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APRESENTAÇÃO: 

 

Há vinte e oito anos frequento a Escola Vivencial do Movimento de 
Cursilhos e, com a experiência de ser um dos seus responsáveis no GED há bastante 
tempo, decidi fazer um registro de algumas comunicações que ocorreram na Escola Vi-
vencial em 2015. Registro simples e conciso e que se torna meu primeiro trabalho na ela-
boração de um e-book. 

A base para a criação dos textos foi o site do Cursilho da Diocese de 
Araçatuba, http://www.mccaracatuba.com.br (em janeiro de 2016, o que era blog tornou-
se um site). 

Foram selecionadas publicações que sinalizam a atenção que o GED 
tem dado para que aconteça a formação integral no Movimento de Cursilhos: a formação 
espiritual, doutrinal, social e no campo dos valores humanos e sem deixar de lado a for-
mação necessária para o responsável pelo Movimento, quer seja, a Metodologia do Cursi-
lho.  

O critério para inclusão das publicações foi totalmente aleatório, sem 
qualquer preocupação de qualquer ordem, como separação por temas, cronologia ou por 
Escola Vivencial. A única diretriz foi escolher duas publicações por Escola. Duas escolas 
terão apenas uma inserção, considerando que não participaram do blog em 2015, envian-
do textos-resumo das comunicações e fotos.  

No Movimento de Cursilhos de Cristandade da Diocese de Araçatuba 
temos encontros semanais, em todos os Setores Diocesanos e nas cidades que com-
põem o Setor.  

Infelizmente, em algumas localidades está desativada a EV; entretanto, 
creio que a formação dos cursilhistas esteja acontecendo em suas paróquias e comuni-
dades, onde continuam sua perseverança na intimidade com o Senhor e realizam sua 
missão de discípulos missionários. 

Espero que essa iniciativa de livro eletrônico proporcione aos que fize-
rem sua leitura maior conhecimento da Escola Vivencial e que em 2016 continuemos a 
dar-lhe o merecido valor.  

 
 
 
 

Joaquim Benício Peruzzo 
58º Cursilho da diocese de Lins  
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A ESCOLA VIVENCIAL NO GED, A PARTIR DO ANO DE 1995.  

 

O Setor de Araçatuba conta com a Escola Vivencial desde o ano de 
1969, início do Movimento em nossa região. De 1969 a 1994, pertencíamos à Diocese de 
Lins; no entanto, o GED sempre foi sediado em Araçatuba e sua composição era de cursi-
lhistas da cidade. Com a criação da Diocese de Araçatuba, a partir do ano de 1995, foi 
realizada a primeira assembleia onde foi criado o Movimento na Diocese, aprovando-se 
seu Regimento Interno e elegendo-se a coordenação do GED.  

Recordo que apenas as Escolas de Araçatuba e Birigui (esta em início 
de atividades) pertenciam ao novo GED. Escolas Vivenciais de Lins, Penápolis e Pirajuí 
pertenciam ao Movimento de Cursilhos de Lins. Iniciou-se, então, um trabalho intensivo 
para a organização da EV nos Setores de Guararapes e Guaraçaí.   

O trabalho teve continuidade por alguns anos, onde aconteceram visi-
tas aos sacerdotes das cidades. Muitas vezes, visitas infrutíferas, mas que com o passar 
do tempo foi-se conseguindo a organização da EV em diversas cidades.  

Hoje temos a Escola Vivencial: 

• Em Araçatuba, às terças-feiras, na Casa de São Paulo; 

• No Setor de Birigui: em Birigui, Bilac, Piacatu, Gabriel Monteiro, Coroados, 
Santópolis do Aguapeí. As Escolas foram se organizando com o auxílio do Se-
tor Diocesano; 

• No Setor de Guaraçaí: em Guaraçaí, Murutinga do Sul e Castilho. Nesse Setor, 
foi desativada a Escola de Nova Independência; 

• No Setor de Guararapes: em Guararapes, Valparaíso, Lavínia. Neste Setor, foi 
desativada a Escola de Mirandópolis. 

Revisitemos cada uma das Escolas. Não apenas para relembrar, re-
memorar, mas principalmente no sentido de comemorar, revivescer, solenizar com alegria 
o que a Escola Vivencial realizou em 2015.  
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A EDUCAÇÃO CRISTÃ DOS FILHOS 

 
 
Algo que me fascina no Cursilho é a entrega de muitos irmãos e irmãs 

ao Movimento. Uma vez que passam pela experiência do encontro com Cristo no Cursi-
lho, apaixonam-se e fazem sua adesão a Cristo e tornam-se responsáveis aguerridos no 
pós-cursilho. 

 

Publicado no blog em 02.11.2015 

Assim vejo o Márcio, com quem tive a felicidade de vivenciar o 18º 
Cursilho de Homens. Dos encontros que tivemos nos cursilhos, ultreias, retiros e assem-
bleias, foi possível conhecer a ação evangelizadora nos seus ambientes de trabalho (pre-
sídio) e de família. É e precisamente da alegria de ter se encontrado com Cristo que Már-
cio comunica a alegria de seu filho ter se tornado coroinha na igreja de sua cidade. 

A Escola Vivencial está desativada em Mirandópolis, mas Márcio não 
deixou que seu coração esfriasse. Em todos os cursilhos que realizamos – de homens, de 
mulheres e de jovens – recebemos sua alavanca pessoal para que os irmãos e irmãs vi-
vam a experiência do encontro com Cristo e iniciem seu processo de conversão. Ele con-
tinua ligado ao Cursilho, frequentando alguns de seus eventos, como as ultreias.  

Sua formação cristã acontece com o seu engajamento na vida paroqui-
al.  
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Fico pensando que a formação dos responsáveis do cursilho da comu-
nidade de Mirandópolis possa ter continuidade. Não poderíamos realizar a formação de 
metodologia do cursilho num encontro semestral? A formação espiritual, doutrinal, social e 
para os valores humanos se faz, principalmente, com a participação na vida da comuni-
dade e familiar. 

Nos dias de hoje, é evidente a crise social e espiritual que permeia a 
evangelização das famílias. Muitos são os desafios pastorais sobre a família no contexto 
do anúncio da Boa Nova de Cristo. Tarefa primordial dos pais e mães é a educação cristã 
dos seus filhos e a formação de valores para a vida: espiritualidade, cidadania, vida fami-
liar, religiosa e social. E inseridos na comunidade. 

A família Pereira está no caminho correto. Parabéns ao Márcio, espo-
sa, filhos e a todos que fazem parte de suas vidas. 
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ESCOLA VIVENCIAL EM FOTOS 

 

As postagens da EV de Valparaíso são através de fotos, não há textos 
sobre a comunicação do dia. Então, vamos ver um pouco dessas fotos e deixemos que 
elas falem por si mesmas, pois expressam a alegria dos irmãos e irmãs no serviço e na 
evangelização. 
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A ALEGRIA E VISIBILIDADE DA ESCOLA VIVENCIAL 

 

Aprendemos que “a Escola Vivencial é mais do que um local, uma data 
e uma hora marcados; não confere diplomas nem promove formaturas. É uma atitude e 
um clima constante de encontro e de formação. Entretanto, como todas as iniciativas hu-
manas que necessitam de relacionamento para se tornarem visíveis, a Escola exige certa 
organização – que deverá ser a organização certa – pela seriedade das coisas que trata e 
pela profundidade de seus objetivos” (Fundamentos do MCC, 128). 

Fui convidado algumas vezes para fazer comunicação na EV de Bilac. 
Pelo que vi – embora mínima a oportunidade de minha presença – ela é muito bem orga-
nizada e seus participantes são de fato aprendizes do Senhor e vivem a alegria dos discí-
pulos do Mestre Jesus.  

Belíssima a experiência do encontro do dia 24.11.2015. Dia chuvoso 
que não prejudicou a frequência dos irmãos e irmãs que, com certeza, estavam com as 
mentes cheias de ideias e os corações cheios de fogo. Encontro que sinaliza a alegria da 
convivência, da espiritualidade, da ação missionária.  

Igreja em saída para evangelizar, para despertar interesses. Igreja que 
se reúne para rezar, para refletir a Palavra.  

A visibilidade do Movimento de Cursilhos está intimamente associada à 
alegria da ação do cristão. Ação que se partilha na vivência diária nos diversos ambientes 
da vida humana: família, trabalho, sociedade, comunidade-igreja ... 

 

Publicado no blog em 25.11.2015  
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Escola Vivencial que dá as mãos à Mãe, Maria Santíssima, e mantém-
se firme na contemplação do Mistério Cristão ao rezar o Rosário. 

Parabéns a todos: aos que cuidam do ambiente singelo, mas convidati-
vo à interiorização; aos que cuidam da animação, dos cantos que propiciam celebrar fes-
tivamente o amor a Jesus e aos irmãos; aos que cuidam dos temas das comunicações 
que conduzem à formação integral; aos participantes de todas as terças-feiras; aos que 
trabalham anonimamente para que a Escola Vivencial aconteça. 

Em especial, nosso agradecimento ao Padre Paulo, por sua presença 
aos encontros e sua bênção na oração final e por apoiar o MCC em sua paróquia.  
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A ESCOLA VIVENCIAL É ABERTA 

 

Por muito tempo, havia o entendimento de que a Escola Vivencial era 
exclusiva para os que haviam passado pela experiência do Cursilho. Dessa forma, confi-
gurava-se a visão de uma escola fechada onde muitos segredos eram mantidos a sete 
chaves. Entretanto, a ideia de que a escola fosse aberta era defendida por grande parte 
dos cursilhistas. Foi um processo um pouco demorado, mas que resultou numa escola 
aberta e acolhedora. Hoje é comum que não cursilhistas frequentem a EV, num contexto 
de “namoro” do candidato ou candidata para fazer cursilho. Não somente para isso, mas 
precisamos de maior abertura da escola, convidando mais pessoas para dela participar e 
também oportunizando que não-cursilhistas venham fazer sua comunicação, preferenci-
almente com temas relacionados à ação evangelizadora na sociedade.  

Por sugestão do Padre Paulo, comunidades bilaquenses foram convi-
dadas para participar da comunicação do dia 19.05.2015, cujo tema foi Comunidade de 
Comunidades: Uma Nova Paróquia. Isso demonstra que a motivação da EV para o estudo 
de documentos da Igreja está acontecendo, pois a comunicadora do tema foi Gertrudes, 
membro da EV.   

Não será a EV uma das comunidades que integram a Nova Paróquia? 
Os núcleos de comunidades ambientais ou pequenas comunidades de fé propostos pelo 
MCC não se enquadram nesse contexto de comunidades de comunidade? Por isso a im-
portância de se abrirem, se interligarem a outros núcleos paroquiais e da sociedade.  

 

Publicado no blog em 20.05.2015 

Ressalto a conclusão do texto no blog: Este material também será a-
presentado na Assembleia Geral Paroquiana, agendada para 31.05.2015, que terá como 
coordenador padre Paulo, onde serão acolhidas as sugestões das pastorais, dos grupos 
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da igreja e demais fiéis, para definição e elaboração do plano de ação da paróquia e co-
munidade de Bilac. 

É a Escola Vivencial exercendo sua missão, interagindo com outras 
comunidades e integrando a Paróquia enquanto Movimento.  

Parabéns a toda comunidade de Bilac, ao Padre Paulo. 

À Gertrudes, educadora e colega quando iniciamos nossa carreira no 
magistério, e a todos os amigos, meu abraço! 
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A CONTEXTUALIZAÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL 

 

Em que contexto a Escola Vivencial se insere? No contexto dos diver-
sos ambientes: familiar, profissional, social, eclesial e tantos outros mais.  

Faço aqui uma referência ao parágrafo 129 do livro Fundamentos do 
MCC: Por nascer da vida e da realidade do cristão, por resultar de uma disposição e de 
um clima de discipulado, a Escola é vivencial, como já se afirmou. Sendo vivencial, está 
aberta à análise, ao estudo e à crítica dos desafios e problemas contemporâneos, sempre 
à luz da fé e dos critérios do Reino de Deus. Por isso, a Escola se torna instrumento de 
formação integral do cristão leigo, não apenas para prepará-lo como Responsável no 
MCC ou no CUR, mas, sobretudo, para “viver em unidade”. 

A formação integral na EV abarca o contexto profissional em suas di-
versas áreas. Na comunicação da Escola de Castilho, a experiência de trabalho na área 
da saúde dos irmãos cursilhistas Milton e Lenice, com o assunto Primeiros Socorros ori-
entando os acidentes caseiros que são frequentes, relacionou-se também com outras á-
reas da vida humana, como a cidadania e o conhecimento científico, por exemplo. Acredi-
to que o tema também tenha se relacionado a outros contextos.  

 

Publicado no blog em 19.06.2015 

O ato de socorrer é um dever do cidadão; incidentes podem acontecer 
com qualquer um de nós. O conhecimento de técnicas de primeiros socorros torna a pes-
soa capacitada para agir de forma correta e segura; em algumas situações, os primeiros 
socorros podem salvar uma vida.  E a vida é um dom de Deus.  

 Cumprimento cordialmente os comunicadores Milton e Lenice e todos 
os amigos de Castilho.  
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A ESCOLA VIVENCIAL É LUGAR DE ENCONTRO COM JESUS 

 

“Estive doente e me visitastes” (Mt 25,36) 

Já sabemos: Jesus nos ensinou que todas as vezes que visitamos um 
doente foi a ele que visitamos.  

O parágrafo 417 do Documento de Aparecida diz: A Igreja tem opção 
pela vida. Esta nos projeta necessariamente para as periferias mais profundas da existên-
cia: o nascer e o morrer, a criança e o idoso, o sadio e o enfermo. Santo Irineu nos diz 
que “a glória de Deus é o homem vivente”, inclusive o fraco, o recém-concebido, o enve-
lhecido pelos anos e o enfermo. Cristo enviou seus apóstolos a pregar o Reino de Deus e 
a curar os enfermos, verdadeiras catedrais do encontro com o Senhor Jesus. 

Ir ao encontro do outro, solidarizar-se com ele, partilhar alegrias, rezar 
por ele, são ações do seguidor de Jesus Cristo. É no pequeno testemunho que reside to-
da grandeza das nossas atitudes e realizações.  

“Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estou no 
meio deles” (Mt 18, 20). Jesus recomenda que estejamos reunidos em seu nome, não 
importa o número de pessoas, grande ou pequeno. Ele vivia em oração, unido ao Pai. 

Maria é simplicidade na oração, guardava todas as coisas (de Deus) e 
as meditava em seu coração.  

 

Publicado no blog em 22.05.2015 

São Gregório Nazianzeno ensina a importância e a necessidade da o-
ração. Segundo ele, “é necessário recordar-se de Deus com mais frequência de quanto 
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se respira” (Oratio 27, 4), porque a oração é o encontro da sede de Deus com a nossa 
sede. “Deus tem sede de que tenhamos sede d’Ele” (Oratio 40, 27). 

Os santos nos deram exemplos de vida de oração.  

Papa Francisco assim falou: É da contemplação e de uma forte relação 
de amizade com o Senhor que nasce em nós a capacidade de viver e de transmitir o amor 
de Deus, a sua misericórdia, a sua ternura aos outros.  

É no cotidiano da vida que também testemunhamos nossa confiança 
no Senhor. 

A Escola Vivencial é espaço privilegiado para a oração: pelos doentes, 
pelos necessitados, pelos sacerdotes, pelas vocações, pelo perdão dos nossos pecados e 
por tantas razões mais.  

Os irmãos da EV de Castilho nos deram um testemunho de oração. 
Louvado seja Deus. Meu abraço afetuoso a todos.  
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LOUVADO SEJAS! SOBRE O CUIDADO DA CASA COMUM 

 

«LAUDATO SI’, mi’ Signore  – Louvado sejas, meu Senhor», cantava 
São Francisco de Assis. Neste gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum 
se pode comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora a uma boa 
mãe, que nos acolhe nos seus braços: «Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a 
mãe terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e 
verduras». 

 

Publicado no blog em 06.08.2015 

Assim é o início da Carta Encíclica do Papa Francisco “Laudato Si”. 
Normalmente, uma encíclica é designada pelas suas primeiras palavras a partir do texto 
em latim" (O Clarim,10 de julho de 2009). 

Revisitar as publicações das comunicações da EV 2015 tem o sentido 
de comemorar, revivescer, solenizar com alegria o que a Escola Vivencial realizou em 
2015. Alegria tão maravilhosamente expressa pelos irmãos e irmãs de Guararapes na foto 
publicada.  

Alegria também nas palavras do Padre Paulinho, ao explanar a Encícli-
ca: No documento o papa toma uma parte bíblica mal interpretada “Dominai todas as 
criaturas ”. Explica que tal “dominai”, não é uma exploração e sim cuidar com responsabi-
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lidade de nossa casa comum, tirar uma visão errônea de que devemos apenas “sugar” a 
natureza. 

Nas páginas finais deste livro, disponibilizo um cântico e duas orações 
contidos na Encíclica Laudato si, com o objetivo de alegrar nossos corações. 

Louvado sejas meu Senhor! 
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A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

 

A Campanha da Fraternidade (CF) é promovida desde 1964 pela Igreja 
Católica no Brasil e tem como objetivo a reflexão sobre alguns temas da realidade social 
brasileira. É lançada na Quarta-feira de Cinzas.  

Neste ano (2016), a Campanha será ecumênica e tem como tema “Ca-
sa comum, nossa responsabilidade” e como lema “Quero ver o direito brotar como fonte e 
correr a justiça qual riacho que não seca” (Am 5, 24). Seu objetivo geral é assegurar o 
direito ao saneamento básico para todas as pessoas e empenharmo-nos, à luz da fé, por 
políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro de nossa 
Casa Comum.  

 

Publicado no blog em 26.02.2015 

Por que uma Campanha ecumênica? A melhor resposta à pergunta 
vem do próprio Jesus: “Que todos sejam um, como Tu, Pai, estás em mim e eu em ti; que 
também eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste”. (Jo 17,21) 

E também por que, seguidores de Jesus, acreditamos que é possível 
acontecer o diálogo e testemunho entre irmãos que creem em Jesus Cristo, mesmo per-
tencendo a igrejas diferentes. Juntos, os cristãos e também não cristãos, podem realizar 
trabalhos para ajudar os necessitados e lutar por justiça, bem como realizar celebrações e 
orações para a unidade pregada por Jesus: “Que todos sejam um”. 

Neste ano, unidos num mesmo objetivo, podemos desenvolver a com-
preensão da relação entre ecumenismo, fidelidade à proposta cristã e envolvimento com 
as necessidades humanas básicas (direito ao saneamento básico). 
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A Escola Vivencial todo ano inclui o tema da CF em suas comunica-
ções. Em 2016 não será diferente e já temos muito material para estudo e pesquisa.  

Parabéns aos irmãos de EV de Guararapes por terem trabalhado a 
Campanha da Fraternidade em 2015 e, com certeza, também trabalharão em 2016.  

Na CFE as palavras de Dom Sérgio estão carregadas de significado: 
““DDeevveemmooss  mmoossttrraarr  ppaarraa  aass  ppeessssooaass  qquuee  ssããoo  ppeeddrraass  vviivvaass,,  ssããoo  aa  IIggrreejjaa  eemm  ssii””.. 
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A ESCOLA VIVENCIAL É ITINERANTE 

 

No livro do GEN Escola Vivencial Um Caminho de Formação (1ª edição 
2014) há na parte III uma orientação sobre o que convém observar para estruturar uma 
EV. É limite geográfico? Paróquia? Bairro? Setor Diocesano? O local é próprio, fixo ou 
Escola Itinerante? 

A Escola Vivencial de Coroados é Itinerante. E que bela forma de es-
trutura. Semanalmente os cursilhistas se reúnem na casa de uma família.   

Há os que acolhem e os que são os acolhidos. É o ensinamento de Je-
sus acontecendo: “Quem recebe vocês, recebe a mim; e quem me recebe, recebe aquele 
que me enviou” (Mt 10,40). E isso numa época em que muito se diz não tenho tempo .  

Infelizmente a vida de hoje é muito agitada, as pessoas correm para lá 
e para cá na luta diária para o trabalho, para os estudos e para tantas outras coisas mais, 
algumas até não necessárias e que poderíamos passar sem elas.  

 

Publicado no blog em 27.11.2015 

Precisamos de algumas paradas e de saber selecionar o que é funda-
mental ou não. De fato, é necessário que cada um programe o seu próprio tempo, dei-
xando de lado aquilo que nos faz apenas perder tempo. Li uma frase atribuída ao poeta 
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Mário Quintana, porém não sei se é mesmo ele o autor, que diz: “Não faças da tua vida 
um rascunho. Poderás não ter tempo de passá-la a limpo”.  

Escola Vivencial é vida que é vivida, partilhada na Palavra de Deus, na 
oração, nos círculos de reflexão, na amizade. Ela é a alavanca que nos faz mais próximos 
de Cristo e dos irmãos e nos dá a formação necessária para sermos seguidores de Jesus 
e nos auxilia no constante processo da nossa conversão. 

O texto do blog traz uma frase bem significativa, que é “ Precisamos 
mudar, seguir Jesus, ser generosos e dividir o que temos, dar o melhor de nós. Ser gene-
roso com o próximo da mesma forma que gostaríamos que ele fosse conosco”. 

Parabéns aos irmãos e irmãs de Coroados, ao Padre João que tem es-
tado junto a eles.  
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A ESCOLA VIVENCIAL É CASA DE IRMÃOS 

 
 
Tomo a liberdade de novamente tomar emprestado do livro Escola Vi-

vencial Um Caminho de Formação o título para este texto. Na parte IV do livro há um sub-
título intitulado “Da Acolhida – sinal de que a Escola Vivencial é casa de irmãos”. 

 

Publicado no blog em 03.07.2015 

Despertou minha atenção nesta parte do livro o parágrafo que trans-
crevo: A Escola poderá assumir a Pastoral da Acolhida na Paróquia, escalando casais ou 
jovens para fazerem a acolhida nas Missas dominicais, visitas aos novos paroquianos. 
Segundo a Pastoral da Acolhida a pessoa precisa ser bem acolhida na comunidade com 
abertura ou sensibilidade para os diversos aspectos e dimensões da sua identidade e e-
xistência. “Qualquer pessoa que procure a comunidade eclesial deve ser recebida por 
alguém que escute e ajude a encontrar uma solução para suas necessidades”. Acolher o 
irmão, a irmã é um ato de caridade, uma demonstração de amor ao próximo. Acolher é 
sinal de que tudo dará certo. 

Minha surpresa é que, em determinado tempo, dizia-se que o cursilho 
era supraparoquial e, com essa afirmação erroneamente se interpretava que o cursilho 
fosse um movimento num caminho distante da Igreja e que não poderia ser confundido 
com outras pastorais. Claro que o MCC tem seu carisma e método próprios, mas não po-
demos nos esquecer de que a definição do Movimento nos ensina que ele é um movimen-
to eclesial (de Igreja). A maioria dos cursilhistas está e sempre esteve envolvida com di-
versos serviços intraeclesiais. Isso nunca foi proibido, todavia o cursilhista não aparecia, 
dava lugar ao paroquiano. De fato, não devemos trabalhar para aparecer, mas porque 
amamos Jesus Cristo e sua Igreja.  
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Voltando ao título do texto, a EV de Coroados nos dá um belo exemplo 
de acolhimento não somente no Movimento, mas também na Paróquia. A EV vai desem-
penhando o seu papel de formação do discípulo missionário para que ele possa contribuir 
para a evangelização dos ambientes em que vive e para a vida da Igreja.  
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A ESCOLA VIVENCIAL É IGREJA EM SAÍDA 

 

“Saiamos, saiamos para oferecer a todos a vida de Je sus Cristo ” 
foi o lema do I Congresso Nacional Missionário do Chile – uma Igreja em saída (novembro 
de 2015). 

 

Publicado no blog em 30.09.2015 

Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho – disse Jesus. Os discípu-
los então saíram e pregaram por toda a parte” (Mc 16,20). A missão de Jesus se prolonga 
no testemunho dos seus seguidores, aqueles que um dia O encontraram e manifestam 
sua alegria indo  evangelizar os que necessitam também da experiência do encontro com 
Jesus que deve ser permanentemente continuada. 

Evangelização de fronteira . Quantas vezes assim definimos a ação 
evangelizadora dos núcleos de comunidades ambientais preconizada pelo Movimento de 
Cursilhos. Fronteira significa lugar novo, experiência nova, desafio novo. Não uma sim-
ples teoria, mas uma atitude constante de disponibilidade para o outro, para levar Jesus 
no âmago de novas realidades eclesiais. 

O Papa Francisco, ao falar dos grandes desafios atuais, nos dá a orien-
tação para que a Igreja missionária seja uma Igreja toda em saída. “A Igreja ‘em saída’ é 
a comunidade de discípulos missionários que ‘primeireiam’, que se envolvem, que acom-
panham, que frutificam e festejam. A comunidade missionária experimenta que o Senhor 
tomou a iniciativa, precedeu-a no amor e, por isso, ela sabe ir à frente, tomar a iniciativa 
sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos 
para convidar os excluídos. Vive um desejo inesgotável de oferecer misericórdia, fruto de 
ter experimentado a misericórdia infinita do Pai e a sua força difusiva (...) Com obras e 
gestos, a comunidade missionária entra na vida diária dos outros, encurta as distâncias, 
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abaixa-se até à humilhação e assume a vida humana, tocando a carne sofredora de Cris-
to no povo”. (Evangelli Gaudium). 

Aí está a comunidade de Murutinga do Sul pioneirando-se como Escola 
Vivencial na evangelização de fronteira, indo à frente com coragem, encurtando distâncias 
para que não haja excluídos ao amor misericordioso do Pai. 

Congratulamo-nos com os irmãos e irmãs por este trabalho evangeli-
zador que realizam há algum tempo. 
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MARIA NA ESPIRITUALIDADE E NA VIDA DOS CRISTÃOS 

 

Isabel ficou cheia do Espírito Santo e, com grito forte, exclamou: Bendita 
és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre (Lc 1,41-42). 

A oração da Ave-Maria é a mais antiga das orações que conhecemos di-
rigida a Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe. Oração que está na própria Bíblia, 
inspiração de Deus. É uma das orações mais queridas do povo católico inspirada pelo 
Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo... A Igreja é repleta do Espírito Santo. 

 

Publicado no blog em 06.05.2015 

A Escola Vivencial se reuniu na Igreja Matriz São José de Murutinga do 
Sul, junto com o Padre David, e recebeu os irmãos das cidades de Guaraçaí, Andradina e 
Nova Independência. O encontro teve objetivo de estudo sobre Maria ou “Mariologia”, 
promovido por Padre Sebastião da Paróquia da cidade de Andradina. Junto aos cursilhis-
tas estiveram membros da Regional Pastoral, entre os Sacerdotes da Paróquia Nossa 
Senhora das Graças, São Sebastião de Andradina e Nossa Senhora Aparecida de Gua-
raçaí – conforme relatado na postagem do site do MCC. Por meio da Mãe, os cristãos se 
unem, acolhem-se, amam-se uns aos outros, fortalecem a espiritualidade e chegam ao 
Filho Jesus. 
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São Lucas nos apresenta Maria de modo admirável no Evangelho e 
nos Atos dos Apóstolos. “Todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assidua-
mente à oração, em companhia de algumas mulheres, entre as quais Maria, a Mãe de 
Jesus e de Seus irmãos”(At 1,14). Na descrição do Pentecostes, São Lucas destaca a 
pessoa de Maria, a única além dos apóstolos que é recordada pelo próprio nome.  

Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Quando invocamos o nome 
desta Mulher, por meio dos muitos títulos pelos quais é venerada, invocamos em seu no-
me o próprio Jesus.  

Valioso o encontro dos irmãos da EV de Murutinga do Sul com outros 
irmãos e sacerdotes para o aprofundamento na Mariologia. Meu abraço a todos e aos Pa-
dres Sebastião e David com quem estive no cursilhos 6º e 15º, respectivamente.   
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A ESCOLA VIVENCIAL E A METODOLOGIA DO MCC 

 
Novamente me reporto ao livro Escola Vivencial um Caminho de 

Formação, onde destaco uma frase da página 54: Na Escola aprendemos a valorizar e a 
respeitar o Carisma, a Espiritualidade e a Metodologia do Cursilho. 

 

Publicado no blog em 10.11.2015 

A formação para o Movimento de Cursilhos sempre esteve na pauta da 
EV, há ênfase para a formação no sentido de que nos tornemos responsáveis para 
algumas funções (trabalhos de grupo, de cozinha, estrutura e organização do movimento, 
mensageiros e mensageiras, coordenadores e coordenadoras...). O trabalho é amplo e 
requer muitos operários. Cada um faz a sua parte para o bom andamento das nossas 
atividades: Escola Vivencial, ultreias, cursilhos, assembleia, encontros de formação. 
Trabalho anônimo, na maioria das vezes; trabalho que é feito por amor, para que a 
colheita seja boa.  

Costumeiramente digo que é necessário um batalhão para se 
conseguir  bom resultado e que nem sempre conseguimos visualizá-lo. Mas aprendemos, 
no próprio Movimento, que Deus não espera a vitória, não quer o imediatismo (quando 
meramente humano e terreno) do qual não conseguimos nos libertar. A vitória de Deus é 
algo maior do que nossos desejos de conquista, de elogios, de estar acima de tudo.  
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É preciso manter-se firme, perseverante. Para que o bem aconteça, é 
preciso mesmo “um batalhão”. É pertinente reconhecer que o trabalho de cada um vai 
frutificar para o outro e que o trabalho do outro vai frutificar para cada um de nós.  

Só amamos aquilo que conhecemos. Fundamental é conhecermos o 
Movimento de Cursilhos para amá-lo, para realizarmos os cursilhos, a formação integral 
na EV, as ultreias, etc. Para esse conhecimento, contamos com muitos amigos e amigas 
que se dedicam exaustivamente para escrever livros, artigos, cartas mensais, fazer 
comunicações na EV, nos retiros, nos encontros, cuidar da divulgação do Movimento, 
disseminar as orientações recebidas... Amigos e amigas que preparam a casa de 
encontros, que trabalham na cozinha e em vários serviços... 

Aos irmãos e irmãs de Piacatu, trabalhadores da Vinha do Senhor, 
nossa gratidão e respeito pelo trabalho evangelizador em suas comunidades e pelo MCC. 
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A ESCOLA VIVENCIAL E A FORMAÇÃO DOUTRINAL 

 

Na Exortação Apostólica Christifideles Laici o Papa João Paulo II – hoje 
São João Paulo II – dedica um capítulo sobre a formação dos fiéis leigos, onde versa so-
bre os aspectos da formação integral: formação espiritual, doutrinal, social e no campo 
dos valores humanos. 

 

Publicado no blog em 23.06.2015 

No tocante à formação doutrinal, a Exortação expressa que “tornam-se 
absolutamente necessárias uma sistemática ação de catequese, a dar-se gradualmente, 
conforme a idade e as várias situações de vida, e uma mais decidida promoção da cultu-
ra, com resposta às eternas interrogações que atormentam o homem e a sociedade de 
hoje”. 

Os temas do Catecismo da Igreja Católica são sempre referendados 
para o estudo na Escola Vivencial e a catequese sobre os Sacramentos e seus funda-
mentos bíblicos são primordiais para a vida e crescimento na fé. 

Todos já ouvimos que “só tem sentido receber um sacramento na me-
dida em que Cristo tiver sentido na minha vida”. Por isso a importância do estudo da dou-
trina da Igreja, do Catecismo e das diversas publicações sobre os Sacramentos. 

Ao ler o texto que foi publicado no site intitulado “O Sacramento da Re-
conciliação nas palavras do Papa Francisco”, postei o seguinte comentário: 

“A Porta da Misericórdia está “escancarada”. Desculpe a palavra entre aspas, mas 
somente quem não entende ou se recusa a receber o amor de Deus é que fica inven-
tando desculpas, dizendo que basta se arrepender e pedir perdão a Deus. Isso é fun-
damental. Mas é necessário que as palavras de Jesus entrem em nosso coração: 
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“Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês." Os pecados de quem vocês perdoa-
rem serão perdoados”. E ainda: “Tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no 
céu”. Aí está o que Jesus deixou para a sua Igreja. Ele é misericordioso e entregou o 
Sacramento da Confissão para que pudéssemos ter a Sua Misericórdia. 

O ano de 2016 será propício para aprofundarmos a catequese sobre o Sacramento 
da Misericórdia na Escola Vivencial.” 

Fica a sugestão para incluirmos as palavras do Papa Francisco sobre o 
Sacramento da Reconciliação na Escola Vivencial. Na parte final, transcrevo o texto, que 
foi publicado no blog, na íntegra.  

Aos amigos de Piacatu, nosso abraço e parabéns pela garra e serieda-
de com que conduzem a Escola Vivencial. 
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A ESPERANÇA CRISTÃ É AQUELA ARDENTE EXPECTATIVA 

 

Terça-feira, 29 de outubro de 2013, na Casa Santa Marta, a esperança 
cristã foi o tema da homilia do Papa Francisco, partindo das palavras de São Paulo na 
leitura do dia (Rm 8, 18-25). Segundo o Pontífice, a esperança não é otimismo, mas uma 
ardente expectativa pela revelação do Filho de Deus. Defendeu que os cristãos devem se 
proteger de clericalismos e atitudes cômodas, porque a esperança cristã é dinâmica e doa 
vida. 

 

Publicado no blog em 21.10.2015 

Para fundamentar que a esperança é segura, lembrou que os primeiros 
cristãos a entendiam como uma âncora fixa na margem e que o caminho do cristão é 
justamente caminhar para esta âncora.  

Então, pergunta: onde estamos ancorados, cada um de nós? Às 
margens daquele oceano distante ou em lagoa artificial que nós mesmos fizemos, com 
nossas regras, nossos comportamentos, nossos horários, nossos clericalismos, nossas 
atitudes eclesiais? Estamos ancorados ali, tudo cômodo, seguro? Francisco diz que isto 
não é esperança. 

Outra referência que São Paulo dá à esperança é a do parto, que é 
uma esperança dinâmica, que dá a vida. Vida sob a ação do Espírito Santo (nem sempre 
visível), que trabalha como um grão de mostarda, mas cheio de vida. E Fracisco 
continuou: Penso em Maria, uma moça jovem, quando, depois que ela sentiu que era mãe 
mudou o seu comportamento e foi, ajudou e cantou aquele cântico de louvor. Quando 
uma mãe está grávida é mulher, mas não é nunca (somente) mulher: é mãe. E a espe-
rança tem algo disto. Muda o nosso comportamento: somos nós, mas não somos nós; 
somos nós, mas procurando lá, ancorados lá. 
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Meditemos nessa reflexão, não falando de otimismo, mas do contrário, 
da falta dele – o desânimo. Muitas vezes, por falta de ânimo, de expectativas, abatidos 
pelo cansaço, sentimo-nos desencorajados, sem vontade de trabalhar e frustamo-nos 
facilmente. E assim nosso barco vai sem rumo certo, não temos confiança para ir à 
âncora.  

É preciso mudar, sentir a vida pulsar em nosso coração. Que importam 
o cansaço, as frustações, o desencorajameto? Deixemos tudo isso e lembremos de que 
Jesus Cristo ressuscitou. Aí está o fundamento da nossa esperança. A Ressurreição de 
Jesus é a nossa âncora.  

O tema da EV desenvolvido pela Ana Paula inspirou este texto. 

Aos irmãos de Santópolis do Aguapeí, nossa saudação carinhosa.  
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A ESPERANÇA NÃO É PARA GUARDAR PARA SI, 
MAS DEVE CHEGAR PARA MUITOS, CHEGAR A TODOS 

 

Motivado pela revisita às postagens da Escola Vivencial de Santópolis 
do Aguapeí (dia 20.10.2015 – Ana Paula falou sobre “Esperança” –  e dia 25.11.2015 – 
Celebração da Santa Missa pelo Padre Edgard e palavras de perseverança de 
representantes de cidades vizinhas aos irmãos de Santópolis do Aguapeí) decidi 
continuar falando sobre a Esperança. 

 

Publicado no blog em 25.11.2015 

Não vou falar em sentido teológico ou doutrinário, não sou capaz disso. 
Vou falar um pouco de mim, mas depois vou apresentar um trecho da Carta Encíclica Spe 
Salvi do Sumo Pontífice Bento XVI aos Bispos, aos Presbíteros e Diáconos, às Pessoas 
Consagradas e a todos os fiéis leigos sobre a Esperança Cristã, do ano 2007. 

Não posso chegar perto de uma gôndola ou prateleira de 
supermercado que tenha exposição de DVD de filmes que fico estimulado para ver os 
filmes e levar alguns para casa. A última aquisição foi uma coleção de seis filmes do 
Charlie Chaplin. Chegando em casa, já tinha um dos filmes. Para não ficar com dois 
iguais, fui solicitar a troca. 



36 

 

Um dia vi numa dessas gôndolas um filme que chamou minha atenção 
e levei para casa. Assisti ao filme, já emprestei para amigos. Esse filme chama-se 
Bakhita, a Santa.  

Belíssimo filme, que conta a vida de Santa Bakhita, que nascida em 
uma vila no Sudão, foi sequestrada por traficantes e vendida a um mercador italiano. Ela 
passa por imensos sacrifícios como escrava. Abraça a fé católica, é batizada, torna-se 
freira e foi declarada Santa pelo Papa João Paulo II.  

Maravilhoso é que o Papa Bento XVI dedica um espaço na Carta 
Encíclica Spe Salvi para dar esse exemplo maravilhoso que foi Bakhita. Logo após a 
Introdução, há um título “A fé é a esperança”. 

Na parte final deste e-book, fiz a transcrição do parágrafo 3 da Carta 
Encíclica, que explica o título deste texto A Esperança não é para guardar para si, mas 
deve chegar para muitos, chegar a todos. 

Nossa mensagem de fé a todos os irmãos e irmãs da Escola Vivencial 
de Santópolis do Aguapeí. 
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O ESPÍRITO SANTO NOS AJUDA A FALAR 

 

Quem ainda não ouviu ou leu que o responsável pelo MCC, 
especificamente no Cursilho de três ou dois dias, deve ter um mínimo de técnica? De fato, 
a improvisação e a desatualização poderão frustar o trabalho, o tempo e os esforços de 
toda ordem investidos no CUR (Fundamentos do MCC, página 46). 

 

Publicado no blog em 17.06.2015 

A Escola Vivencial tem um papel fundamental na formação do 
responsável que vai trabalhar no CUR, mensageiro ou auxiliar. Quando eu era ainda um 
iniciante no Movimento, me diziam que  não precisa ter receio, incentivam-me a preparar 
uma mensagem e que o Espírito Santo falaria por mim. Então, dediquei-me a estudar o 
livro “Esquema de Rollos” (sou daquele tempo), comecei a escrever uma mensagem com 
a qual me identificava e um dia apresentei-a aos irmãos para avaliação. Na primeira vez, 
foi terrível. Parecia que da minha boca não saíam palavras, mas pedras. No dia da 
segunda apresentação, que ocorria na EV, durante a celebração da missa, eu ainda 
estava angustiado, temeroso; previa um desastre, não conseguiria falar, iria me 
atrapalhar. Quando começamos o canto da Apresentação das Ofertas, com aquele refrão 
“sabes, Senhor, o que temos é tão pouco prá dar, mas este pouco nós queremos com os 
irmãos compartilhar”, comecei a ganhar confiança a me acalmar, e ofertei ao Senhor o 
pouco que eu tinha para dar.  
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Após a missa, dirigimo-nos a uma sala, onde apresentei a mensagem 
para os responsáveis designados para isso. As palavras fluíram, coração batendo, mas a 
emoção controlada, confiança total. A mensagem foi aprovada e eu convocado para o 
próximo cursilho.  

Comecei a entender o que significava “o Espírito Santo falará por 
você”. Ele começou a falar por mim guiando-me para o estudo do esquema de 
mensagens, guiando-me para seguir as orientações dos responsáveis experientes, 
guiando-me para o desenvolvimento de  habilidades necessárias a qualquer responsável: 
opção fundamental pelo Reino, pela vivência do seu Plano (Graça), pelo Seguimento 
incondicional de Jesus de Nazaré, pelo testemunho de vida (autenticamente cristã), pela 
formação, pela vida de oração... 

A comunicação do Juliano despertou em mim uma viagem ao passado. 
Falando em Escola Vivencial, Ultreyas e Cursilho...  

É o Espírito Santo que nos impulsiona para a formação, para perder o 
medo, para ganhar confiança, para nos dar um mínimo de técnica. Ele nos ajuda a falar 
com os outros e reconhecê-los como irmãos – palavras proferidas pelo Papa Francisco 
recentemente.  

Aos amigos da EV de Araçatuba meu abraço fraterno.  
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O ESPÍRITO SANTO FALA PARA NÓS 

 

Com vinte e oito anos de caminhada no Movimento de Cursilhos e par-
ticipando semanalmente da EV, compreendo que o Espírito Santo permanentemente fala 
para nós, através dos acontecimentos no mundo e nas coisas mais simples da vida. Pre-
cisamos saber ouvir, entender sua voz.  

No dia 21.07.2015, fui o comunicador do tema “A Celebração do Misté-
rio Cristão”, com fundamento no Catecismo da Igreja Católica e no Youcat. Fiz a exposi-
ção sobre a liturgia, os sacramentais e sobre a piedade popular, com ênfase nesta última 
e afirmando que a Igreja favorece as formas de religiosidade popular que exprimem um 
instinto evangélico e uma sabedoria humana e que enriquecem a vida cristã. Mostrei que 
os documentos recentes da Igreja falam sobre a religiosidade popular, como a Evangelii 
Gaudium: “Na piedade popular, por ser fruto do Evangelho inculturado, subjaz uma força 
ativamente evangelizadora que não podemos subestimar: seria ignorar a obra do Espírito 
Santo”. 

 

Publicado no blog em 22.07.2015 

Apresentei em PowerPoint fotos que ilustram as muitas formas de pie-
dade popular presentes na Diocese e nas paróquias de Araçatuba. O objetivo foi mostrar 
a beleza e riqueza da liturgia, dos sacramentais e da religiosidade popular católica, obras 
do Espírito Santo. E é o próprio Espírito Santo quem nos dá o discernimento para não 
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confundirmos atividades folclóricas e superstições com as manifestações religiosas pre-
sentes na cultura do povo.  

A Igreja recomenda purificar algumas formas de religiosidade popular, 
por serem utilizadas de forma incorreta. Basta pesquisar na internet que encontramos 
uma série desses equívocos e, infelizmente, muitas pessoas se apegam a elas numa es-
piritualidade que nada tem com o Plano de Deus, com Reino e Seguimento de Jesus Cris-
to. O Espírito Santo fala para nós ao nos dar o entendimento do que é a sua obra e espe-
ra que ajudemos as pessoas a se encontrarem verdadeiramente com Jesus Cristo e a 
viverem a espiritualidade cristã. Saibamos ouvir a voz do Espírito.  

Ele nos fala continuamente através da Bíblia, do ensinamento da Igre-
ja, dos sinais dos tempos e dos fatos da vida. Que o Movimento de Cursilho, com suas 
atividades, ajude-nos sempre a ouvi-Lo. 
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A VIDA É UM DOM DE DEUS 

 

Viver saudável… ser saudável… depende em muito de nós! A vida é 
um Dom de Deus, por isso devemos cuidar da mente e do espírito, do corpo físico, da 
alimentação, da higiene, do descanso e do lazer. Foram palavras da Priscila, comunicado-
ra na EV de Gabriel Monteiro. Uma olhadinha nas fotos do encontro e observamos a pre-
sença de crianças – imagens do Deus que dá o dom da vida.  

 

Publicado no blog em 10.11.2015 

Jesus Cristo, à pergunta que Lhe fizeram sobre qual é o maior manda-
mento, respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua 
alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças; este é o primeiro manda-
mento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não 
há outro mandamento maior do que estes (Mc 12, 30-31). 

Jesus responde de forma original, unindo o amor a Deus com o amor 
ao próximo. Amor na totalidade das dimensões do ser humano: dimensão matéria – for-
ças; dimensão espírito – inteligência, vontade, liberdade, razão, afetividade; dimensão 
divina – comunhão com Deus. No equilíbrio das dimensões humanas encontramos a feli-
cidade.  

Mente sã em corpo são. Tão conhecida esta frase, repetidamente enfa-
tizada para incitar o cuidado do nosso bem-estar tanto psicológico quanto físico e o cultivo 
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de hábitos salutares que influenciem positivamente tanto nossa vida emocional como 
nossa saúde corporal. Importante é evitarmos hábitos que prejudiquem nossa saúde.  

Quantas vezes deixamos de ir ao médico, protelando uma consulta, a-
legando falta de tempo? Por que não colocamos em prática os princípios de prevenção de 
doenças, com a finalidade de permanecermos saudáveis? O que fazemos para prevenir 
alguns males se não evitamos o excesso de bebidas alcoólicas, cigarros, alimentos preju-
diciais? Como tratamos nosso quintal, nossa casa?  Preocupamo-nos que não tenham 
criadouros de larvas do aedes aegypti?  

Da mesma forma, como anda nossa vida espiritual? Como nos relacio-
namos com Deus e com o semelhante? Cultivamos a amizade? Como tem sido nossas 
ações? São Cidadãs? São Fraternas? Somos solidários? 

Mens sana in corpore sano. Que significado tem esta frase latina no 
nosso dia a dia? 

Felicito os irmãos de Gabriel Monteiro pela Escola Vivencial e pela aco-
lhida ao Marcelo e Priscila e às crianças – dádivas preciosas de Deus.  
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QUEM CRER E FOR BATIZADO, SERÁ SALVO! 

 

Jesus falou “quem crer e for batizado, será salvo! Todavia, quem não 
crer será condenado” (Mc 16, 16). 

Continuo a ideia da reflexão anterior, A vida é dom de Deus, na parte 
que confere às crianças serem imagens do Deus que dá a vida e que elas são dádivas 
preciosas de Deus. Também faço a ligação com o tema O Sacramento do Batismo, profe-
rido pelo Carlos Odair.  

Algumas igrejas protestantes não batizam crianças, posicionando-se 
que isso é contrário à Bíblia e que, para ser batizado, é preciso se arrepender dos peca-
dos e que crianças não têm condições para o arrependimento.  

É preciso discernir que crianças não têm nenhum pecado atual (en-
quanto crianças), por isso não é preciso nenhum arrependimento para ser batizadas. 

 

Publicado no blog em 27.10.2015 

Jesus disse também: “Ide, pois, ensinai todas as gentes, batizando-as 
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo” (Mt 28,19). Gentes é sinônimo de pessoas, 
indivíduos, cidadãos, população, povo, nação. As crianças fazem parte da população, do 
povo, da nação. São, portanto, pessoas, indivíduos, cidadãos. Jesus não disse batizando 
todas as gentes, excluindo as crianças porque não têm condições de se arrepender. 
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Nos Atos dos Apóstolos encontramos (cap. 16, versículos 32-33): “En-
tão, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamen-
te foi batizado, ele e toda a sua família”. Lucas, autor dos Atos, não fez qualquer menção 
de que somente os adultos foram batizados.  

As crianças fazem parte da família, sempre entendemos isso. No plano 
de Deus, elas também têm o direito de se tornarem filhas de Deus e ninguém pode negar-
lhes esse direito.  

Também não se pode usar como fundamento para não batizar crianças 
as palavras de Jesus “quem crer e for batizado”, alegando que Ele disse que é necessário 
primeiro crer para depois ser batizado e que as crianças não têm a capacidade da fé, por-
tanto não podem ser batizadas. Os tempos verbais estão no futuro do subjuntivo e se tra-
duzem por “quem crê e é batizado” será salvo. Duas realidades se apresentam: a fé e o 
batismo. Podemos até dizer na seguinte ordem: quem é batizado e crê será salvo.  

Se alguém disser, por exemplo, quem conhecer a palavra de Deus e a 
viver será feliz, está dizendo: quem conhece a palavra de Deus e a vive é feliz.  

A Igreja nos ensina que as crianças são batizadas na fé dos pais. Estes 
devem desenvolver a fé dos seus filhos que foram batizados e são responsáveis por edu-
cá-los nessa fé.  

Eduquemos, pois, nossas crianças para viverem na fé. Nosso testemu-
nho é a melhor lição que podemos dar a elas.  

A EV de Gabriel Monteiro está fazendo sua parte com as crianças ao 
acolhê-las e transmitir-lhes a fé.  
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A ESCOLA VIVENCIAL É LOCAL PARA MOMENTOS CELEBRATIV OS 

 

Em 2015, há apenas uma postagem no blog sobre a Escola Vivencial 
em Guaraçaí. No dia 05 de fevereiro, foi o início das atividades do ano. Em palavras, há o 
registro de “Momento celebrativo com irmã Alzira”. 

As fotos indicam que o clima foi marcado pela espiritualidade, reflexão 
e alegria. Simplicidade no arranjo do pequeno altar, mas de uma beleza e profundidade 
que nos conduz a Jesus, à sua Mãe e aos Santos. 

            

 

Publicado no blog em 06.02.2015 



46 

 

Na oração e partilha da Palavra de Deus, a seriedade dos irmãos e ir-
mãs que valorizam esses momentos e os guardam em seus corações, a exemplo de Ma-
ria.  

A alegria do encontro com Cristo, manifestada no semblante feliz dos 
participantes. 

Algumas fotos, quase nada de palavras. E a nossa época é de muitas 
imagens e informações nas redes sociais, algumas significativas, mas outras que podem 
ser descartadas, por serem totalmente inúteis.  

Esse contexto me levou refletir sobre o silêncio. Aquele silêncio de que 
falamos no cursilho. Não um silêncio de falar baixinho, mas um silêncio de não falar nada, 
um silêncio que penetra no mais íntimo do nosso ser e nos faz bem, porque é um silêncio 
que propicia ouvirmos a voz de Deus.  

Os evangelistas colocaram Maria nos evangelhos em clima de medita-
ção, de silêncio, de acolhida da Palavra de Deus, pois guardava tudo em seu coração. 
Quantas palavras de Maria foram registradas pelos evangelistas? Não importa quantos 
foram os registros das suas falas, o mais importante é que reconheçamos sua participa-
ção no projeto de Deus, desde a aceitação de ser a geradora de Deus até a Glorificação 
do seu Filho e de sua missão nos primeiros tempos da Igreja por Ele instituída. 

A fé cristã sem Maria é incompleta, porque esvazia o que há de mais 
completo na Encarnação do Filho de Deus. Os evangelistas registraram poucas falas de 
Maria, mas disseram muito sobre sua participação no Plano de Deus. Faça-se em mim, 
segundo sua palavra.  

Quando professamos nossa fé no Filho de Deus rezamos: E por nós 
homens, e para nossa salvação, desceu dos céus; e encarnou-se por obra do Espírito 
Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem.  

Maria merece nosso respeito e admiração.  

Aos amigos e amigas de Guaraçaí meu abraço afetuoso. Continuem 
sempre dispostos para a evangelização e para as atividades do MCC. 

Um lembrete: mandem fotos e resumos da Escola Vivencial no ano 
2016.  
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A HISTÓRIA DO MOVIMENTO DE CURSILHOS DE CRISTANDADE  

 

Dia 28 de agosto, Olair fez a comunicação na EV de Birigui sobre a 
História do Movimento de Cursilho de Cristandade. Para desenvolver o tema, fundamen-
tou-se no livro Roteiro de Estudos Escolas Vivenciais, volume 1, Módulo I. 

O Roteiro de Estudos Escolas Vivenciais é um conjunto de três módu-
los e cada um deles é formado por dois volumes, na seguinte conformidade:  

• Módulo I, Formação Básica – O movimento de Cursilhos (volume 1) e A  Es-
piritualidade Cursilhista (volume 2); 

• Módulo II, Formação Catequética e Doutrinal – A Fé Cristã Católica (volume 
3) e Formação Socioambiental (volume 4); 

• Módulo III, Formação de Formadores – A Evangelização no “Mundo Con-
temporâneo” (volume 5) e Treinamento de Líderes (volume 6). 

 

Publicado no blog em 26.08.2015 

O Roteiro constitui um excelente subsídio para a formação do respon-
sável do MCC e é fruto de um trabalho intenso do GEN, do Grupo de Apoio que analisou 
a situação de centenas de Escolas Vivenciais em atividades nos Grupos Executivos Dio-
cesanos e Setores de todas as regiões do Brasil e concluíram que “por seu conteúdo, pe-
riodicidade e dinâmica extremamente diversificada, não apenas não estava a Escola Vi-
vencial mostrando o pulso do MCC, com também estaria, indiretamente, colaborando para 
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o surgimento e/ou para a manutenção de inúmeras distorções” (Documento Final da XX-
XII Assembleia Nacional do Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil, 18 a 21 de 
novembro de 2004). 

Como coordenador do GER Sul I Botucatu, participei desta AN onde fo-
ram apresentados e analisados os Módulos, surgindo muitas colaborações dos participan-
tes da AN. O Documento Final da Assembleia registra o seguinte: “Objetivando levar à 
prática a unidade na diversidade em relação às Escolas Vivenciais, examinaram  as pro-
postas de ‘módulos básicos’ apresentados pelo GEN, os quais, incorporadas às emendas 
e sugestões, serão transformados em subsídios a serem utilizados, com fidelidade, nas 
Escolas Vivenciais de todo o Brasil, a partir de 2005”. 

No ano seguinte, a XXXIII AN, realizada no período de 17 a 20 de no-
vembro, aprovou a redação final dos Módulos. Participei da Assembleia, não mais como 
coordenador do GER, mas como responsável pela Escola Vivencial do GED de Araçatu-
ba. 

Minha participação nas duas Assembleias Nacionais (2004 e 2005) em 
que os Módulos foram apresentados e aprovados tem muito significado para mim, en-
quanto representante do Movimento de Cursilhos no GER e GED. 

O tema da EV do dia 28 de agosto me motivou a relembrar e a contar 
um pouco da minha história no MCC. Cada um de nós tem essa história de participação e 
construção da caminhada do Movimento. Por que não lembrar? 

Enalteço a Escola Vivencial de Birigui por trabalhar os Módulos e ter 
trabalhado a História do MCC.  
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JOVEM: A ALEGRIA DA IGREJA 

 

Se fizermos uma análise da participação dos jovens no Cursilho, nossa 
conclusão é que os treze cursilhos realizados produziram muitos frutos. Há jovens traba-
lhando como auxiliares, mensageiros(as) nos cursilhos, ultreias, escola vivencial. Inte-
gram o pós-cursilho, participam de assembleias e encontros promovidos pelo GED.  

Com o tema “Jovem: a Alegria da Igreja”, Bruna fez a comunicação na 
EV de Birigui, no dia 22 de julho. Em suas palavras, a alegria não está na droga, na bebi-
da, no consumismo. O jovem pode encontrá-la em Jesus Cristo. A missão do jovem é ser 
do mundo, é viver no mundo.  

Lembram-se da carta aos jovens do Papa São João Paulo II em que 
ele fala “precisamos de Santos de calça jeans, que vão ao cinema, ouvem música e pas-
seiam com os amigos...”? É bem por aí mesmo. O jovem tem muitas responsabilidades: 
estudos, trabalho, decisão por uma carreira profissional, família, namoro, passeios... En-
fim, ao jovem são exigidas atitudes coerentes e cidadãs, e que ele aja com senso crítico, 
seja participativo, correto. Aliás, posturas que são exigidas de qualquer pessoa, jovem ou 
adulta.  

 

Publicado no blog em 23.07.2015 

Bruna usa de muita responsabilidade e propriedade quando diz “O 
maior apóstolo da juventude é o próprio jovem” e lembra a ele dos obstáculos que podem 
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encontrar no seu caminho. Mas, se colocar Deus nesse caminho, em sua vida, saberá 
buscar força para superar as possíveis decepções e sofrimentos que encontrar.  

A Igreja tem chamado nossa atenção para o protagonismo do jovem, 
destaca-o como presença concreta nas estruturas eclesiais, sociais, familiares, etc. 

Os papas Bento XVI e Francisco têm muitas mensagens para os jo-
vens. Ambos elaboraram 10 Conselhos aos Jovens, por ocasião das Jornadas Mundiais 
da Juventude (2009 e 2013). 

Também encontrei um texto do teólogo Leonardo Boff, denominado 
“Mensagem de São Francisco de Assis aos jovens de hoje”.  

O texto encontra-se no site http://www.franciscanos.org.br e faz parte 
do livro “Francisco de Assis, Francisco de Roma, uma nova primavera na Igreja?”, e me-
rece nossa atenção. O teólogo Leonardo Boff escreveu o livro na primeira pessoa, colo-
cando-se no lugar de Francisco de Assis em diálogo direto com os jovens. Este é o ano 
da Jornada Mundial da Juventude que acontecerá em Cracóvia, na Polônia. Será um 
grande encontro de jovens do mundo inteiro. Que o Papa, com seu carisma, venha a en-
corajar os jovens a viver o Evangelho para transformar suas vidas e a sociedade.  

Aos irmãos e irmãs da Escola de Birigui, nosso abraço carinhoso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Revisitamos a Escola Vivencial no ano 2015, buscando os registros 
das comunicações semanais nas cidades que compõem o GED e onde a EV está ativa. 
Não cabe qualquer manifestação de lamento por haver localidades onde o MCC está de-
sativado. Nosso olhar é de alegria e de esperança. 

No início do e-book, manifestei que a formação dos cursilhistas está 
acontecendo na sua participação na vida da Igreja e da comunidade e que, para não fica-
rem sem a formação de Metodologia do MCC, poderíamos realizar encontros semestrais 
de formação para essa finalidade.  

Hoje temos a orientação de que a EV seja descentralizada e gostamos 
dessa ideia, pois foi nosso objetivo desde 1994 para que isso ocorresse no GED. Mas não 
podemos descartar que a EV também possa ter, em menor escala, o caráter de formação 
centralizada, para as localidades onde a Escola se encontra desativada ou com dificulda-
des e sabemos que não são poucas. Nesse caso, a formação para a Metodologia do 
MCC fica sob a responsabilidade do Setor Diocesano e do GED, com ações efetivas de 
ajuda e fortalecimento da comunidade cursilhista onde a EV está desativada ou com difi-
culdades. Sem a necessidade de presença semanal, mas acompanhando no mínimo uma 
vez por semestre. O que poderíamos fazer por localidades como Lavínia, Mirandópolis, 
Nova Independência, Brejo Alegre? O que nos falta para esse trabalho de pós-cursilho de 
resgatar a Escola Vivencial nestas cidades? Lanço esse desafio.  

Lembremo-nos do refrão do canto De Colores: de mãos dadas na 
mesma estrada eu sou teu irmão... 

Lembremo-nos da Evangelli Gaudium que nos incita a sermos uma I-
greja em saída. 

Lembremo-nos de Maria que disse aos empregados da festa: façam 
tudo o que Ele disser para vocês. 

 
Abraços De Colores! 
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Nas páginas seguintes: 

• Fotos de publicações em destaque, referentes à form ação no MCC; 

• Textos citados no e-book. 

 

  

Organização do Cursilho Dois Dias - 12.02.2015  
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Escolinha De Colores – Araçatuba 
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Encontro de Formação Santópolis do Aguapeí – 07.06. 2015 
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Reunião das Escolas Vivenciais – 01.08.2015 

  

Reunião Escola Vivencial Murutinga do Sul e Guaraça í – 01.12.2015 
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Assembleia Diocesana do MCC – 16.12.2015 
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CÂNTICO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 

 
«Louvado sejas, meu Senhor, 
com todas as tuas criaturas, 

especialmente o meu senhor irmão sol, 
o qual faz o dia e por ele nos alumia. 

E ele é belo e radiante com grande esplendor: 
de Ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. 

Louvado sejas, meu Senhor, 
pela irmã lua e pelas estrelas, 

que no céu formaste claras, preciosas e belas. 
Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento 

pelo ar, pela nuvem, pelo sereno, e todo o tempo, 
com o qual, às tuas criaturas, dás o sustento. 
Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, 
que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. 

Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, 
pelo qual iluminas a noite: 

ele é belo e alegre, vigoroso e forte»  

Cântico das Criaturas – S. Francisco de Assis   

 

ORAÇÃO PELA NOSSA TERRA 
 

Deus Onipotente, 
que estais presente em todo o universo 

e na mais pequenina das vossas criaturas, 
Vós que envolveis com a vossa ternura 

tudo o que existe, 
derramai em nós a força do vosso amor 

para cuidarmos da vida e da beleza. 
Inundai-nos de paz, 

para que vivamos como irmãos e irmãs 
sem prejudicar ninguém. 

Ó Deus dos pobres, 
ajudai-nos a resgatar 

os abandonados e esquecidos desta terra 
que valem tanto aos vossos olhos. 

Curai a nossa vida, 
para que protejamos o mundo 

e não o depredemos, 
para que semeemos beleza 

e não poluição nem destruição. 
Tocai os corações 

daqueles que buscam apenas benefícios 
à custa dos pobres e da terra. 

Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, 
a contemplar com encanto, 

a reconhecer que estamos profundamente unidos 
com todas as criaturas 

no nosso caminho para a vossa luz infinita. 
Obrigado porque estais conosco todos os dias. 

Sustentai-nos, por favor, na nossa luta 
pela justiça, o amor e a paz. 
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ORAÇÃO CRISTÃ COM A CRIAÇÃO 
 

Nós Vos louvamos, Pai, 
com todas as vossas criaturas, 
que saíram da vossa mão poderosa. 
São vossas e estão repletas da vossa presença 
e da vossa ternura. 
Louvado sejais! 
Filho de Deus, Jesus, 
por Vós foram criadas todas as coisas. 
Fostes formado no seio materno de Maria, 
fizestes-Vos parte desta terra, 
e contemplastes este mundo 
com olhos humanos. 
Hoje estais vivo em cada criatura 
com a vossa glória de ressuscitado. 
Louvado sejais! 
Espírito Santo, que, com a vossa luz, 
guiais este mundo para o amor do Pai 
e acompanhais o gemido da criação, 
Vós viveis também nos nossos corações 
a fim de nos impelir para o bem. 
Louvado sejais! 
Senhor Deus, Uno e Trino, 
comunidade estupenda de amor infinito, 
ensinai-nos a contemplar-Vos 
na beleza do universo, 
onde tudo nos fala de Vós. 
Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão 
por cada ser que criastes. 
Dai-nos a graça de nos sentirmos 
intimamente unidos 
a tudo o que existe. 
Deus de amor, 
mostrai-nos o nosso lugar neste mundo 
como instrumentos do vosso carinho 
por todos os seres desta terra, 
porque nem um deles sequer 
é esquecido por Vós. 
Iluminai os donos do poder e do dinheiro 
para que não caiam no pecado da indiferença, 
amem o bem comum, promovam os fracos, 
e cuidem deste mundo que habitamos. 
Os pobres e a terra estão bradando: 
Senhor, tomai-nos 
sob o vosso poder e a vossa luz, 
para proteger cada vida, 
para preparar um futuro melhor, 
para que venha o vosso Reino 
de justiça, paz, amor e beleza. 
Louvado sejais! 
Amém!  
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O Sacramento da Reconciliação nas palavras do Papa Francisco 

Cidade do Vaticano (RV) – “A misericórdia de Deus será sempre 
maior do que qualquer pecado ”: escreve o Pontífice num novo tuíte lançado esta terça-
feira (29/12). A frase é extraída da Bula de convocação do Jubileu “Misericordiae Vultus ” 
(Rosto da Misericórdia). 

No documento, o Papa Francisco convida a colocar novamente no cen-
tro, com convicção, o Sacramento da Reconciliação , porque permite experimentar a 
grandeza da misericórdia. 

“Ninguém pode colocar um limite ao amor de Deus que perdoa ”, 
escreve o Santo Padre no texto da Bula para o Jubileu. Porém, recordava no início deste 
ano, também o perdão tem uma condição: 

“Não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar ! Ne-
nhum! Somente aquilo que é subtraído à divina miser icórdia não pode ser perdoa-
do, como quem se subtrai ao sol não pode ser ilumin ado nem aquecido ” (Discurso 
aos participantes do Curso da Penitenciaria Apostólica, 12 de março de 2015). 

Um dos sinais importantes do Ano Santo é a Confissão – disse Fran-
cisco durante uma audiência geral: 

“Deus nos compreende também em nossos limites, nos c ompre-
ende também em nossas contradições. Mais ainda, com  o seu amor nos diz que 
propriamente quando reconhecemos nossos pecados, El e se faz ainda mais próxi-
mo de nós e nos impele a olhar para frente. Diz mai s: que quando reconhecemos 
nossos pecados e pedimos perdão há festa no Céu. Je sus faz festa: essa é a sua 
misericórdia ” (Audiência geral, 16 de dezembro de 2015). 

O perdão dos pecados não é “fruto dos nossos esforços ”, mas “dom 
do Espírito Santo ” que nos cura. E “não é algo que podemos dar a nós. Não posso 
dizer: perdoo meus pecados. O perdão se pede, se pe de a outro, e na Confissão 
pedimos o perdão a Jesus ”: 

“Alguém pode dizer: eu me confesso somente com Deus.  Sim, vo-
cê pode dizer a Deus ‘perdoai-me’, e confessar seus  pecados, mas nossos pecados 
são também contra os irmãos, contra a Igreja. Por i sso é necessário pedir perdão à 
Igreja, aos irmãos, na pessoa do sacerdote ” (Audiência geral, 19 de fevereiro de 2014). 

Recorrendo ao Sacramento da Reconciliação, também a vergonha é 
salutar: 

“Também a vergonha é boa, ter um pouco de vergonha é  salutar… 
A vergonha faz bem, porque nos torna mais humildes ” (Audiência geral, 19 de feverei-
ro de 2014). 
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Porém, a Confissão “não deve ser uma tortura ”. Os confessores de-
vem ser respeitosos da dignidade e da história pessoal de cada um – exorta Francisco. 

“Mesmo o maior pecador que se apresenta diante de De us para 
pedir perdão é ‘terra santa’… a ser ‘cultivada’ com  dedicação, cuidado e atenção 
pastoral.”  

“Todos deveriam sair do confessionário com a felici dade no cora-
ção, com o rosto radiante de esperança ”: 

“O Sacramento, com todos os atos do penitente, não i mplica que 
se torne um interrogatório cansativo, maçante e inv asor. Pelo contrário, deve ser 
um encontro libertador e rico de humanidade, atravé s do qual poder educar para a 
misericórdia, que não exclui, aliás, compreende tam bém o justo compromisso a re-
parar, o quanto possível, o mal cometido ” (Discurso aos participantes do Curso da Pe-
nitenciaria Apostólica, 12 de março de 2015). 

O Santo Padre afirma que “nem o confessor por demais tolerante, 
nem o confessor rígido, é misericordioso ”: “O primeiro, porque diz: ´Continue, isso 
não é pecado, continue, continue!` O outro, porque diz: ´não, a lei diz…´. Mas ne-
nhum dos dois trata o penitente como irmão, toma-o pela mão e o acompanha em 
seu percurso de conversão! (…)Misericórdia signific a cuidar do irmão ou da irmã e 
ajudá-lo a caminhar ” (Discurso aos participantes de um curso da Penitenciaria Apostóli-
ca, 12 de março de 2015). (RL) 
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SPE SALVI 

3. Porém, agora coloca-se a questão: em que consiste esta esperança 
que, enquanto esperança, é “redenção”? Pois bem, o núcleo da resposta encontra-se no 
trecho da Carta aos Efésios já citado: os Efésios, antes do encontro com Cristo, estavam 
sem esperança, porque estavam “sem Deus no mundo”. Chegar a conhecer Deus, o ver-
dadeiro Deus: isto significa receber esperança. A nós, que desde sempre convivemos 
com o conceito cristão de Deus e a ele nos habituamos, a posse duma tal esperança que 
provém do encontro real com este Deus quase nos passa despercebida. O exemplo de 
uma santa da nossa época pode, de certo modo, ajudar-nos a entender o que significa 
encontrar pela primeira vez e realmente este Deus. Refiro-me a Josefina Bakhita, uma 
africana canonizada pelo Papa João Paulo II. Nascera por volta de 1869 – ela mesma não 
sabia a data precisa – no Darfur, Sudão. Aos nove anos de idade foi raptada pelos trafi-
cantes de escravos, espancada barbaramente e vendida cinco vezes nos mercados do 
Sudão. Por último, acabou escrava ao serviço da mãe e da esposa de um general, onde 
era diariamente seviciada até ao sangue; resultado disso mesmo foram as 144 cicatrizes 
que lhe ficaram para toda a vida. Finalmente, em 1882, foi comprada por um comerciante 
italiano para o cônsul Callisto Legnani que, ante a avançada dos mahdistas, voltou para a 
Itália. Aqui, depois de “patrões” tão terríveis que a tiveram como sua propriedade até ago-
ra, Bakhita acabou por conhecer um “patrão” totalmente diferente – no dialeto veneziano 
que agora tinha aprendido, chamava “paron” ao Deus vivo, ao Deus de Jesus Cristo. Até 
então só tinha conhecido patrões que a desprezavam e maltratavam ou, na melhor das 
hipóteses, a consideravam uma escrava útil. Mas agora ouvia dizer que existe um “paron” 
acima de todos os patrões, o Senhor de todos os senhores, e que este Senhor é bom, a 
bondade em pessoa. Soube que este Senhor também a conhecia, tinha-a criado; mais 
ainda, amava-a. Também ela era amada, e precisamente pelo “Paron” supremo, diante do 
qual todos os outros patrões não passam de miseráveis servos. Ela era conhecida, ama-
da e esperada; mais ainda, este Patrão tinha enfrentado pessoalmente o destino de ser 
flagelado e agora estava à espera dela “à direita de Deus Pai”. Agora ela tinha “esperan-
ça”; já não aquela pequena esperança de achar patrões menos cruéis, mas a grande es-
perança: eu sou definitivamente amada e aconteça o que acontecer, eu sou esperada por 
este Amor. Assim a minha vida é boa. Mediante o conhecimento desta esperança, ela 
estava “redimida”, já não se sentia escrava, mas uma livre filha de Deus. Entendia aquilo 
que Paulo queria dizer quando lembrava aos Efésios que, antes, estavam sem esperança 
e sem Deus no mundo: sem esperança porque sem Deus. Por isso, quando quiseram le-
vá-la de novo para o Sudão, Bakhita negou-se; não estava disposta a deixar-se separar 
novamente do seu “Paron”. A 9 de Janeiro de 1890, foi batizada e crismada e recebeu a 
Sagrada Comunhão das mãos do Patriarca de Veneza. A 8 de Dezembro de 1896, em 
Verona, pronunciou os votos na Congregação das Irmãs Canossianas e desde então, a 
par dos serviços na sacristia e na portaria do convento, em várias viagens pela Itália pro-
curou sobretudo incitar à missão: a libertação recebida através do encontro com o Deus 
de Jesus Cristo, sentia que devia estendê-la, tinha de ser dada também a outros, ao mai-
or número possível de pessoas. A esperança, que nascera para ela e a “redimira”, não 
podia guardá-la para si; esta esperança devia chegar a muitos, chegar a todos. 
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CARTA AOS JOVENS!!  

 
 

Precisamos de Santos sem véu ou batina. 
Precisamos de Santos de calças jeans e tênis. 
Precisamos de Santos que vão ao cinema, 
ouvem música e passeiam com os amigos. 
Precisamos de Santos que coloquem Deus em primeiro lugar, 
mas que se "lascam" na faculdade. 
Precisamos de Santos que tenham tempo todo dia para rezar 
e que saibam namorar na pureza e castidade, 
ou que consagrem sua castidade. 
Precisamos de Santos modernos, 
Santos do século XXI 
com uma espiritualidade inserida em nosso tempo. 
Precisamos de Santos comprometidos com os pobres 
e as necessárias mudanças sociais. 
Precisamos de Santos que vivam no mundo 
se santifiquem no mundo, 
que não tenham medo de viver no mundo. 
Precisamos de Santos que bebam Coca-Cola 
e comam hot dog, que usem jeans, 
que sejam internautas, que escutem disc man. 
Precisamos de Santos que amem a Eucaristia 
e que não tenham vergonha de tomar um refrigerante 
ou comer pizza no fim-de-semana com os amigos. 
Precisamos de Santos que gostem de cinema, 
de teatro, de música, de dança, de esporte. 
Precisamos de Santos sociáveis, 
abertos, normais, amigos, alegres, 
companheiros. 
" Precisamos de Santos que estejam no mundo; 
e saibam saborear as coisas puras e boas do mundo 
mas que não sejam mundanos".  
 
São João Paulo II 
Sejamos Santos 
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DEZ CONSELHOS DE BENTO XVI AOS JOVENS 

1) Conversar com Deus  

“Algum de vós poderia talvez identificar-se com a descrição que Edith Stein fez da sua 
própria adolescência, ela, que viveu depois no Carmelo de Colônia: “Tinha perdido cons-
ciente e deliberadamente o costume de rezar”. Durante estes dias (de Jornada Mundial da 
Juventude) podereis recuperar a experiência vibrante da oração como diálogo com Deus, 
porque sabemos que nos ama e, a quem, por sua vez, queremos amar”. 

2) Contar-lhe as penas e alegrias  

“Abri o vosso coração a Deus. Deixai-vos surpreender por Cristo. Dai-lhe o ‘direito de vos 
falar’ durante estes dias. Abri as portas da vossa liberdade ao seu amor misericordioso. 
Apresentai as vossas alegrias e as vossas penas a Cristo, deixando que ele ilumine com 
a sua luz a vossa mente e toque com a sua graça o vosso coração. 

3) Não desconfiar de Cristo  

 “Queridos jovens, a felicidade que buscais, a felicidade que tendes o direito de saborear, 
tem um nome, um rosto: o de Jesus de Nazaré, oculto na Eucaristia. Só ele dá plenitude 
de vida à humanidade. Dizei, com Maria, o vosso ‘sim’ ao Deus que quer entregar-se a 
vós. Repito-vos hoje o que disse no princípio de meu pontificado: Quem deixa entrar 
Cristo na sua vida não perde nada, nada, absolutame nte nada do que faz a vida li-
vre, bela e grande.  Não! Só com esta amizade se abrem de par em par as portas da vi-
da. Só com esta amizade se abrem realmente as grandes potencialidades da condição 
humana. Só com esta amizade experimentamos o que é belo e o que nos liberta. Estai 
plenamente convencidos: Cristo não tira nada do que há de formoso e grande em vós, 
mas leva tudo à perfeição para a glória de Deus, a felicidade dos homens e a salvação do 
mundo”. 

4) Estar alegres: querer ser santos  

“Para além das vocações de consagração especial, está a vocação própria de todo o bati-
zado: também é esta uma vocação que aponta para um ‘alto grau’ da vida cristã ordinária, 
expressa na santidade. Quando encontramos Jesus e acolhemos o seu Evangelho, a vida 
muda e somos impelidos a comunicar aos outros a experiência própria (…). A Igreja ne-
cessita de santos. Todos estamos chamados à santida de, e só os santos podem 
renovar a humanidade . Convido-vos a que vos esforceis nestes dias por servir sem re-
servas a Cristo, custe o que custar. O encontro com Jesus Cristo vos permitirá apreciar 
interiormente a alegria da sua presença viva e vivificante, para testemunhá-la depois no 
vosso ambiente”. 

5) Deus: tema de conversa com os amigos  

 “São tantos os nossos companheiros que ainda não conhecem o amor de Deus, ou pro-
curam encher o coração com sucedâneos insignificantes. Portanto, é urgente ser teste-
munhos do amor que se contempla em Cristo. Queridos jovens, a Igreja necessita au-
tênticos testemunhos para a nova evangelização: hom ens e mulheres cuja vida te-
nha sido transformada pelo encontro com Jesus; home ns e mulheres capazes de 
comunicar esta experiência aos outros” . 

6) No Domingo, ir à Missa  
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“Não vos deixeis dissuadir de participar na Eucaristia dominical e ajudai também os outros 
a descobri-la. Certamente, para que dela emane a alegria que necessitamos, devemos 
aprender a compreendê-la cada vez mais profundamente, devemos aprender a amá-la. 
Comprometamo-nos com isso, vale a pena! Descubramos a íntima riqueza da liturgia da 
Igreja e a sua verdadeira grandeza: não somos os que fazemos uma festa para nós, mas, 
pelo contrário, é o próprio Deus vivo que prepara uma festa para nós. Com o amor à Eu-
caristia redescobrireis também o sacramento da Reconciliação, no qual a bondade miseri-
cordiosa de Deus permite sempre que a nossa vida comece novamente”. 

7) Demonstrar que Deus não é triste  

“Quem descobriu Cristo deve levar os outros para ele. Uma grande alegria não se pode 
guardar para si mesmo. É necessário transmiti-la. Em numerosas partes do mundo existe 
hoje um estranho esquecimento de Deus. Parece que tudo anda igualmente sem ele. Mas 
ao mesmo tempo existe também um sentimento de frustração, de insatisfação de tudo e 
de todos. Dá vontade de exclamar: Não é possível que a vida seja assim! Verdadeiramen-
te não”. 

8) Conhecer a fé  

“Ajudai os homens a descobrir a verdadeira estrela que nos indica o caminho: Jesus Cris-
to. Tratemos, nós mesmos, de conhecê-lo cada vez melhor para poder conduzir também 
os outros, de modo convincente, a ele. Por isso é tão importante o amor à Sagrada Escri-
tura e, em consequência, conhecer a fé da Igreja que nos mostra o sentido da Escritura”. 

9) Ajudar: ser útil  

“Se pensarmos e vivermos inseridos na comunhão com Cristo, os nossos olhos se abrem. 
Não nos conformaremos mais em viver preocupados somente conosco mesmo, mas ve-
remos como e onde somos necessários. Vivendo e atuando assim dar-nos-emos conta 
rapidamente que é muito mais belo ser úteis e estar à disposição dos outros do que preo-
cupar-nos somente com as comodidades que nos são oferecidas. Eu sei que vós, como 
jovens, aspirais a coisas grandes, que quereis comp rometer-vos com um mundo 
melhor.  Demonstrai-o aos homens, demonstrai-o ao mundo, que espera exatamente este 
testemunho dos discípulos de Jesus Cristo. Um mundo que, sobretudo mediante o vosso 
amor, poderá descobrir a estrela que seguimos como crentes”. 

10) Ler a Bíblia  

“O segredo para ter um ‘coração que entenda’ é edificar um coração capaz de escutar. 
Isto é possível meditando sem cessar a palavra de Deus e permanecendo enraizados ne-
la, mediante o esforço de conhecê-la sempre melhor. Queridos jovens, exorto-vos a ad-
quirir intimidade com a Bíblia, a tê-la à mão, para que seja para vós como uma bússola 
que indica o caminho a seguir. Lendo-a, aprendereis a conhecer Cristo . São Jerônimo 
observa a este respeito: ‘O desconhecimento das Esc rituras é o desconhecimento 
de Cristo'”. 
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DEZ CONSELHOS DE FRANCISCO AOS JOVENS 
 

1) Ter um coração jovem sempre: “Vós tendes uma parte importante na festa da fé! Vós 
nos trazeis a alegria da fé e nos dizeis que devemos vivê-la com um coração jovem sem-
pre: um coração jovem, mesmo aos setenta, oitenta anos! Coração jovem! Com Cristo o 
coração não envelhece nunca!” (Homilia de Domingo de Ramos 24/03/2013 – Dia da Ju-
ventude) 

2) Ir contra a corrente: “Sim, jovens, ouvistes bem: ir contra a corrente. Isso fortalece o 
coração, já que “ir contra a corrente” requer coragem, e o Senhor nos dá essa coragem. 
Não há dificuldades, tribulações, incompreensões que possam nos meter medo se per-
manecermos unidos a Deus como os ramos estão unidos à videira, se não perdermos a 
amizade d’Ele, se lhe dermos cada vez mais espaço na nossa vida”. (Santa Missa dos 
crismandos em Roma – 28 de abril de 2013) 

3) Apostar em grandes ideais: “Não enterrem os talentos! Apostem em grandes ideais, 
aqueles que alargam o coração, aqueles ideais de serviço que tornam fecundos os seus 
talentos. A vida não é dada para que a conservemos para nós mesmos, mas para que a 
doemos. Queridos jovens, tenham uma grande alma! Não tenham medo de sonhar com 
coisas grandes!” (Catequese do dia 24/04/2013). 

4) Estar com Deus em silêncio:  “Aprendam a permanecer em silêncio diante d’Ele, a ler 
e meditar a Bíblia, especialmente os Evangelhos, a dialogar com Ele, todos os dias, para 
sentir a Sua presença de amizade e de amor”. (Mensagem aos jovens reunidos para a 
“Sexta Jornada dos Jovens” da Lituânia 28-30 de junho) 

5) Rezar o Rosário:  “Gostaria de destacar a beleza de uma oração contemplativa sim-
ples, acessível a todos, grandes e pequenos, cultos e pouco instruídos: a oração do Santo 
Rosário. O Rosário é um instrumento eficaz para nos ajudar a nos abrirmos a Deus, por-
que nos ajuda a vencer o egoísmo e a levar a paz aos corações, às famílias, à sociedade 
e ao mundo.” (Mensagem aos jovens reunidos para a “Sexta Jornada dos Jovens” da Li-
tuânia 28-30 de junho) 

6) Fazer barulho:  “Aqui, no Rio, farão barulho, farão certamente. Mas eu quero que se 
façam ouvir também, nas dioceses, quero que saiam, quero que a Igreja saia pelas estra-
das, quero que nos defendamos de tudo o que é mundanismo, imobilismo, nos defenda-
mos do que é comodidade, do que é clericalismo, de tudo aquilo que é viver fechados em 
nós mesmos”. (Discurso aos Jovens Argentinos durante a JMJ Rio 2013) 

7) Aproximar-se da cruz de Cristo : “Queridos amigos, a Cruz de Cristo nos ensina a 
sermos como o Cireneu, aquele que ajuda Jesus a levar o madeiro pesado, como Maria e 
as outras mulheres, que não tiveram medo de acompanhar Jesus até o fim, com amor, 
com ternura. E você, como é? Como Pilatos, como o Cireneu, como Maria?” (Discurso 
aos Jovens durante a Via-sacra, em Copacabana, durante a JMJ Rio 2013) 
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8) Ser protagonista das mudanças:  “Através de vocês, entra o futuro no mundo. Tam-
bém a vocês, eu peço para serem protagonistas desta mudança. Peço-lhes para serem 
construtores do mundo, trabalharem por um mundo melhor. Queridos jovens, por favor, 
não ‘olhem da sacada’ a vida, entrem nela. Jesus não ficou na sacada, Ele mergulhou… 
‘Não olhem da sacada’ a vida, mergulhem nela como fez Jesus”. (Discurso na Vigília de 
Oração, na praia de Copacabana, durante a JMJ Rio 2013) 

9) Servir sem medo:  “Não tenham medo de ir e levar Cristo para todos os ambientes, até 
as periferias existenciais, incluindo quem parece mais distante, mais indiferente. O Senhor 
procura a todos, quer que todos sintam o calor da Sua misericórdia e do Seu a-
mor”. (Homilia da Missa de encerramento da JMJ Rio 2013) 

10) Ser revolucionário:  “Na cultura do provisório, do relativo, muitos pregam que o im-
portante é ‘curtir’ o momento, que não vale a pena se comprometer por toda a vida, fazer 
escolhas definitivas ‘para sempre’, uma vez que não se sabe o que nos reserva o ama-
nhã. Nisso peço que se rebelem: que se rebelem contra a cultura do provisório, a qual, no 
fundo, crê que vocês não são capazes de assumir responsabilidades, que não são capa-
zes de amar de verdade. Eu tenho confiança em vocês, jovens, e rezo por vocês. Tenham 
a coragem de ‘ir contra a corrente’. E também tenham a coragem de ser feli-
zes!” (Discurso aos voluntários da JMJ Rio 2013). 
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