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 «Chamados a fazer brilhar a Palavra da verdade»  

(Carta ap. Porta fidei, 6) 

 

Neste ano, a celebração do Dia Mundial das Missões reveste-se dum significado muito 

particular. A ocorrência do cinquentenário do início do Concílio Vaticano II, a abertura do 

Ano da Fé e o Sínodo dos Bispos cujo tema é a nova evangelização concorrem para 

reafirmar a vontade da Igreja se empenhar, com maior coragem e ardor, na missio ad 

gentes, para que o Evangelho chegue até aos últimos confins da terra. 

«Os homens, à espera de Cristo, constituem ainda um número imenso», afirmava o 

Beato João Paulo II na Encíclica Redemptoris missio e acrescentava: «Não podemos ficar 

tranquilos, ao pensar nos milhões de irmãos e irmãs nossas, também eles redimidos pelo 

sangue de Cristo, que ignoram ainda o amor de Deus».  

Devemos seguir as pegadas do apóstolo Paulo, o qual, «prisioneiro de Cristo pelos 

gentios» (Ef 3, 1), trabalhou, sofreu e lutou para fazer chegar o Evangelho ao meio dos 

gentios (cf. Col 1, 24-29), sem poupar energias, tempo e meios para dar a conhecer a 

Mensagem de Cristo. Como São Paulo, devemos ser solícitos pelos que estão longe, por 

quantos ainda não conhecem Cristo nem experimentaram a paternidade de Deus.  

O anseio de anunciar Cristo impele-nos também a ler a história para nela 

vislumbrarmos os problemas, aspirações e esperanças da humanidade que Cristo deve 

sanar, purificar e colmatar com a sua presença. Um dos obstáculos ao ímpeto da 

evangelização é a crise de fé, patente não apenas no mundo ocidental mas também em 

grande parte da humanidade, que no entanto tem fome e sede de Deus e deve ser 

convidada e guiada para o pão da vida e a água viva, como a Samaritana que vai ao poço 

de Jacob e fala com Cristo. 

O encontro com Cristo como Pessoa viva que sacia a sede do coração só pode levar ao 

desejo de partilhar com os outros a alegria desta presença e de a dar a conhecer para que 

todos a possam experimentar. É preciso reavivar o entusiasmo da comunicação da fé, para 

se promover uma nova evangelização das comunidades e dos países de antiga tradição 

cristã que estão a perder a referência a Deus, e deste modo voltarem a descobrir a alegria 

de crer.  

A fé em Deus, neste desígnio de amor realizado em Cristo é, antes de mais, um dom 

e um mistério que se há-de acolher no coração e na vida e pelo qual se deve agradecer 

sempre ao Senhor. Mas a fé é um dom que nos foi concedido para ser partilhado; é um 

talento recebido para que dê fruto; é uma luz que não deve ficar escondida, mas iluminar 

toda a casa. É o dom mais importante que recebemos na nossa vida e que não podemos 

guardar para nós mesmos.  

«Acompanhai, Senhor, os vossos missionários nas terras a evangelizar, colocai as 

palavras certas nos seus lábios, tornai frutuosa a sua fadiga» ( Beato John Henry 

Newman). Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja e Estrela da Evangelização, acompanhe 

todos os missionários do Evangelho. 

BENEDICTUS PP. XVI 
 

Mensagem de Sua Santidade Bento XVI para o dia mundial das missões 2012  

Http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/missions/documents/hf_ben-xvi_mes_20120106_world-

mission-day-2012_po.html 
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Será um evento memorável, que fará a memória do mais importante momento da vida da Igreja no século XX. 

Embora permanecendo a mesma na sua identidade, natureza e missão, a Igreja mudou muito a partir do 

Concílio. Mudou para ser mais ela própria. Lembro uma comparação usada no passado, com certa frequência, para 

explicar a necessidade das “reformas” conciliares: é como uma bela imagem que as pessoas gostam muito e, por isso 

mesmo, vão queimando velas em sua homenagem, penduram fitas, colocam coroas e outros enfeites e até vestem a 

imagem com tecido. Tudo, porque gostam e querem expressar o carinho para com aquela imagem querida... 

Chega um momento em que já não se consegue ver bem a imagem, de tanto enfeite e fuligem de vela... Aos 

poucos, só se vê o adorno e quem não conhecia a imagem original, perde o apreço por ela, pois não compreende o 

sentido de tanto adorno... É preciso, então, restaurar, retirar os “acréscimos” que escondiam a imagem, para lhe 

restituir a beleza e o sentido originários... Comparação é comparação. “Omnis comparatio claudicat” (toda a 

comparação tem defeitos), já diziam os latinos. Fiquemos com o aspecto verdadeiro, para aplicar essa comparação à 

Igreja. 

A reforma, ou renovação conciliar, teve a intenção de ajudar a Igreja a voltar-se para o mais essencial; antes de 

tudo, para perceber de onde ela própria vem e que a sua razão de ser e existir não vem dela, mas do amor de Deus 

Trindade, da Palavra reveladora do desígnio de salvação de Deus para com o homem (Constituição Dogmática Dei 

Verbum). 

A Igreja queria compreender-se melhor como povo agraciado por Deus, chamado e enviado a proclamar ao 

mundo a Boa Nova, testemunha do Reino de Deus entre os homens; era necessário clarear novamente a parte de 

cada membro na vida e na missão da Igreja (Constituição Dogmática Lumen Gentium). 

Para melhor realizar isso, foi feita a renovação da Liturgia, da disciplina e organização da Igreja, da formação, 

vida e missão dos bispos, presbíteros, religiosos e leigos, para que cada um destes grupos componentes da Igreja 

pudesse viver melhor sua vocação e missão no seio da Igreja e no coração do mundo.  

Era necessário reafirmar mais uma vez, e de maneira clara, que a Igreja é missionária e não pode deixar de 

cumprir o mandato de Cristo, de ir e proclamar o Evangelho a todos os povos. Vários decretos e outros documentos 

do Concílio deram indicações para a revitalização da Igreja, que se tornava muito necessária. 

Mas também era necessário que a Igreja se colocasse no compasso do tempo e da história, propondo-se como 

anunciadora, servidora e testemunha de Boas Novas para o homem contemporâneo, dialogando com o mundo, sem 

se deixar absorver por ele; a Igreja tem muito mais para dizer ao homem do que aquilo que ele não deve fazer: ela 

tem uma luz forte a irradiar sobre a dignidade da pessoa humana e a recta ordem do viver e conviver entre todos os 

membros da comunidade humana, que ela não pode reter para si e deve partilhar, para a vida plena do homem 

(Constituição Pastoral Gaudium et Spes). 

Por isso mesmo, no Concílio Ecuménico Vaticano II, a Igreja abriu-se para ouvir e dialogar com os cristãos de 

outras Igrejas e grupos, com os crentes de religiões não-cristãs e também com os não crentes. Não porque estivesse 

pouco convicta da própria verdade, mas porque apenas na atitude do diálogo se consegue compreender as razões do 

outro e empreender um caminho que tenha algo em comum. Desde o Concílio, muitos passos foram dados nesse 

caminho, nem sempre fácil.  

Seria muito pouco, se olhássemos o Concílio Vaticano II apenas como um acontecimento do passado. O 

cinquentenário de sua realização também é ocasião para avaliar os frutos já produzidos; e também para perceber as 

inevitáveis falhas na aplicação do Concílio, ao longo desses anos todos. E isso tudo ajudar-nos-á a perceber melhor a 

graça do Concílio e quanto ele ainda tem para ajudar a Igreja nos próximos anos.  

O Concílio foi concluído em 1965; mas a obra do Concílio está longe de estar concluída! 

http://www.snpcultura.org/ha_50_anos_o_concilio_o_vaticano_ii_em_sintese.html 
 

 

Há 50 anos, o Concílio 

 

No próximo dia 11 de Outubro, em Roma, será comemorado o 50.º 

aniversário da abertura do Concílio Ecuménico Vaticano II.  

  

http://www.snpcultura.org/ha_50_anos_o_concilio_o_vaticano_ii_em_sintese.html
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Há 20 anos foi publicado o volumoso Catecismo da Igreja Católica. 

São documentos que nós católicos temos a obrigação de ler, estudar, conhecer e meditar. A ignorância fragiliza-

nos, intimida-nos e reduz o nosso campo de intervenção e de testemunho. Como falar do que não se sabe ou do que 

conhecemos mal? O maior conhecimento interiorizado da nossa fé fortalece as nossas convicções, torna-nos mais 

corajosos no testemunho vivencial e abre-nos ao diálogo com mais confiança. Pode tornar-nos mais audazes e 

protagonistas de mensagens de esperança e melhores anunciadores da Palavra. 

A leitura e meditação destes documentos é imprescindível para o conhecimento e compreensão dos conteúdos 

das verdades essenciais da nossa fé. O estudo enraíza, sedimenta e solidifica as nossas convicções na fé. Já 

passaram tantos anos sobre a publicação destes documentos. Já lemos algum? Como será possível sabermos 

enfrentar e discutir questões e afirmações absolutamente erróneas ou problematizadas, debatidas na comunicação 

social ou em privado, sobre conteúdos da fé cristã se não estudamos os documentos da Igreja?  Por vezes somos 

“infantis” a falar e discutir assuntos da nossa fé cristã por causa da ignorância e negligência no aprofundamento do 

conteúdo da fé cristã. 

Infelizmente somos um povo com poucos hábitos de leitura e menos ainda de livros de carácter religioso. Por 

outro lado, a formação cristã, na maior parte dos casos, ficou-se pela catequese até aos 12 ou 13 anos. Descurou-se 

o desenvolvimento da dimensão religiosa e espiritual. Mas o cursista comprometeu-se com o “estudo” da fé para 

melhor a compreender e proclamar. 

A ignorância religiosa afecta um dos três pilares do MCC – o estudo e formação cristã. A reflexão e meditação 

destes documentos deve conduzir-nos ao “encontro com uma Pessoa que vive na Igreja”. .. e que “continua a 

construir a Sua Igreja” – Cristo. 

Como diz Bento XVI “…o Ano da Fé deverá exprimir um esforço generalizado em prol da redescoberta e do 

estudo dos conteúdos fundamentais da fé, que tem no Catecismo da Igreja Católica a sua síntese sistemática e 

orgânica”. 

Esta proposta de Bento XVI deve ser um tempo de aprofundamento da nossa fé pessoal e comunitária para 

maior aproximação ao Cristo Ressuscitado. 

O Ano da Fé destina-se a cada um de nós. A renovação da fé é a renovação de nós mesmos através da 

conversão. O mundo melhor só é possível com a renovação de cada um. 

A propósito vem a oração de um já velho monge chinês: ó Deus, renovai o mundo, começando por mim próprio. 

Jorge Santos 

 

CONHECER 

Estamos no Ano da Fé – um tempo de graça. Começa no próximo dia 11 de 

outubro e termina no dia 24 de novembro de 2013. Assim foi proclamado por 

Bento XVI na sua carta apostólica “Porta da Fé”, dada em Roma no dia 11 de 

outubro de 2011 ( 7.º ano do seu pontificado). 

Destina-se a renovar a nossa fé através da formação cristã designadamente pelo 

acesso a dois documentos de enorme importância na Igreja. 

No dia 11 de outubro de 1962 João XXXIII abria o Concílio Vaticano II em Roma. 

Foram muitos, importantes, actuais, densos e renovadores os documentos 

conciliares: 4 Constituições, 9 Decretos e 3 Declarações. 

 

 

 

 
PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA – 13 de Outubro 

Abertura do ano da Fé e celebração dos 50 anos do Concilio Vaticano II 

Peregrinação presidida pelo Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa 

Inscreve-te numa Ultreia perto de ti! 
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Diz-nos a Igreja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Missão da Igreja num país em crise 

Nota do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa 

 
 

1. O momento socioeconómico que Portugal atravessa está a ser difícil para muitos portugueses. A Igreja é 

sensível ao sofrimento de todos, particularmente dos mais pobres e dos desempregados, independentemente da fé que 

professam. A principal resposta da Igreja para o momento actual tem sido dada pelas suas instituições de 

solidariedade social, como prática activa da caridade. 

A Igreja e a comunidade política 

2. Quando celebramos 50 anos do início do Concílio Vaticano II, é oportuno recordar o seu ensinamento, tantas 

vezes confirmado pelo Magistério posterior, sobretudo dos Papas. A Igreja é um Povo, uma comunidade estruturada e 

organizada, que assume como dever a procura do bem-comum de toda a sociedade. Esse é também o fim da 

comunidade política. “No campo que lhe é próprio, a comunidade política e a Igreja são independentes e autónomas 

uma da outra. Mas ambas, embora a títulos diferentes, estão ao serviço da vocação pessoal e social dos mesmos 

homens” (Gaudium et Spes, nº 76). 

A Igreja e o actual momento da sociedade portuguesa 

3. A doutrina social da Igreja, que temos sempre o dever de anunciar, ilumina a realidade, interpela a consciência 

dos intervenientes na coisa pública e sugere atitudes que exprimam valores. 

- Prioridade na busca do bem-comum. Esta primazia da busca do bem-comum de toda a sociedade atinge 

todas as pessoas e todos os corpos sociais.  

- Direito ao trabalho. O desemprego é, certamente, um dos aspectos mais graves desta crise, o que supõe, para 

a sua superação, um equilíbrio convergente de vários elementos: criatividade nas empresas, caminhos ousados no 

financiamento, diálogo social em que pessoas e grupos decidam dar as mãos, apesar das suas diferenças. 

- Estabilidade política. É exigida pela própria natureza da democracia e da responsabilidade dos seus actores, 

requerendo a busca permanente do maior consenso social e político. Todos sabemos que, para superar as presentes 

dificuldades, não existem muitos caminhos de solução. Compete aos políticos escolhê-los, estudá-los e apresentá-los 

com sabedoria. 

- Respeito pela verdade. O discurso público tem de respeitar a verdade do dinamismo das situações e da 

procura de soluções. 

- Generosidade na honestidade. O bem da comunidade nacional exige de todos generosidade para não dar 

prioridade à busca de interesses particulares e a honestidade para renunciar a caminhos pouco dignos de procura 

desses interesses. Só com generosidade se pode alcançar um bem maior. 

Renovação cultural 

4. Esperamos que a presente situação faça avançar a verdadeira compreensão sobre alguns elementos decisivos 

do mundo económico-financeiro em que estamos inseridos: 

- Os sistemas económico-financeiros. A Igreja sempre defendeu, entre as expressões da liberdade, a 

liberdade económica, desde que as suas concretizações se submetam aos objectivos do bem-comum. Os próprios 

lucros das pessoas, das empresas e dos grupos devem orientar-se para o bem-comum de toda a sociedade. 

- O equilíbrio entre finanças e economia. Importa que a economia e as finanças se pratiquem de modo ético a 

fim de criar as condições adequadas para o desenvolvimento da pessoa e dos povos. 

- Os mercados. Sujeitos a uma dimensão ética de serviço à humanidade, os mercados não podem separar-se do 

dinamismo económico, transformando-se em fontes autónomas de lucro que não reverte, necessariamente, para o 

bem-comum da sociedade. 

A superação da crise supõe uma renovação cultural. A Igreja quer contribuir para esta renovação com os valores 

que lhe são próprios: a dignidade da pessoa humana, a solidariedade como vitória sobre os diversos egoísmos, a 

equidade nas soluções e na distribuição dos sacrifícios, atendendo aos mais desfavorecidos, a verdade nas afirmações 

e análises, a coragem para aceitar que momentos difíceis podem ser a semente de novas etapas de convivência e de 

sentido colectivo da vida. Nós, os crentes, contamos para isso com a força de Deus e a protecção de Nossa Senhora. 

Texto na integra em : http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?&id=92488 

 

http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?&id=92488
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I . OS CURSILHOS DE CRISTANDADE 

Os Cursilhos de Cristandade são a vivência de fundamental cristão em ordem à vertebração da Cristandade.  

Os Cursilhos de Cristandade são um método para possibilitar ao homem a vivência do fundamental cristão, para 

que as almas pelo seu próprio «peso» (pelo peso da gravidade do espírito) vão estruturando a verticalidade e vigor do 

cristianismo primitivo, construída e modelada na perspectiva mais pura e actual do Magistério da Igreja, segundo as 

linhas nítidas do Evangelho. 

Em resumo poder-se-ia dar a seguinte definição: os Cursilhos de Cristandade são um método para possibilitar aos 

baptizados a vivência do fundamental cristão, que gera um movimento tendente a vertebrar a cristandade. 

São um método e uma vida: como método estão ao serviço da verdade; como vida suscitam um movimento; 

movimento que quando não se desvia da sua órbita vital, que arranca pelo impulso da sua motivação (encontro com 

Cristo), e decorre pela sua orientação até à sua finalidade (amizade com Cristo), vai vertebrando ideias, vidas e 

estruturas desencadeando um processo progressivo, capaz de engendrar uma ordem nova com o cunho do divino. O 

Movimento dos Cursilhos de Cristandade pretende, quanto aos que vivem um Cursilho, possibilitar-lhes a vivência do 

fundamental cristão e ir, face ao Mundo, polarizando-o cristãmente de forma a que este venha a ser uma cristandade 

viva, activa e vertebrada: um mundo vertebrado cristãmente.  

Cada uma das suas peças (Pré-Cursilho, Cursilho e Pós-Cursilho), responde à finalidade que se pretende; o Pré-

Cursilho, a de facilitar a busca (individual e colectiva) mais activa e efectiva do fundamental cristão; o Cursilho, a de 

proporcionar o encontro pleno, actual e comunitário de cada pessoa com o fundamental cristão, e o Pós-Cursilho a de 

dar a vivência, o testemunho perene, eclesial e crescente do fundamental cristão, durante toda a vida. 

Para garantir que cada uma das peças mencionadas cumpra a sua precisa função, e que todas se encontrem 

dispostas e afinadas a todo o momento, estão a Escola de Responsáveis e o Secretariado dos Cursilhos de Cristandade. 

 

II. OS FINS, DETERMINANTES DO VALOR DO FENÓMENO 

A finalidade dos Cursilhos explica o fenómeno dos Cursilhos. 

Bases dessa finalidade são a observação da realidade, a conjunção da psicologia, com a teologia e o critério de 

eficácia. 

a) Observação da realidade. 

Se observarmos com alguma atenção o nosso «mundo cristão» verificamos que existe uma inapetência radical 

pelas coisas do espírito. 

O mais grave dos problemas talvez seja a falta de fome de Deus. Problema que se patenteia ainda mais, quando 

se pensa que quase todo o «religioso» vigente está disposto a saciá-la. 

Dir-se-ia que a quantidade de obras e associações existentes na Igreja, pressupõem que as gentes têm apetite 

dos alimentos espirituais que cada uma dessas organizações tem por norma servir. Isto dá lugar a um fenómeno que 

tanto tem de corrente como de paradoxal. Há uma grande escassez de fome e uma superabundância extraordinária de 

meios para saciá-la; uma falta de apetite radical do religioso por parte do mundo e uma vontade enorme de «despachar 

e colocar o produto religioso» por parte dos que, por terem sempre permanecido na área «dos bons», sentem-se e 

estão autorizados para propagarem o «religioso» no mundo. 

O «quid» está em ir semeando e desenvolvendo a fome de Deus no Mundo, sem apresentar nenhum meio 

determinado para saciá-la, pois que deste modo não se infundirá a muito admissível suspeita de que fomentamos a 

fome, não para bem desse mundo em si, mas antes para impor o consumo de determinado produto.  

Uma serena observação da realidade leva à conclusão de que muitas das vezes atende-se mais ao adjectivo do 

cristianismo do que ao nuclear, ao central, ao substancial e essencial.  

 

 

 

A Finalidade do Movimento dos Cursilhos de Cristandade 

Eduardo Bonnin – Ultreia Mundial - Roma 1966 
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Pode ser que tenha havido algum período da história reclamando a colocação de «assento» em qualquer outro 

ponto. Os esforços pareciam dirigir-se para a consecução de médicos cumpridores, de bons operários, de funcionários 

públicos devotos. Mas sem dúvida hoje, os tempos têm uma exigência mais dura no «ser cristão», já que a dignidade 

máxima a que toda e qualquer pessoa pode aspirar é a conferida pelo Baptismo. Quando se parte da valorização 

baptismal e se continua sempre nessa mesma linha, a existência cobra uma luz nova e uma claridade que tudo ilumina 

e esclarece. 

Para o cristão consciente existe uma só questão, um só problema: o de saber aceitar, e de ir assimilando ao longo 

da vida – com júbilo esclarecido e sereno, sem se aturdir – a admirável grandeza de ser santo.  

Sem dúvida a maior dificuldade está em que muitos baptizados não vivem o seu Baptismo. Por isso o Movimento 

dos Cursilhos de Cristandade ao facultar a vivência do fundamental cristão límpido e concreto, ajuda a resolver este 

grave problema. 

Acertadamente se disse que a religião cristã na sua essência mais profunda, é a Pessoa e o destino de Cristo, com 

toda a sua potência e plenitude que se insere em todo o crente, tendendo a crescer e a desenvolver-se na existência 

pessoal de cada um, a fim de realizar progressivamente a totalidade das possibilidades daquelas (Pessoa e destino de 

Cristo). 

Nesta gozosa, admirável e misteriosa realidade, tem nas suas raízes a dinâmica do cristianismo consciente, que 

por sê-lo, vai sendo também crescente e se difunde comunicando-se ao mundo. Quando não se esquece isto - que é o 

medular do cristianismo, que é o seu QUÊ e seu PORQUÊ - toda a vida está como que banhada numa dilatante luz de 

evidente significação. 

Quando não se tem isso em conta, pormenoriza-se o «COMO» sem se ter bem assente e fundamentado o sempre 

vivo e vivificante PORQUÊ.  

Muitos cristãos emaranham-se aos ramos dos múltiplos «COMOS», sem penetrar no tronco do único PORQUÊ, que 

é "O ÚNICO NECESSÁRIO» do Evangelho, sem reparar que somente pela viva compreensão desse PORQUÊ, pode ser 

vigorizada toda a frondosa árvore do cristão. 

O conceito que temos de Cristandade, não é o medieval mas antes o das primitivas cristandades que apesar de 

pequenas em número, conforme se depreende dos «Actos dos Apóstolos» possuíam um acento triunfal, enquanto 

respiravam amplamente a dita de serem cristãos, e de irem conquistando todo o mundo para Deus. 

O conceito de cristandade tem de ser o de agora, o actual, o que convém à nossa época, mas com o mesmo 

espírito apostólico de sempre: tendo em conta a realidade viva de Cristo, presente e vivo na comunidade cristã de 

hoje.  

Há que moldar a realidade humana segundo o plano de Deus. Não cremos na desconexão entre criação e 

redenção ainda que, por crer na autonomia da natureza humana também não identifiquemos. 

Queremos um mundo pleno de Cristo e sabemos que na medida em que Cristo penetre no mundo este será 

humanamente mais denso.   

A cristandade deve surgir das raízes de todas as inquietações humanas de ordem temporal, condicionadas por 

qualquer circunstância social, política, religiosa ou familiar.  

A santidade - «heroísmo de amor» - deve chegar a todas as coisas do mundo profano com esta condição: que 

permaneça sendo santidade; que não se perca no caminho.  

Na cristandade medieval, parece que tudo estava orientado de maneira a que as coisas humanas se deviam 

empregar na protecção das divinas. 

E se bem que nunca devamos esquecer a importância dos meios, na propagação do Evangelho e na expansão do 

reino de Deus, não podemos deixar de observar que hoje a ordem a seguir é inversa: o necessário é que as coisas 

divinas protejam e vivifiquem as humanas pela de Deus aos homens e às coisas, que terá por resultado a resposta 

actual do mundo a essa descida de Deus. 

Há que trabalhar e lutar para que o Evangelho marque com o seu selo, os homens e as coisas de hoje: então, 

estes homens e estas coisas, marcados pelo Evangelho, serão a Cristandade que Deus hoje nos pede. 

O Cristianismo – Verdade e Vida – é eterno e portanto de todos os tempos. A Cristandade faz-se no tempo: por 

isso terá, segundo a época a sua fisionomia distinta, não tanto por os homens serem diferentes, mas antes por serem 

outras as coisas dos homens. 

 

Publicado na revista Peregrino Nº 14 – Dezembro de 1966 (continua no próximo numero) 
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O cantinho das Ultreias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi no passado dia 27 de Setembro, dia de S. Vicente Paulo, que o 

movimento de Cursilhos de Cristandade da Grande Lisboa teve a 

oportunidade de vivenciar uma Ultreia partilhada com os irmãos 

cursilhistas da Diocese de Santa Maria – Rio Grande do Sul, Brasil. 

Estando em Lisboa um grupo de 21 cursilhistas, numa peregrinação a 

Santiago de Compostela, para comemorar os 50 anos dos cursilhos de 

Cristandade no Brasil, tivemos oportunidade de ouvir o rolho da Eva Silva, 

nossa irmã cursilhista de Odivelas. Partilhou connosco a sua vivência 

pessoal no seu dia a dia, como vicentina e na pastoral dos emigrantes 

Brasileiros em Portugal. 

O encontro começou com uma eucaristia às 19h00 na Igreja de S. 

João de Deus e seguiu-se um agradável jantar. Na Ultreia partilhou-se o 

modo como se vive o Movimento dos Cursilhos de Cristandade nos dois 

países. 

Foi uma Ultreia com a presença de 3 sacerdotes e com a partilha de 

todos, Padre Chico (Brasil), Padre António Ramires e Padre Zeca 

(Odivelas). O Padre Chico que acompanhou a peregrinação, deu 

testemunho da realidade dos cursilhos no Brasil e a devoção e protecção 

que têm à Nossa Senhora Aparecida. 

Contámos também com a partilha do Padre Zeca Zavorski da Paróquia 

de Odivelas, responsável pela pastoral dos emigrantes Brasileiros. 

Dos cursilhos de Lisboa, também foi contado o episódio da intendência 

a Nossa Senhora ocorrido no 1º Cursilho em Portugal, realizado em Fátima 

e referida a afirmação “Obra que nasce em Fátima, não morre.” 

No final tivemos oportunidade de ir até ao sacrário e de ouvir alguns 

cânticos brasileiros, nomeadamente o Decolores brasileiro, que é um pouco 

diferente do nosso, mas também muito animado 

Foi uma Ultreia bastante agradável, e quem esteve aproveitou. 

Podia viver sem ir à Ultreia?  

Poder podia, mas não era a mesma coisa… 

DeColores   

Nuno Marques 

 

Desde 20 de Setembro que há uma Ultreia em Lisboa. A Ultreia de S. 

Domingos de Benfica foi transferida para a Igreja de S. João de Deus, 

para que “o melhor de cada um, chegue ao maior número possível”. 

Tem sido muito bom e muito gratificante rever caras e corações que 

por diversas razões não conseguiam ir a S. Domingos regularmente e 

sentiam a falta da Ultreia.  

Na 5ª feira, dia 27 de Setembro a Ultreia teve o privilégio, o prazer e a 

alegria de receber um grupo da Diocese de Santa Maria do Brasil que 

numa partilha de experiencias, enriqueceu todos os que lá puderam 

estar, como comprova o testemunho do Nuno.  
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Ultreia Regional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vai acontecer 

Missa Penitencial pelo MCC 7 de Novembro  - 6:30 Grande Lisboa Igreja da Divina Misericórdia - Patameiras  

5 a 8 Dezembro de 2012 Cursilho de Homens  Torres Vedras  

23 a 26 de Janeiro de 2013 Cursilho de Homens Grande Lisboa Turcifal 

30 de Jan. a 2 de Fev de 2013 Cursilho de Senhoras Torres Vedras  

2 e 3 de Março de 2012 Mini-Cursilho para Casais Torres Vedras  

13 a 16 de Março de 2013 Cursilho de Senhoras Grande Lisboa Turcifal 

24 a 27 de Abril de 2013 Cursilho de Homens Torres Vedras  

11 e 12 de Maio de 2013 Mini-Cursilho para Casais Grande Lisboa Turcifal 

29 de Maio a 1 de Junho de 2013 Cursilho de Senhoras Torres Vedras  

 

 

 

 

 

 

 

Este espaço também é teu, podes e deves colaborar com partilhas, vivências pessoais, de Grupo e de Ultreia. 
Envia a tua partilha para mccgrandelisboa@sapo.pt, ou entrega na Ultreia que frequentas. 

 

 

 

VII Ultreia Nacional - Ilha Terceira 
Comemoração dos 50 Anos do 1º Cursilho de Cristandade dos Açores  

27 de Abril de 2013 

Estão abertas as inscrições! 

 

 

Com a Ultreia Regional realizada no dia 12 de Setembro, às 21:30 

na Igreja de S. Domingos de Benfica iniciaram-se as actividades 

do Movimento dos Cursilhos de Cristandade na Grande Lisboa. 

Tendo a Carta “Porta da Fé” do Papa Bento XVI, como tema 

principal, as cerca de 100 pessoas presentes acompanharam o 

desenrolar do rolho vivencial do nosso irmão João Carlos com 

redobrada atenção e crescente entusiasmo, na certeza de que “é 

proclamando a fé que se a ganha”. 

Conscientes de que “a fé ilumina a nossa vida”,  

terminámos junto ao Sacrário louvando,  

agradecendo e entregando o novo ano pastoral a  

Deus Nosso Senhor. 

DeColores 

 

   


