro com Deus. Aprofundar o 

conhecimento do ser humano que se volta para Deus a fim de se encontrar. O valor do sentido da vida como ser chamado e 
amado. Aprofundar a missão da família na dimensão do encontro, do cuidado e da fé. Saber que a Igreja os acolhe sem 
discriminação.
 Para assumir uma nova vida familiar é preciso saber perdoar e perseverar em seus compromissos. Deixar pra trás o 
passado e construir um lar com novas perspectivas para não cair nos mesmos erros. Se fortalecer na oração e na participação 
da vida da comunidade.
 Por isso deixamos o convite a todos os casais que se encontram nessa situação, que procurem a comunidade mais 
próxima e se engajem na vida de fé. Conversem com o padre e venham participar desses encontros que fortalecem seu 
compromisso cristão. Nosso agradecimento a toda Família da Diocese que ajuda a organizar esses momentos tão especiais.

                                                                                                                                     Pe. Adilson Zílio
                                                                                                                           Guia Espiritual dessa Pastoral

Pastoral Familiar Jesus Bom Pastor

A oração é a chave do nosso dia e ferrolho da nossa noite

Não há vitória maior do que a de quem começa seu dia, de joelhos, em oração.
Não é fácil ter uma vida pura! Para isso, seja humilde diante de Deus, para que você não seja tentado além de suas forças.  Para isso, 
há uma dica: que a oração seja a chave para abrir o seu dia e o ferrolho para guardá-lo à noite.
Bem cedinho é o melhor momento para estar a sós com Deus. Em francês, cedinho é traduzido como bonne heure, que literalmente 
seria “a hora boa”. Deus, nesta hora, está nos esperando para o café da manhã. Ele já tem a mesa preparada com uma comida 
sagrada, que nos dará forças para vencermos todos os obstáculos do dia.
O começo do dia é a hora boa, porque podemos dar a Deus o melhor de nós, pois estamos descansados e ainda não fomos 
contagiados pelo ativismo, pelos desencontros e frustrações. Durante nosso sono, uma página da nossa vida foi virada, e agora 
temos, diante de nós, uma outra novinha, toda em branco, que poderemos entregar a Deus, para que Ele nos ajude a escrever nela a 
história daquele dia.
Não há pessoa tão sábia e feliz como aquela que, logo pela manhã, consagra a Deus seu dia e todo o seu ser. Não há vitória maior do 
que a do homem que começa seu dia combatendo, de joelhos, em oração. Protegida está a pessoa que, antes de receber os raios do 
sol, já recebeu os raios de Deus.
Opte pelo Senhor!
Podemos pedir ao Senhor esta graça: “Meu Senhor, eu quero, já bem cedo, encontrá-Lo! Nem preguiça, nem desânimo, sonolência 
ou torpor poderão me impedir de encontrá-Lo na hora boa. Ao céu, sobe-se de joelhos, e é assim que eu estarei depois de despertar. 
Sei que o Senhor mesmo me despertará e virá ao meu encontro, que me 
abraçará no meio da oração; e todo o meu dia será bom, porque o Senhor 
me dará força, iluminará a minha mente e alegrará meu coração. Tudo 
isso, porque eu O encontrei na hora boa, bem cedinho”.
Eu aprendi que, se, no começo do dia, não me prostrar diante de Deus, 
serei prostrado pela agitação e pelos aborrecimentos que são motivos de 
perturbação. Eu aprendi que só Deus pode comunicar a força e a bondade 
que me capacita para amar, suportar e vencer. Aprendi que se eu der a Ele 
o melhor do meu dia, Ele fará o meu dia muito melhor.

                                                                                                     
Marcio Mendes

COMECE BEM O DIA


