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 «Quereis oferecer-vos a Deus?»  

 
 

“Quereis oferecer-vos a Deus?” é o pedido que Maria dirige a todos quantos se 

aproximam do Santuário de Fátima, e nós não somos excepção, o grupo do MCC 

que foi a Fátima em comunhão com toda a Igreja para celebrar a abertura do Ano 

da Fé e evocar os 50 anos do Concilio Vaticano II, aos pés de Maria.  

“Quereis oferecer-vos a Deus?” 

Deve ser um estímulo para respondermos com generosidade. 

“Quereis oferecer-vos a Deus?” 

A nossa vida Te pertence, nós vivemos por Ti, em Ti nos movemos e existimos. 

Entregarmo-nos a Ti é um acto de confiança, entregarmo-nos a Ti é a nossa 
resposta ao Teu amor. 

“Quereis oferecer-vos a Deus?” 

Precisas mesmo da nossa vida limitada? Quiseste precisar de nós, mesmo da nossa 

fraqueza porque Tu triunfas na debilidade do homem e fazes coisas maravilhosas: 

pela debilidade humana dispersas os soberbos; pela nossa fraqueza fazes com que 

a vida renasça e muitos irmãos encontrem Cristo.  

«Quereis oferecer-vos a Deus?»  

Nos momentos mais duros da nossa vida, seja o nosso coração a bater mais forte 

para manifestar a nossa resposta ao Teu amor, a Ti, que entregaste a Tua vida 
para testemunhar o Teu amor por nós.  

«Quereis oferecer-vos a Deus?»  

Quando incapazes de compreender os Teus misteriosos desígnios, faz com que 

saibamos entregar o nosso ser nas Tuas mãos, porque o Teu o Amor é mais fiel do 

que o dos homens.  

«Quereis oferecer-vos a Deus?»  

Queremos, com a Tua ajuda, viver e oferecer com amor e generosidade, o nosso 

ser, o nosso trabalho, o nosso pensar, sentir e querer para que tudo transformes 
em graças necessárias para uma verdadeira conversão.  

Mãe Santíssima, dá-nos a inquietação da missão e ajuda-nos a descobrir em cada 
circunstância o modo de anunciar. Ámen! 
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O angelismo supõe não se acreditar que as 

inquietações dos homens se podem balizar: é não crer 

no poder das promessas de cristo sobre e humanidade. 

 O encarnacionismo é acreditar 

«demasiadamente» no homem: é julgar que as 

realidades humanas são por si próprias «suficientes» e 

não necessitam do sobrenatural. 

O primeiro cria pessoas sem problemas; o segundo 

cria problemas às pessoas. 

Trata-se de potenciar duma forma cristã as 

inquietações que já existem e de orbitar as vidas 

dando-lhes um fundamento cristão. 

Tudo se vigoriza quando fundamentado 

cristãmente. Quando assim é, tudo se encontra na 

orbita do seu sentido pleno e verdadeiro. 

Devemos ter fé em que o homem frente a frente 

com a verdade e convencido dela, a siga. 

Quando duvidamos disto é porque não acreditamos 

o suficiente na verdade que propagamos, ou não 

cremos no homem que a recebe. 

Ás vezes esquecemo-nos de que a realidade cristã 

por si mesma, sem necessidade de ímpetos 

ordenadores ou de carris, tem uma dinâmica própria, 

suficiente para engendrar uma ordem nova com a 

chamada do divino. 

Ao abrirem-se à Verdade, os homens sentem-se 

robustecidos desde dentro: logo é mais fácil acreditar 

no homem que só então é capaz de cristianizar o 

vertebrado. Se se vive em plenitude cada um ocupa o 

seu lugar. 

Interessa que vivam o cristianismo, aqueles que 

movem as pessoas e não as obras nem as coisas. 

Cristianizando as vértebras da realidade que são as que 

a vertebram, aprumando-as constantemente numa 

genuína valorização baptismal das suas vidas, a 

realidade fica impregnada pelo seu peso especifico de 

verdadeira eficácia apostólica. 

A possibilidade de milagre está em conexão com a 

fé dos homens. 

 

 

 

 

A Finalidade do Movimento dos Cursilhos de Cristandade 

Eduardo Bonnin – Ultreia Mundial - Roma 1966 

 

(parte II – continuação do nº anterior) 

a) Psicologia e Teologia 

As maiores realidades de Deus satisfazem as 

melhores aspirações do homem.  

A Teologia c a Psicologia são autenticamente 

paralelas. Os anseios das almas unicamente podem 

satisfazer-se na realização dos desígnios que o Senhor 

tem sobre todas e cada uma delas. 

 Cada homem, na sua mais radical autenticidade 

é o que Deus pensa dele. Tudo o mais não é a verdade 

de si mesmo, mas antes engano, mentira, dissimulação, 

trevas.. advertências que o falseiam ou desvirtuam. 

 Acertado foi Guardini: «A minha singularidade 

encontra-se em Deus, não em mim  mesmo». 

 A maneira de se entregar aos demais está na 

proporção directa da personalização que faz o apóstolo 

de Cristo.  

 No Movimento dos C. de C. conjugam-se 

realidades que supõem e exigem crer em Deus e crer no 

homem: Teologia e Psicologia. Crer em Deus e nos 

homens de Deus. No que podem fazer os homens que 

acreditam em Deus, e na  vigência perene e operante da 

sua realidade e das suas promessas. 

Cristo é Deus que se encarna no tempo. Cristo 

pereniza-se na Igreja. O indivíduo torna-se plenamente 

presente no âmbito salvífico da Igreja pela Graça. 

Somente na Graça é possível o encontro com Cristo. 

A aventura cristã consiste em fazer presente na 

historia o Mistério de Cristo. 

A comunhão dos Santos é o melhor caminho para 

realizar a aventura cristã. 

Tornar presente na História – na nossa realidade 

histórica – o Mistério da Comunhão dos santos é realizar 

a convivência dos Santos: que os que pretendem viver 

cristãmente, compartilhem entre si as suas vidas, para 

que o seu cristianismo seja genuíno (de Cristo), e 

autentico (deles) a fim de conseguirem a sua vigência 

efectiva neles e nos demais. 

Há que fugir do ANGELISMO e do 

ENCARNACIONISMO. 
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O “SE” do Cursilhista 

Se Deus me chamou ao Cursilho,  

foi porque se lembrou de mim, 

Se Deus se lembrou de mim, 

 é porque fui escolhido, 

Se fui escolhido,  

TENHO RESPONSABILIDADE, 

Se tenho responsabilidade,  

tenho de pensar em quê, 

Se tenho que pensar em quê,  

terei que fazê-lo sem EGOÍSMO, 

Se o fizer sem egoísmo, 

 terei que limar muita aresta, 

Se limar muita aresta,  

passarei a ser diferente, 

Se for diferente,  

sem deixar de ser eu, 

Se não deixar de ser eu,  

sem deixar de ser humilde, 

Se for humilde,  

sem disso me envaidecer,  

Poderei então ORAR, 

 

Se puder Orar e Sacrificar-me, 

Se me sacrificar primeiro pelos outros 

 e só depois por mim, 

 

Então, só então, serei cristão! 

Seguindo a comparação da pesca, dir-se-ia que há 

que há que pescar os peixes com as suas barbatanas e 

as suas espinhas. 

Deus que os fez como tais como são, redimiu-os e 

quer que se santifiquem precisamente como são. Tudo 

o que é «baptizavel» é redimível e santificável. E é 

somente partindo do homem tal como é, que se pode ir 

chegando cada dia pouco a pouco, até ao que Deus 

quer que seja. 

Em muitas cidades importantes sucede haver um 

Jardim Zoológico onde estão enjaulados alguns animais 

ferozes ou selvagens. Normalmente estes animais, na 

sua forçada reclusão, têm vindo a perder todas as suas 

características peculiares. E o que se vê ali, é um leão 

que já não é leão, e um tigre que já não é tigre. Talvez 

ele tenha sido leão ou tê-lo-á sido o seu avô; mas na 

actualidade perdeu grande parte da sua ferocidade e 

arrogância. 

O mesmo pode suceder a muitas almas que 

entram na área do religioso, ao pretender-se encaixa-

los na inflexibilidade de uns quadros que «enquadram» 

as pessoas com demasiada rigidez. Valendo-nos do 

mesmo exemplo poderíamos dizer que o que pretende 

o Movimento de Cursilhos não é enjaular ninguém, mas 

sim baptizar a selva. 

Existe o perigo de atender mais aos métodos que 

aos fins. Nunca a mística dos fins nos deve fazer 

esquecer o realismo dos meios. O fim não justifica os 

meios, mas determina-os, enquadra-os e valoriza-os. 

Só conhecendo a meta se pode traçar o caminho 

preciso e exacto para chegar a ela. 

 

 

Quando o homem acredita o poder de Deus entra 

em acção. A fé autêntica é já milagre, é a transmutação 

do vacilante em firme. Dir-se-ia que todo o crente tem 

em si um sopro de força milagrosa, não magica nem 

fantástica, mas sim baseada na realidade. A fé viva é 

uma irradiação de energia transformadora par ao 

mundo. Há que ir até junto dos demais partindo da 

verdade em que cremos, vivendo neles. 

A perfeição do homem e o reino de Deus coincidem 

praticamente e constituem uma só coisa, um todo no 

mundo. A intimidade humana é o santuário da 

intimidade divina: menosprezar a dignidade daquela é 

subtrair-se á difusão desta.  

b) Critério de eficácia 

Aplicar o critério de eficácia às coisas de Deus, é 

um critério que visa as almas e não as coisas. Por isso o 

esforço tem de se orientar não com vista aos actos, mas 

às vidas. Não trabalhamos para a cobrança a ponto de 

um «encerramento», mas sim a prazo um pouco mais 

lento, de vidas que se vão centrando cristãmente. 

O «Cursilho» tal como um ponto, não tem 

dimensão. O que marca a trajectória é o pré-cursilho e o 

pós-cursilho: o que se pretende e o que se consegue. 

Quando se tem o acerto de pretender o eficaz 

experimenta-se a pena de não conseguir o que se 

pretende ou o assombro de conseguir mais que o 

pretendido. 

Empregando a comparação evangélica, trata-se de 

pescar homens, mas homens que têm de entrar na área 

«do cristão» sem perder nenhuma das suas qualidades. 

 

 
Publicado na revista Peregrino Nº 14/15 – Dezembro de 1966 (continua no próximo numero) 
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decisões e os seus frutos, a contemplá-lo sobre diferentes perspectivas, com um olhar atento, curioso e dedicado. 

 

O CONCÍLIO VATICANO II É O 21º NA LISTA DOS CONCÍLIOS ECUMÉNICOS 

O primeiro Concílio foi o de Jerusalém, citado por S. Lucas nos Actos dos Apóstolos (cap. 15), por volta do ano 50.  

Chama-se Apostólico porque convocado pelos Apóstolos para resolver algumas questões sobre os judeus convertidos 

ao cristianismo e a sujeição à lei de Moisés. 

Em seguida foram celebrados alguns Concílios locais. 

Depois da paz de Constantino e do Edito de Milão, no ano 313, o exercício da nova religião cristã foi reconhecido no 

Império e a Igreja ganhou a sua liberdade no sentido de que saiu da clandestinidade: de religião não lícita passou a ser 

reconhecida como religião lícita. 

Define-se um Concílio Ecuménico quando não é celebrado por uma Igreja particular, como por exemplo aquele de 

Elvira (Espanha) no 304, e quando tem a característica de universalidade, quando se convoca todo o Ecúmeno, ou seja 

os Bispos das várias Dioceses. Leva o nome da cidade onde foi celebrado. 

I. Primeiro Concílio de Nicéia (Turquia -19 de Junho a 25 de Julho de 325) 

II. Primeiro Concílio de Constantinopla (Turquia - de Maio a Julho de 381).  

III. Concílio de Éfeso (Turquia - 22 de Junho a 31 de Julho de 431). 

IV. Concílio de Calcedônia (8 de Outubro a 1 de Novembro de 451). 

V. Segundo Concílio de Constantinopla (Turquia -5 de Maio a 2 de Junho de 553). 

VI. Terceiro Concílio de Constantinopla (Turquia -7 de Novembro de 680 a 16 de Setembro de 681). 

VII. Segundo Concílio de Nicéia (24 de Setembro a 23 de Outubro de 787). 

VIII. Quarto Concílio de Constantinopla (Turquia - 5 de Outubro de 869 a 28 de Fevereiro de 870). 

IX. Primeiro Concílio de Latrão (Roma - 18 a 27 de Marco de 1123). 

X. Segundo Concílio de Latrão (Roma - 4 de Abril de 1139). 

XI. Terceiro Concílio de Latrão (Roma, do 5 a 19 de Março de 1179). 

XII. Quarto Concílio de Latrão (Roma - 11 a 30 de Novembro de 1215). 

XIII. Primeiro Concílio de Lião (França - 28 de Junho a 17 de Julho de 1245). 

XIV. Segundo Concílio de Lião (França -7 de Maio a 17 de Julho de 1274). 

XV. Concílio de Viena (França – 16 de Outubro de 1311 a 6 de Maio de 1312). 

XVI. Concílio de Constança (Suíça - 5 de Novembro de 1414 a 22 de Abril de 1418). 

XVII. Concílio de Basiléia, Ferrara, Florença, Roma (Suíça - Itália, 23 de Julho de 1431 a 7 de Maio de 1437) 

XVIII. Concílio de Latrão (Roma - 3 de Maio de 1512 a 16 de Marco de 1517). 

XIX. Concílio de Trento (Itália - Roma – 13 de Dezembro de 1545 a 4 de Dezembro de 1563). 

XX. Concílio Vaticano I (8 de Dezembro de 1869 a 18 de Julho 1870). 

XXI. Concílio Vaticano II (11 de Outubro de 1962 a 7 de Dezembro de 1965). 

(continua no próximo número) 

 

 

 

O concilio Vaticano II foi «uma dadiva do espírito à sua 

Igreja», segundo João Paulo II, e um «extraordinário evento 

eclesial, nascido do coração de Deus, por meio de uma intuição 

de João XXIII, e que teve em João Paulo II um interprete 

qualificado e uma testemunha coerente», segundo Bento XVI.  

Ao completar 50 anos todos os cristãos são convidados a 

revivê-lo e a reavivá-lo, a conhecê-lo melhor, a ler, meditar, 

rezar, contemplar, viver e partilhar o seu conteúdo, a descobrir 

as suas motivações, os seus bastidores, as suas problemáticas, 

as suas  

 

 

Vaticano II 
50 Anos 
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CRER 

Melhor conhecer para mais profundamente crer. Conhecer por conhecer não gera vida. 

Neste Ano da Fé somos chamados a melhor conhecer o centro da nossa a Fé, a figura 

central, única, extraordinária e assombrosa - Jesus Cristo. 

“Proclamei este Ano especial precisamente para que a Igreja renove o entusiasmo de 

crer em Jesus Cristo, único Salvador do mundo, reavive a alegria de percorrer o 

caminho que nos indicou e testemunhe de modo concreto a força transformadora da fé” 

– Bento XVI. 

 
 

Conhecemos Jesus sobretudo através dos seus biógrafos 

(João, Mateus, Lucas e Marcos) na obra ímpar, porque 

inspirada, – Os Evangelhos, o verdadeiro “coração de 

todas as escrituras” na medida em que “são o principal 

testemunho da vida e da doutrina do Verbo Encarnado, 

nosso Salvador” (Catecismo 125). Conhecemo-Lo pelos 

comentários e reflexões constantes das Epístolas vividas 

e inspiradas pelos seus apóstolos (S. Paulo, S. Pedro, S. 

João e S. Tiago). Conhecemo-Lo pela Tradição 

Apostólica feita pelos Apóstolos e continuada pelos 

bispos seus sucessores e ainda pelo Magistério da 

Igreja. 

A criação revela o seu Criador mas Jesus é a revelação 

expressa de Deus pelas palavras que proclamou e pela 

vida modelar que levou e que culminou com a sua morte 

e ressurreição. 

Mas a fé não nasce por acaso no coração do homem. 

A fé nasce do encontro entre Jesus e o homem. 

Caminham um para o outro. O homem é capaz de Deus 

porque naturalmente tem em si inscrito o sentimento e 

o desejo de Deus. O homem tem a marca de Deus 

porque foi este quem o criou para Si. Sempre o homem 

procurou Deus muito embora por vezes d’Ele se afaste 

por revolta, por ignorância, indiferença, outras 

preocupações, mau exemplo dos crentes ou 

simplesmente por estar na moda viver na ausência de 

Deus. “Vindo de Deus e caminhando para Deus, o 

homem não vive uma vida plenamente humana senão 

na medida em que livremente vive a sua relação com 

Deus”. (ver Catecismo 27, 29 e 44).  

Não nos esqueçamos de que Deus estabeleceu Alianças 

com o homem, na pessoa de Noé e depois com Abraão e 

seus descendentes e para todo o sempre. 

Mas partiu de Deus a iniciativa de vir ao encontro do 

homem - através do envio e encarnação de Jesus. Jesus 

é de modo definitivo e pleno a Revelação Divina. “Por 

amor, Deus revelou-Se e deu-Se ao homem. Dá assim 

uma resposta definitiva e mais do que suficiente às 

questões que o homem se põe sobre o sentido e o fim 

da vida” (Catecismo 68). 

Esta relação que leva o homem a caminhar para Deus 

assenta na fé, isto é, na confiança que nos merece.  

 

 

Nunca O vimos explicitamente mas acreditamos porque 

Se nos impôs pela sua obra e sobretudo por tudo o que 

foi e é Jesus o Ressuscitado.  

Vem a propósito o que Vitor Gonçalves escreveu na Voz 

da Verdade de 28.10.12: 

“Entre o “ver e acreditar” e o “acreditar sem ver” de que 

o Evangelho tanto nos fala, entendemos a fé em Jesus 

Cristo como relação viva, que se constrói e fortalece, e 

nos compromete com o seu projecto de amor. Não 

vemos Deus mas acreditamos n’Ele, e se muitos viram 

Jesus porque conviveram com Ele, nós somos os “felizes 

que hão-de acreditar sem ter visto” anunciados a Tomé. 

Ver, só por si, não compromete, como infelizmente 

constatamos com muitas realidades de injustiça e 

sofrimento., tantas vezes ao nosso lado. Mas estar 

fechado numa cegueira, involuntária ou não, é um 

imenso desperdício de vida! “ 

Este é um ano em que de modo especial nos devemos 

voltar mais para Deus para “reencontrar a alegria da fé” 

e viver com “maior coragem a própria fé para fortalecer 

a pertença à Igreja, mestra em humanidade” de modo a 

provocar em nós uma “mudança que compromete a vida 

e a totalidade do nosso ser…” (ver Bento XVI in Ciclo de 

Catequeses). 

A Fé implica conversão permanente e o compromisso do 

testemunho. Na verdade, a fé sem obras é mera 

intelectualidade, coisa vã porque sem vida. A 

radicalidade da vida de fé opõe-se à “fé vivida de modo 

passivo e em privado”. Uma fé testemunhada, florescida 

pela educação cristã. Uma fé vivida a medo, na 

clandestinidade e na passividade não honra a santidade 

dos milhares de mártires e santos que nos precederam. 

Vivemos numa cultura rica de valores em todos os 

domínios e moldada pelo cristianismo. Porque havemos 

de ter vergonha, respeito humano e receio de 

manifestarmos a nossa fé? Perante a invasão do 

relativismo, do utilitarismo e das novas formas de 

expressão religiosa parece que nos deixamos encolher e 

atemorizar, recolhendo-nos só ao território privado e 

passivo da nossa consciência. Mas a fé é densidade 

interior e necessariamente vivencial. 

Viver a nossa fé implica que em cada momento e lugar 

nos interpelemos a nós próprios: o que faria Jesus Cristo 

se estivesse agora aqui no meu lugar? 

Jorge Santos 

J

o

r

g

e
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Diz-nos o Papa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Catequeses do Santo Padre no Ano da Fé  
co 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNODO DOS BISPOS 

Bento XVI inaugurou a 7 de Outubro a 13ª assembleia geral ordinária do 

Sínodo dos Bispos, no Vaticano, durante uma celebração em que deixou 

apelos ao diálogo entre católicos, a quem se afastou da Igreja e 

descrentes, num “mundo descristianizado”. 

O Papa centrou no tema sinodal, a “nova evangelização”, uma acção 

destinada principalmente às pessoas que, embora baptizadas, se 

distanciaram da Igreja e vivem sem levar em conta prática cristã”. 

Durante a homilia da missa conclusiva do Sínodo dos Bispos, na Basílica 

 
de São Pedro, o Papa afirmou que a Igreja Católica tem de apostar no diálogo cultural e no testemunho pessoal de fé 

para promover uma acção de nova evangelização nos cinco continentes. 

“Para além dos métodos tradicionais de pastoral, sempre válidos, a Igreja procura lançar mão de novos métodos, 

valendo-se também de novas linguagens, apropriadas às diversas culturas do mundo, para implementar um diálogo de 

simpatia e amizade”, disse. 

Num balanço dos trabalhos, sublinhou que a globalização provocou “um notável deslocamento de populações”, pelo que 

se impõe “a necessidade do primeiro anúncio também nos países de antiga evangelização”. 

Segundo Bento XVI, a Igreja já encetou, em várias partes do mundo, um “caminho de criatividade pastoral para se 

aproximar das pessoas afastadas ou à procura do sentido da vida, da felicidade e, em última instância, de Deus”. 

Bento XVI reforçou a ideia de que a nova evangelização “diz respeito a toda a vida da Igreja”, antes de sublinhar 

algumas “linhas pastorais” que emergiram do Sínodo. 

A primeira referiu-se à “necessidade de acompanhar, com uma catequese adequada, a preparação para o Baptismo, a 

Confirmação e a Eucaristia”. 

Em segundo lugar, o Papa destacou o “dever de evangelizar, de anunciar a mensagem da salvação aos homens que 

ainda não conhecem Jesus Cristo”. 

Um terceiro aspecto sublinhado por Bento XVI diz respeito às “pessoas baptizadas que não vivem as exigências do 

Baptismo, especialmente nos países mais secularizados. A Igreja dedica-lhes uma atenção especial, para que encontrem 

de novo Jesus Cristo, redescubram a alegria da fé e voltem à prática religiosa na comunidade dos fiéis”, acrescentou. 

Na oração do Ângelus, o Papa confiou à Virgem Santíssima os frutos do Sínodo, “e peço-Lhe que guie e proteja 

maternalmente os vossos passos ao serviço do anúncio e testemunho da Boa Nova de Jesus Cristo”. 

 

 

17 de Outubro de 2012, O Ano da Fé - Introdução 

Perguntemo-nos — a fé é verdadeiramente a força transformadora da nossa vida, na minha vida?  Ou então é apenas um 
dos elementos que fazem parte da existência, sem ser aquele determinante, que a abrange totalmente? 

24 de Outubro de 2012 

O que significa crer hoje? No nosso tempo é necessária uma renovada educação para a fé, sobretudo que nasça de um 
encontro verdadeiro com Deus em Jesus Cristo, do amá-lo, do ter confiança nele, de modo que a vida inteira seja 
envolvida por Ele. 

31 de Outubro de 2012 

O meu crer, a minha fé, não é o resultado de uma reflexão pessoal, mas o fruto de um diálogo com Jesus que se dá na 

comunidade de fé que é a Igreja. Quando o nosso “eu” entra no “nós” da Igreja, então fazemos a experiência do 
comunhão com Deus, que funda a comunhão entre os homens. 

 

 

 

 

Com o início do Ano da Fé o Papa introduziu um novo ciclo de catequeses na 
Audiência Geral das quartas-feiras que nos oferece como uma ajuda para 
percorrer este caminho, para retomar e aprofundar as verdades centrais da fé 
sobre Deus, o homem, a Igreja e toda a realidade social e cósmica, meditando e 
ponderando sobre as afirmações do Credo. 

Possa o caminho que percorreremos este Ano fazer-nos crescer todos na fé e no 
amor a Cristo, para que aprendamos a viver, nas opções e gestos quotidianos, a 

vida boa e bela do Evangelho.  

 

 

Site das Catequeses: http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_catechesi_annus-fidei_po.htm 

 

http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/29918.php?index=29918&lang=po#TRADUZIONE IN LINGUA PORTOGHESE
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121017_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121024_po.html
http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_catechesi_annus-fidei_po.htm
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O cantinho das Ultreias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Nuno Brás, Bispo auxiliar de Lisboa, numa linguagem 

muito próxima, partilhou a sua visão do Concilio, iniciando 

a sua intervenção com um enquadramento do Concílio. 

O que é um Concílio: É, antes de mais, uma reunião de 

todos os Bispos do mundo inteiro, sob a presença do Papa, 

cujos documentos só fazem doutrina, quando aprovados 

expressamente pelo Santo Padre. 

O que levou João XXIII a convocar o Concílio foi o 

“aggiornamento” que se resume como "adaptar melhor a 

Igreja às necessidades do nosso tempo”. 

O grande objectivo do Concílio foi tornar a Igreja do séc. 

XX mais apta a anunciar o Evangelho.  

Como surge o Concílio? 

Alguns movimentos que conduziram ao Concílio: 

- Movimento Bíblico – Que trouxe um novo modo de fazer 

Teologia e um novo modo de estudar a Sagrada 

Escritura; 

- Movimento de Renovação Litúrgica – Iniciado por Pio X, 

que reaviva o Canto Gregoriano e vulgariza a 1.ª 

Comunhão e a comunhão diária entre os fiéis; 

- Acção Católica – amplia a influência na sociedade, 

sobretudo com a presença do laicado e a sua intervenção 

nos campos do operariado, com base na Doutrina Social 

da Igreja. Em Portugal surgiu com o Cardeal Cerejeira; 

- Movimento Ecuménico – que se estendeu do 

protestantismo ao catolicismo, e posteriormente à Igreja 

Ortodoxa (que estava em dificuldade por causa da 

entrada comunista nos países de leste); 

- Ainda houve outros aspectos a realçar, como a questão 

da própria existência, que a Grande Guerra veio levantar, 

a reconstrução da Europa pós-guerra e o grande 

desenvolvimento da ciência e da técnica. 

O Concílio iniciou-se sem um tema específico. O Papa, em 

vez de propor o tema, pediu aos bispos que apresentassem 

sugestões. Foi o 1.º Concílio feito debaixo do olhar da 

comunicação social, algo que nunca havia acontecido 

antes. Apesar de muito realista, foi um Concílio também 

muito optimista. O Concílio foi também uma festa para a 

Igreja, sublinhando D. Nuno Brás o “Discurso da Lua” que 

o Santo Padre fez no próprio dia do início do Concílio.  

Mas o Concílio passou por algumas dificuldades iniciais, 

adiantou.  

 

 

 

 

  

Uma Visão do Concílio 

Vaticano II 

 

No dia 31 de Outubro, a Ultreia de 

Cascais recebeu todas as Ultreias 

da Grande Lisboa para a realização 

da 1ª Ultreia Temática sobre o 

Concilio Vaticano II. 

 
Estava previsto durar 3 meses, mas, reunião após 

reunião, foram surgindo alguns impasses.  

Entre outros, os cardeais Suenens e Montini, pediram 

um tempo de conhecimento entre eles e assim criassem 

outras comissões para o estudo dos textos preparados 

pelas Comissões pré-conciliares. 

Existe consenso no fato de que o tema central do 

Concílio Vaticano II foi a Igreja, centrada em Jesus 

Cristo, morto e ressuscitado, em torno da qual se 

conseguiram organizar todas as suas Constituições, que 

abordam os temas essenciais: 

1. A Constituição sobre a Liturgia – A Liturgia é a 

celebração, hoje, do Mistério Pascal de Cristo, da 

morte e ressurreição de Jesus Cristo; 

2. A Constituição sobre a Revelação Divina – Jesus 

Cristo revela-nos o Pai e aquilo que o Pai vem dizer 

ao mundo; 

3. A Constituição sobre a Igreja – A luz dos povos é 

Cristo e esta luz brilha no rosto da Igreja, que a 

anuncia e transmite a todos os povos. Igreja sem 

Cristo não é nada. Recordemos que a constituição 

sobre a Igreja começa com o 1.º capítulo sobre o 

Mistério da Igreja; 

A Constituição sobre a Igreja no mundo contemporâneo. 

O Mistério do homem só se esclarece verdadeiramente 

no mistério do verbo incarnado, ou seja, só em Jesus 

Cristo, que é o Centro de “tudo isto”.   

É interessante constatar que todos os concílios marcam 

uma época de problemas para a Igreja, o que é normal, 

pois sempre assim foi na história conciliar. Os Bispos 

estão longe das suas dioceses e assim governam-nas à 

distância. S. Bartolomeu dos Mártires foi uma excepção. 

Os concílios trouxeram-nos portanto, momentos de 

reconciliação. 

Seguiram-se algumas intervenções dos presentes sobre 

os seus sentimentos sobre o Concílio que colocaram 

algumas questões, a que D. Nuno respondeu de uma 

forma muito simples e directa, deixando em todos os 

presentes uma vontade de saber mais sobre este 

Concilio que se "reuniu para tornar a Igreja do sec. XX 

mais apta a anunciar o Evangelho à humanidade do sec. 

XX". 

De Colores!             José Pedro Salema 

 Fotos em: http://server3.inalbum.com/ia30/view.php?id=9553467641788866758442990024 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Social_da_Igreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Social_da_Igreja
http://server3.inalbum.com/ia30/view.php?id=9553467641788866758442990024
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Vai acontecer 

Missa Penitencial pelo MCC 5 de Dezembro  - 6:30 Grande Lisboa Igreja de Arroios 

15 a 18 de Novembro Cursilho de Homens Évora  

16 a 19 de Novembro Cursilho de Senhoras México  

24 de Novembro Encontro de Vida Leiria  

28 Nov. a 1 Dez. Cursilho de Homens Viseu  

29 Nov. a 1 Dez. Encontro de Dirigentes S. Salvador  

2 de Dezembro Ultreia América Central S. Salvador  

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  

30 de Jan. a 2 de Fev. de 2013 Cursilho de Homens  Termo Oriental  

20 a 23 de Fevereiro de 2013 Cursilho de Homens Caldas da Rainha  

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 

13 a 16 de Março de 2013 Cursilho de Senhoras Termo Oriental  

10 a 13 de Abril de 2013 Cursilho de Senhoras Caldas da Rainha  

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 

11 e 12 de Maio de 2013 Mini-Cursilho para Casais Termo Oriental  

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, 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! 

 


