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1º LUGAR NO FEME!

O Feme 2019 aconteceu no auditório da
Faculdade Upis na 712/912 sul, no dia 17 de
agosto, contando com 12 composições e 9
bandas no total. Com muito talento e
animação, os músicos alpinistas presentearam
o Movimento com músicas incríveis e que
com certeza irão fazer parte dos próximos
encontros e atividades da Escalada.
 
Edu Calandrini conta que a música 'Ao meu
Senhor Louvarei' é especial pois nasceu de
uma oração que estava fazendo a Deus:
"Primeiramente a música nasceu de uma
forma, mas ao juntar a banda toda, o
compasso e algumas linhas melódicas
mudaram completamente e o resultado ficou
melhor do que eu tinha planejado
inicialmente. Ano passado eu fiz a música 'Eu 

A música "Ao meu Senhor louvarei" - composição de Eduardo Calandrini -, apresentada
pela banda Deus Vult, alcançou o primeiro lugar no Festival de Música da Escalada. 

me entrego a Ti' também de uma oração e
chamei a Nathasha pra cantar comigo, pois ela
havia me pedido já que ainda não tínhamos
participado do FEME juntos. E prometi à Paty que
iria participar do festival com ela no ano
seguinte", disse.
 
Segundo ele, a música vencedora deste ano é
uma continuação de sua oração em 'Eu me
entrego a Ti', na qual diz que se decidiu por Deus
e vai seguir o caminho que Ele lhe propôs. "Em
'Ao meu Senhor Louvarei' eu, já no caminho que
Deus me mostrou, louvo à Ele e digo que me
manterei na missão que escolheu para mim",
conta. Já estamos ansiosos para o FEME 2020,
que com certeza irá revelar novos talentos e
gerar muitos frutos para Deus por meio da
música.

Foto: Coordenação comunicação Escalada
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"É uma música
especial pois
ela nasceu de
uma oração

que eu estava
fazendo a
Deus", Edu
Calandrini
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TROCA DE
COORDENAÇÕES

Fichas

SAI

João Henrique
ENTRA

Vini Prado

SAI
Thyago Esteves

ENTRA

Henrique Sales

SAI

Tiago Carvalho
ENTRA

David Cavalcante

SAI

André Crema
ENTRA

João Vítor

Seja bem-vindo, Rhino!
Fizemos um breve bate-papo com o novo diretor pastoral
jovem da Escalada: Tiago Carvalho.

O que sentiu ao ser chamado? Quanto tempo levou
para dizer seu “sim”?
 
A primeira coisa que senti foi frio, porque estava de
manhã cedo e eu não tinha casaco (risos). A segunda foi
um mix de emoções muito grande. Passou um filme na
minha cabeça, de tudo que eu fiz no Movimento, em
tudo que eu estive, todas as relações pessoais, todos os
trabalhos, foi uma emoção indescritível, impossível
definir em uma só palavra. Eu levei uma semana e meia
para decidir, foi um tempo de muita meditação, queria
muito uma resposta de Deus. E eu fui seguindo um
conselho de um amigo, que pediu para eu meditar essa
resposta em frente ao sacrário, então eu fiz isso várias
vezes ao longo dessa uma semana e meia.
 
Conte um pouco sobre sua trajetória no Movimento
Escalada.
 
Eu fiz a escalada Tchubap em 2009. Eu não estava
pensando em fazer, mas de última hora um amigo meu
me ligou, no domingo mesmo, não tínhamos nem feito
inscrição. Foi uma decisão bem de última hora, não
conhecia muito o Movimento. Depois em 2011 fiz o
acampamento e o AVC, e em 2011 mesmo já trabalhei.
Era do grupo TAU nessa época. Só que logo depois, em
2012, 2013 eu comecei a me afastar por conta da
faculdade, não podia frequentar o grupo, que era de
noite. Acabei passando um tempo fora, tanto do
Movimento quanto da Igreja. Mas em 2016 fui chamado
para fazer parte da pasta ação social e eu fui voltando
para o Movimento e realmente cresci muito em
espiritualidade nesse tempo. E em 2017 me chamaram
para coordenar o grupo Jobs, e aí desde então passei a
ficar muito tempo na Escalada, me identifiquei muito.
Por fim, em 2018 fui chamado para coordenar a pasta
formação, então eu dediquei bastante do meu tempo
durante esses três anos para o Movimento, pois ele
realmente me acolheu de novo.
 
Que mensagem você gostaria de deixar para os
alpinistas?
 
Só peço que não deixem para ser cristãos apenas durante
as missas de domingo. Busquem diariamente a Cristo.
Infelizmente o mundo não descansa tentando nos afastar
de Deus. Leiam a bíblia no seu dia a dia sempre que
possível. Tenham o livro “Imitação de Cristo” sempre na
cabeceira da cama. A internet também pode ser um
ótimo meio de evangelização. Os sites que recomendo
são os da Canção Nova, da Comunidade Shalom, da
Prelazia Opus Dei e o próprio site do Vaticano. Que nosso
Senhor ilumine nossa vida e formação cristã!
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Secretaria

Formação

MME

Diretoria pastoral jovem

SAI

Matheus Oliveira
ENTRA

Tiago Carvalho
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"Bom, não sabia nem como começar a escrever
esse texto porque a única coisa nesse
momento que posso fazer é agradecer por
este tempo que estive à frente do movimento.
Quando fiz escalada em 2008 jamais
imaginaria que um dia pudesse estar à frente
dele. Na minha Escalada fui um pouco forçado
pelos meus pais e pela minha vizinha, e
durante o retiro fiquei muito calado, porque
era bem tímido. Porém, como acontece com
todos, teve algo ali que me mudou e me fez
querer participar. Ao longo da vivência dentro
da escalada sempre fui muito tranquilo,
tentava ir em todos os eventos com o pessoal
do grupo Sal, que foi meu grupo após o retiro,
e a galera era sempre muito empolgada. E
mesmo sendo bem calado de alguma forma ia
me envolvendo nas atividades. E foi assim,
sempre, procurando de alguma forma ajudar,
seja na limpeza e organização ao final de um
evento, a juntar cadeiras depois de uma
chegada... apesar de tímido e calado sempre
quando pediam ajuda eu fazia minha parte. E
nunca pensei em aparecer, mas sempre
procurava ajudar e estar disponível ali na hora
e não ter preguiça. Uma coisa também que eu
enxergava de outra maneira antes era a
coordenação do movimento, que hoje
chamamos de Diretoria. Sempre ficava aquela
questão das pessoas que estavam à frente
parecerem saber muito sobre a igreja  e esse
era um dos motivos de nunca me imaginar à
frente do movimento. Mas aprendemos que a
vivência em nosso grupo vai aumentando
nosso conhecimento e nos fazendo procurar
conhecer nossa igreja que é tão rica em
conteúdo para nós. Uma coisa que achava
também engraçado na época era que sempre
que trocava a coordenação era uma pessoa
que não conhecia e ficaria distante, mas
sempre de alguma maneira a gente se
aproxima de quem está à frente. Primeiro
porque eles já foram como a gente que fez
escalada e saiu empolgado de Nova Betânia
querendo transformar o mundo, e segundo
porque eles sempre querem o melhor para o
movimento.
 

E aconteceu o mesmo comigo: quem está à
frente tenta de alguma forma sempre
procurar fazer o melhor, porque cuidamos
das coisas de Deus e queremos sempre o
melhor pra Ele. Só tenho a agradecer a cada
pessoa que ao longo desses dois anos ajudou
nessa jornada. Um ciclo se fecha e outro
começa. Como se aprende na E.L.E (escola
de liderança da escalada), há momentos que
temos que ser liderados e há momentos
onde seremos líderes, e há tempo para tudo,
e tudo se dá no tempo de Deus. Só Ele sabe
quando é o momento, e não será quando a
gente tiver mais tempo e falar ‘pode ser
agora’. Talvez seja na hora que você se
encontre com mais dificuldade ou com
menos tempo ainda, mas Deus faz
maravilhas e sabe preparar tudo com maior
carinho e amor. No mais, somente agradecer
aos tios que estiveram junto nessa
caminhada, tia Renata e tio Chicão, tio Tulio
e tia Meire, as minhas parceiras que tinham
que aturar minhas boas piadas, Lu e Clara, e
minha família e namorada que me derem
apoio e suporte nessa caminhada. Agora é
hora de caminhar junto com o movimento
ajudando de outras maneiras, e a mensagem
que fica é que o movimento é nosso e cada
um de nós temos que fazer nossa parte, seja
ajudando no grupo, enchendo o saco
daquele nosso amigo para fazer o encontro
ou trazer de volta aqueles que se afastarem.
Cada um sempre tem algo em que pode
ajudar. Hoje vejo a escalada muito presente
em minha vida porque a maioria (senão
todos) meus amigos e amizades estão aqui
dentro. 
Muito obrigado a todos!"
Abraços,
Matheus
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ACONTECEU...

Encontrão 2019

Churrasco

São Chicão

Corpus Christi

Torneio
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RECOMENDO!

Rafael Emery, alpinista
 
Título: Vida e Paixão do Cordeiro de Deus
 
Autora: Anna Catarina Emmerich
 
Sobre a obra: O livro trata dos relatos das
visões da beata Anna Catarina Emmerich
da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Podemos encontrar com riqueza de
detalhes e vivenciar a Semana Santa, até a
morte e ressurreição do Homem-Deus.

Evilázio Vitor, alpinista
 
Título: Egoísmo e Amor 
 
Autor: Rafael Llano Cifuentes
 
Sobre a obra: Esta obra prima
do bispo Rafael Llano Cifuentes
é de fácil leitura e de grande
valor prática para a vida dos
católicos. O autor mostra os
obstáculos que encontramos
no cotidiano para vivenciar o
AMOR verdadeiro.
Pois hoje em dia, o “amor” é
morto pelo egoísmo da
humanidade. O livro propõe
uma auto reflexão, nos
ajudando a identificar e superar
as práticas egoístas que nos
afastam do Amor de Deus.

Clara Trivelli, diretora pastoral jovem
 
Título: O privilégio de ser mulher 
 
Autora: Alice Von Hildebrand
 
Sobre a obra: A autora traz no livro muitas
reflexões sobre a grandeza e dignidade da
mulher aos olhos do Criador, de uma
forma leve e de fácil compreensão.
Importante nestes tempos em que a
natureza feminina tem sido tão atacada e
deturpada. É uma leitura bem rápida e
fluida!

Ex
pe

di
en

te

O Alpinista é o informativo do Movimento Escalada da
Arquidiocese de Brasília, sob a responsabilidade da

Coordenação Comunicação.

Endereço para correspondências:
Sede da Escalada - Avenida L2 Sul Quadra 609 -

Fundos da Paróquia Santa Rita - Asa Sul - Brasília

www.escalada.org.br

Edição: Coordenação Comunicação
 
Coordenação: Luiza Trivelli, Rafael
Lopes, Tio Léo e Tia Fernanda
 
Diagramação: Luiza Trivelli
 
Diretor espiritual: Padre Iran Preusse
 
E-mail:
comunicacao@escalada.org.br
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A Associação Amigos da Escalada é uma entidade sem
fins lucrativos que representa juridicamente o
Movimento. É ela quem gerencia todas as transações
financeiras e responde legalmente pela Escalada. Para
custear todas as atividades do Movimento, contamos com
a nossa lojinha, brechós, eventos e doações dos amigos da
Escalada. Esses amigos são pessoas que fazem doações
espontâneas ou mensais.
 
O pagamento pode ser feito via Paypal por meio do nosso
site (www.escalada.org.br), clicando na aba "amigos da
escalada" e o contribuinte pode fazer uma doação pontual
ou escolher um valor para colaborar todo mês! Caso
prefira, temos nossa conta no Banco do Brasil - o
comprovante pode ser enviado para Maria Carmem, pelo
whatsapp (61) 9 8205-4565.

Ag 1004-9
Conta 16529-8
Cnpj 04.580.063 / 0001-15

Banco do Brasil
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Nathasha Karenina, alpinista
 
Título: Enchei estes corações - Deus, sexo e o anseio universal
 
Autor: Christopher West
 
Sobre a obra: A partir das Catequeses de São João Paulo II, Christopher escreve sobre
os maiores desejos que nós, como criaturas humanas, sentimos. Os anseios
transcendem o corpo humano e por muitas vezes não sabemos nomeá-los. Por
músicas, situações, filmes, histórias de santos e versículos, o autor nos faz
experimentar e reconhecer o que o princípio, em Gênesis, nos revela.
 
 
Título: Todos os caminhos levam a Roma
 
Autores: Scott e Kimberly Hahn
 
Sobre a obra: Neste livro o casal Hahn conta sua trajetória de volta a verdadeira casa,
a nossa Santa Igreja Católica. Ex-protestantes, Scott e Kimberly descobrem e aceitam
aos poucos as belezas do catolicismo. Um livro cativante, leitura simples e importante
para a nossa juventude católica, para que relembremos nossos valores e reacendamos
a chama de nossa fé.


