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Movimento de Cursilhos de Cristandade - Diocese de Rio do Sul - Pe. Augustinho Kunen

"Em frente! Ü Cursilho nos aguar
da! Os novos irmãos nos espe
ram! Abraço sempre com o mesmo

amor!" Pe. Augustinho Kunen

A EXPERIÊNCIA PESSOAL
A experiência pessoal

com Jesus Cristo, sua Palavra,
dá força para testemu-nhar
evangelizar os ambientes como

família, trabalho e na comuni
dade.

A vida do cristão é "fer
mentar de Evangelho todos
os ambientes" por onde vive
e passa. Os desafios do mun-

_ do no novo milênio é a Igreja
do cristão, comprometido em

,
meio às realidades sociais.

É sempre necessário o

cristão ter uma consciência

crítica para viver melhor a so

ciedade.
Todo cristão é e foi un

gido pelo Espírito Santo como

no envio que o próprio Je
sus recebeu e distribuiu para
nós: "O Senhor: enviou-me a

anunciar esta Boa Noticia".
Somos luz de Deus a

iluminar a vida dos irmãos e

os caminhos da sociedade.
Que essa luz não se apa

gue e seja permanente em nós
e no nosso testemunho de vida
cristã!
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"CAMINHAR, EDIFICAR E CONFESSAR"': VERBOS DO MOVIMENTO
o Papa Francisco

quando ainda arcebispo de
Buenos Aires, em 13 de Junho
de 2011, por ocasião da festa
de Maria, Mãe da Igreja,em
carta aos cursilhistas, nos es

creveu: "QUERIDOS CUR
SILHISTAS":

"A boa semente são
os que pertencem ao Reino"
(Mt 13,38). Ao se aproximar
da solenidade de São Pau-

+

lo, vosso patrono e modelo de
como 'viver Decolores, damos
Graças a Deus por todosos
frutos que ao longo dos anos a

'Obra do Cursilhos de Cristan
dade tem contribuído genero
samente com a Igreja.

Vos escrevo consciente
das dificuldades na incultura
ção do Evangelho na sociedade
atual e com, confiança na vossa

audácia e fervor apostólico, nas-

cidosdo encontro pessoal consi
go mesmo e com Cristo vos leve
a fazer história, em função do
bem, para que muitos irmãos
excluídos ou não, que vivam na

periferia se sintam abraçados
pelo amor de Jesus.

Ser peregrinos em nos

sa cidade, significa nos insta
larmos, estar abertos à vida e

prestar atenção ao que se passa
em nosso coração, como o Bom
Samaritano à frente da difícil
.realidade de tantos irmãos. É
necessário que o Movimento
de Cursilhos de Cristandade
através da participação de to
dos, continue seu caminhode
conversão pastoral como nos

propõe o Documento de Apa
recída. Como Cursilhistas, em

tempos difíceis, devemos pe
dir a Deus a Graça de ter mui
tos aliados, de ter sempre um

Pré-Cursilho em marclia, para
não cair na desesperança que
paralisa e angustia.
O dom do querigma que re

ceberam no Cursilho é mis
sionário e fortalecedor como

propõe o tripé: piedade (no
nosso caso Oração), estudo e

ação.Como Igreja Arquidioce
sana, necessitamos a unidade
de todos em Cristo,para que

\

Ele, 'somente Ele reine em

nossos corações.para poder
,mos assim reconhecer-nos
como discípulos deEmaús.
Ao dar graças pela sua pe
regrinação como Cursilliis
ta te peço que não deixes de
renovar na Eucaristia teu
ardor e fervor apostólico e

de seus irmãos nas Reuniões
de Grupo. Hoje, mais do que
nunca necessitamos nos am

bientes sermos luz e alegria
para tantos irmãosque . ig
noram que Deus é um Pai e

quevos ama com ternura.

Hoje, mais' do que
nunca necessitamos tua pre
sença para que muitas fa
mílias encontrem no amor

transcendente de Cristo uma
'

nova e maior dimensão do
amor humano. Hoje, mais do
que nunca necessitamos de
sua pessoa e seu testemunho
nas Ultreyas, para seguir 'ade
Jante; mas firmes no anúncio
e vivência do Querigma.

Vos peço, por favor, que
rezem por mim. Que Jesus vos

bendiga e a Virgem Maria da
Divina Graça vos cuide. Afetu
osamente, Cardeal Jorge Mario
Bergoglio SJ, arcebispo de Bue
nosAires"
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Amigos cursilhistas!
Quem caminha sozinho pode até chegar mais rá

pido mas aquele que vai acompanhando com certeza vai
mais longe.

" E com está frase quero agradecer de cora

ção a presença de todos na ultreiafestiva que. aconteceu
-dia 27/11/2014 na comunidade de Corruchel. Foi uma

tarde diferente onde cada um pode dar sua contribui-
çãopara que se torná-se um grande momento. Momento
este que só vem acrescentar a importância de ser grupo,
de caminhar junto em busca de um mesmo objetivo. De
amar a Deus e aos irmãos. Obrigada, obrigada meus ir- .

mãos cursilhistas em nome do grupo e do movimento:
Idete L. Dal Ri Conte - Coordenadora

.
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******ATIVIDADES 2015******-

10 de FEVEREIRO REUNIÃO DO GED - 20h - Obra Kolping
28 de FEVEREIRO V/DAL RAMOS - 15h - ULTREIA e ESCOLA VIVENCIAL

10 de MARÇO REUNIÃO DO GED com Coordenadores e Vice dos Gru-

pos- 20h - Obra Ko/ping
28 de MARÇO POUSO REDONDO· 15h - ULTREIA e ESCOLA VIVENCIAL

14 de ABRIL REUNIÃO DO GED - 20b - Obra Kolping
25 de ABRIL CATEDRAL - 15h - ULTRElA e ESCOLAVIVENCIAL

12 de MAIO REUNlÃO DO GED - 20h _. Obra Kolping
30deMAIO IBIRAMA· 15h- ULTREIAeESCOLAVIVENCIAL

<

07 de JUNHO 14h. TARDE DE FORMAÇÃO PARA RESPONSÁVEIS DO
. CURSILHO

18h. REUNIÃO DO GED
-

27 de JUNHO BUDAG � 15h - ULTREIA e ESCOLA VI\LENCIAL

19 de JULHO 14h. RETIRO PARA RESPONSAVEIS DO CURSILHO
-

18h. REUNIÃO DO GED

23 a 26 de JULHO 67° CURSILHO FEMININO

30 a 31 de JULHO,
O 1 e 02 de AGOSTO _.

69° CURSILHO MASCULINO

03 de AGOSTO 20h. AÇÃO DE GRAÇAS PELOS CURSILHOS

11 de AGOSTO REUNIÃO DO GED - 20h - Obra Kolping
29 de AGOSTO RIO DO OESTE � 15h - ULTREIA e ESCOLA VIVENCIAL

-

15 de SETEMBRO REUNIÃO DO GED - 20h - Obra Kolping
._

26 de SETEMBRO Baile da Familia Cursilhista

13 de OUTUBRO REUNIÃO DO GED - 20h - Obra Kolping
31 de OUTUBRO CANOAS - 15h :: ULTREIA e ESCOLA VIVENCIAL

-

IOde NOVEMBRO REUNIÃO DO GED -20h - Obra Kolping
21 de NOVEMBRO ALFREDO WAGNER- 15h - ULTREIA de CONFRATERNIZA-

. çÃO VIVENCIAL
<,

06 de DEZEMBRO CONFRATERNIZAÇÃO DO OED
.
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