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«A LENDA DO ADVENTO»  
 

Há muito tempo atrás os homens viviam em cavernas escuras e sem luz. 

Deus então, chamou os seus anjos para que levassem luz aos quatros cantos 

da terra e avisassem aos homens que o seu próprio Filho viria ao mundo. 

O Primeiro Anjo tinha as asas azuis. 

Com o raio de sol que Deus lhe deu iluminou as cavernas e as grutas. 

Foi esse raio de sol que ajudou os gnomos a colorirem as pedras preciosas.  

O anjo azul também trouxe a chuva e com ela lavou as pedras, encheu os 

lagos e fez os rios correrem mais rápidos. 

O Segundo Anjo tinha as asas verdes. 

Saiu do céu bem cedinho, mas, como voava devagar, chegou à terra ao 

entardecer. O raio de sol que este anjo verde trouxe deu cor e perfume às 

plantas. Ele também ensinou aos homens a deixar a terra fofa para receber as 

sementes. 

O Terceiro Anjo tinha as asas amarelas. 

Ele foi até bem mais perto do sol, recebeu um raio especial e ao chegar à terra 

os animais viram aquela luz e ficaram admirados. O anjo amarelo explicou que 

iria nascer uma criança especial e que todos se deveriam preparar para a  

receber. Os pássaros fizeram cantos belíssimos, as borboletas coloriram as 

suas asas, os animais de pêlo falaram uns com os outros sobre o que iria 

acontecer e o vento espalhou a notícia por todos os cantos. 

O Quarto Anjo tinha as asas vermelhas. 

Ele queria tanto vir à terra que nem esperou ser chamado e dirigiu-se 

diretamente a Deus. Deus então tirou uma luz do seu trono e ordenou ao anjo 

que colocasse essa luz no coração de cada homem, de cada mulher e de cada 

criança. Porque já estava perto o dia do nascimento da Criança. 

 

É por isso que, até hoje acendemos quatro velas coloridas, na Coroa do 

Advento; para lembrar os quatro Anjos que nos avisaram da chegada do Filho 

de Deus. 

 

 

Neste tempo de Advento, deixemo-nos iluminar pelo raio de luz que 

provém de Belém, a luz daquele que é o maior e se fez pequeno, o mais 

forte e se fez fraco e preparemo-nos para receber "o Senhor que vem". 
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E não é verdade que a isto seria difícil opor 

impedimentos precisamente porque seriam difíceis de 

inventar, e por isso se alcançaria portanto, a mais 

gente? 

Sem o fundamental cristão todo o religioso se 

desmorona. Suponhamos que numa nação imaginária 

os governantes tivessem uma funda preocupação 

intelectual, que se concretizava, dotando o país de uma 

modelar cidade universitária: onde se pudesse cursar 

qualquer carreira e qualquer especialidade. Mas 

imaginemos também que neste lugar imaginário onde 

tudo está tão bem organizado, surgia uma nova 

enfermidade, uma espécie de amnésia rara: que a 

gente, se esquecia de saber ler e escrever. Não 

poderíamos perguntar: de que vão servir as aulas a 

esta nação imaginária se aqueles que as frequentam 

ficam paulatinamente convertidos em analfabetos? 

 Talvez se passe o mesmo com o cristianismo de 

muitos. Fala-se de toda uma série de coisas que estão 

muito certas, mas que carecem de sentido se não se 

conhecem ou se não se vive o abecedário do cristão, 

que é viver em Graça, amar a Deus e amar o próximo.  

O fundamental cristão é Cristo vivo no cristão pela 

Graça, que se expressa no amor a Deus e no amor ao 

próximo. É voltar à simplicidade do substancial, sempre 

igual e sempre novo e diferente. É o gérmen de todo o 

possível.  

Viver em Graça, amando a Deus e amando o 

próximo, é o cimento, a raiz e a origem de todo o «ser» 

e «proceder» cristão.  

Quando não se parte desta realidade que é a razão 

principal e o motivo único que pode dar força e solidez 

ao cristão, tudo se torna inconsistente e artificial.  

Quando as raízes do cristão não se firmam na 

profundidade do fundamental, para extrair dele o 

impulso e o vigor para aumentar a vida cristã, esta não 

só se destrói e deslustra, corno também fica 

radicalmente incapacitada para conter e expressar a sua 

própria essência.  

O fundamental cristão é a iluminação baptismal 

feita consciente e crescente. 

 

 

A Finalidade do Movimento dos Cursilhos de Cristandade 

Eduardo Bonnin – Ultreia Mundial - Roma 1966 

 

(parte III – conclusão) 

III- Finalidade do Movimento de «Cursilhos» 

de Cristandade 

A finalidade do Movimento de «Cursilhos» de 

cristandade é possibilitar o cristianismo na via da 

normalidade, que é onde normalmente se vive a vida, 

para que todo o mundo possa ser cristão com 

normalidade. 

A finalidade ultima dos «Cursilhos» é que no dia 

juízo Final haja mais gente à direita de Deus que à 

esquerda. 

A finalidade imediata é dar conhecimento, 

convencimento, vivência e convivência do fundamental 

cristão.  

Já dissemos que o Movimento de «Cursilhos» de 

Cristandade é um método de formação cristã que 

impulsiona um movimento que tende a vertebrar.a 

cristandade, ao colocar, de uma maneira consciente, 

maravilhada e dinâmica, aqueles que o vivem, na pista 

do fundamental cristão. 

O FUNDAMENTAL CRISTÃO 

O fundamental cristão é algo comum a todos os 

cristãos, e que todos temos de víver se não queremos 

deixar de o ser.  

É algo que por definição, obriga a interessar a 

todos.  

É algo tão simples, ou ainda mais, que o ter de 

lavar a cara, cada manhã, E se bem que todos 

tenhamos cara, podemos encontrar alguns - ou muitos - 

que nos digam não terem agua. 

Tão pouco poderia servir para todos o aviso que 

dissesse: «cada manhã, o primeiro, que têm a fazer é 

tirar o carro da garagem». Porque são muito os que não 

têm carro e mais ainda os que tendo-o, não têm 

garagem. O fundamental é algo tão simples e tão fácil 

que pela sua simplicidade e facilidade está ao alcance de 

todos. 

Alguma coisa assim como dizer: «cada manhã o 

primeiro que tendes a fazer ao levantar-vos é dar quatro 

passos. Se não podeis dá-los no vosso quarto podeis dá-

los noutro lugar, ou na rua». 
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Quadras enviadas pela nossa irmã Manuela Lacerda para o Encontro festivo dos Cursilhos 

 535-441-443 realizados no ano pastoral 2011-2012, na Grande Lisboa. 

 

Que dias felizes,  
que dias de encanto,  
aqueles três dias,  

de amor puro e santo! 
Aquela alegria,  

e aquela amizade,  
que nos contagia,  
que a todos invade! 

 
Aquele silencio, 

que nos repassou, 
através do qual, 
Jesus nos falou! 

Os rolhos que atentos,  
lá fomos ouvindo,  

e à Graça de Deus  
nos foram abrindo! 

 
Aquelas visitas  
a Nosso Senhor,  

juntinho ao Sacrário,  
Seu trono de Amor! 

Sentindo pulsar  
o Seu coração,  
a inundar o nosso  

de Paz e Perdão! 

A vossa intendência,  
e a vossa oração,  
a dar-nos coragem,  

a dar-nos a mão! 
A Igreja a amparar-nos  

em santa união,  
a encher-nos de Graça  
e Graça à pressão! 

 
O exemplo da Equipa  

que nos orientou,  
o seu testemunho  
que nos ajudou! 

A sua amizade,  
e a sua alegria  

jamais esqueceremos  
pelo “quarto dia”! 

 
Que bom foi ter ido,  
que bom foi lá estar,  

que ter ouvido  
Jesus a falar! 

Que bom ter vivido, 
em Graça à pressão,  
e ter aprendido  

o que ser Cristão! 
 

Pe. Crispim 

É algo parecido a se de repente se chegasse à 

descoberta de que o cancro se curava pela submersão 

prévia no mar dos seus remédios. Todos os que desde 

sempre, dedicaram a sua vida à delicada tarefa de 

chegar a uma solução satisfatória, sentir-se-iam 

assombrados ao comprovar a desconcertante facilidade 

com que se potenciava o seu remédio. 

E é que o Evangelho é o mundo divino em 

movimento, é a recriação de todo o universo em Cristo 

que passa, morre e ressuscita em nós sempre e em cada 

dia para alcançar os demais e converte-los. 

A diafanidade das soluções evangélicas esclarece as 

situações com tão rotunda claridade que obrigam a sair 

de si próprio e a ser um pouco mais cristão, centrando-

se melhor no único que importa. O fundamental cristão 

fundamenta tudo: os homens, os factos, as ideias e as 

estruturas. 

 

Publicado na revista Peregrino Nº 14 e 15 em 1966  

 

 

 

 

O fundamental cristão é comum a todos e válido 

para todos, mas é concreto e específico para cada um, 

já que centra, impulsiona e vigoriza a vocação pessoal 

de cada cristão em particular, A linha de crescimento do 

cristão no indivíduo radica no desenvolvimento do 

fundamental na sua alma, já que tudo o que não avance 

em harmonia com ele é sempre urna mentira latente. 

O fundamentar cristão é aquilo que fundamenta 

toda a realidade e todo o sentido cristão.  

Há que admitir que cristão consciente do seu 

Baptismo e corno exigência normal do mesmo, sempre 

tem a possibilidade e a força «do novo» e faz com maior 

facilidade o exacto. É a expressão sempre nova de 

Cristo em cada crente. O fundamental cristão tem na 

sua santa simplicidade toda a força comprometedora do 

que é simples.  

O fundamental cristão compromete precisamente 

pela sua santa simplicidade na qual radica toda a sua 

potência.  
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HISTÓRIA DO CONCÍLIO VATICANO II (PARTE I) 

Em 25 de Janeiro de 1959 o Papa João XXIII, depois de um pontifical solene na Basílica de São Paulo, anunciou 

aos Cardeais o projecto de realizar um novo Concílio. A surpresa foi grande porque João XXIII tinha sido eleito Papa 

em 28 de Outubro do ano anterior. 

Mais tarde soube-se que já o seu predecessor, Pio XII, teve essa ideia e, em segredo, começou os trabalhos 

preparatórios. Mas depois pensou que o tempo ainda não estava maduro. 

João XXIII começou os preparativos no mês de Maio seguinte constituindo a Pontifícia Comissão Ante-

preparatória. 

Em Junho de 1960 com o Motu próprio Superno Dei instituiu as 11 Comissões preparatórias: teologia, bispos e 

governo das dioceses, disciplina do clero e do povo cristão, religiosos, sacramentos, liturgia, seminários, igrejas 

orientais, missões, leigos. 

Finalmente no dia 11 de Outubro de 1962 foi aberto oficialmente o novo Concílio. O Papa escolheu esta data 

porque, então, nesse dia celebrava-se a festa de Maria, Teothokos, Mãe de Deus, de tal forma manifestou a intenção 

de colocar o desempenho do Concílio sob a protecção de Maria. 

O discurso de Santa Missa de abertura, Gaudet Mater Ecclesia, apontou as directrizes do Concílio e motivou a 

oportunidade de celebrar o novo Concílio. Disse que o objectivo principal do Concílio deve ser a apresentação, defesa e 

difusão do sagrado depósito da doutrina cristã: “5.1. O que mais interessa para o Concílio é que o sagrado depósito da 

doutrina cristã seja custodiado e ensinado da forma mais eficaz. Tal doutrina abraça o homem integral, composto de 

alma e de corpo, e a nós, que moramos nesta terra, manda-nos buscar como peregrinos a pátria celeste... 2. O 

vigésimo primeiro Concílio Ecuménico... quer transmitir de forma integral, não falseada, não em parte, a doutrina 

Católica”. 

O discurso de abertura termina expressando o desejo de promover a unidade na família cristã e humana porque: 

"Infelizmente toda a família cristã ainda não conseguiu plenamente essa unidade visível na verdade." 

A primeira sessão terminou no dia 8 de Dezembro de 1962. Os trabalhos foram actualizados no mês de 

Setembro do ano seguinte. 

Enquanto isso, no dia 3 de Junho de 1963 o Papa João XXIII morreu. O novo Papa eleito no dia 21 de Junho foi 

Giovanni Battista Montini, que tomou o nome de Paulo VI, que expressou imediatamente o desejo de continuar o 

Concílio. 

A segunda sessão foi aberta no dia 29 de Setembro de 1963 e terminou no dia 4 de Dezembro de 1963. 

No seu discurso de abertura, Paulo VI apresentou os quatro objectivos do Concílio: “Resumiremos em quatro 

pontos, que são: a definição ou, se preferir, a consciência de Igreja, a sua reforma, a restauração da unidade entre 

todos os cristãos e o diálogo da Igreja com os homens contemporâneos”. 

A terceira sessão foi de 14 de Setembro de 1964 a 21 de Novembro. No seu discurso de encerramento, Paulo VI 

proclamou Maria: Mãe da Igreja: "Por esta razão, parece-nos necessário que nesta sessão pública anunciemos 

publicamente um título com o qual seja honrada a Beata Virgem Maria, que foi solicitado por diversas partes do mundo 

católico e nos é especialmente caro e aceitável, porque com admirável síntese expressa a posição privilegiada que na 

Igreja este Concílio reconheceu ser própria da Mãe de Deus. 

Por isso para a glória da Beata Virgem e para a nossa consolação declaramos Maria Santíssima Mãe da Igreja, ou 

seja de todo o povo cristão, tanto dos fiéis como dos Pastores, que a chamamos Mãe amadíssima; e estabelecemos 

que com este título todo o povo cristão a partir de agora honre ainda mais a Mãe de Deus e lhe dirija súplicas”.  

(continua no próximo numero) 

 

 

 

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.  
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CELEBRAR 

Nos dois artigos anteriores falamos do Ano da Fé como tempo propício para melhor 

conhecer os fundamentos da nossa fé e consequentemente para melhor crer. Uma fé 

mais esclarecida, mais motivada e mais confiada. 

O Ano da Fé tem de ser um ano muito especial para os seguidores de Jesus Cristo à 

volta do seu representante Bento XVI, sucessor de Pedro. 

É um ano de celebração da fé - celebração do Mistério  de Cristo que se revelou e 

realizou na história segundo um plano divino  e que conhecemos sobretudo através do 

Evangelho. No fundo é celebrar toda a história da nossa salvação realizada por Jesus 

Cristo. 

 
 

Celebração pública da fé pelo povo de Deus particularmente na liturgia. Porque pela liturgia – “obra pública”, 
celebração pública do culto divino, anúncio público do Evangelho e realização da caridade - Cristo continua na sua Igreja 

a obra da nossa redenção (Catecismo 1069-1070). 

Escrevia Anselmo Borges no Diário de Notícias do passado dia 17 de Novembro: 

…a vida cristã segundo a fé e o amor deve ser celebrada em liturgias belas. Não se trata, pois, da prática ritual 
vazia, mas de celebrar, na fraternidade e na beleza e fazendo memória de Jesus na sua vida, morte e ressurreição, o 

que se vive no quotidiano da existência. Na celebração, é a vida toda que está presente, e sai-se de lá com nova luz e 
ânimo para a vida toda e esperança para lá da morte. 

O melhor testemunho dos primeiros cristãos era a beleza da sua vida traduzida no comentário feito pelos seus 

vizinhos: vede como eles se amam. 

Celebrar a fé tem várias manifestações de vida com o único sentido de promover o encontro pessoal com Cristo: 

1. Acolhimento fraterno das pessoas próprio de quem é feliz; 

2. Criar espaços de acolhimento agradáveis onde as pessoas se sintam bem e próximas; 

3. Cerimónias litúrgicas belas, participadas por todos e feitas de silêncios, reflexões, interpelações e gestos que 
sejam sinais significantes; 

4. O canto e a música bem escolhidos e bem interpretados que sejam expressão profunda da alma e capazes de 

criar ambiente espiritual; 

5. Homilias bem preparadas que ponham o Evangelho a iluminar os tempos de hoje e que tenham a força de 
interpelar os fiéis para ousar a oração e a caridade; 

6. Criação de tempos de interioridade, de escuta interior, de oração, de leitura meditada da Palavra e de expressão 
espontânea  - “aprendei a reconhecer no vosso íntimo a voz de Deus, que na oração chama a profundidade da 
vossa existência à fonte da vida e da salvação ( Bento XVI); 

7. Frequência dos sinais sacramentais. Sem dúvida que a Eucaristia é o centro da vida cristã porque expressão real 
da vida real de Cristo; 

8. Aproximação mais frequente da Reconciliação/Confissão como meio de realização da paz interior, recomposição 
de vidas e construção do futuro; 

9. Organização de encontros onde se anuncie, estude, discuta, dialogue sobre as verdades fundamentais da fé 
cristã.  

10. Leitura e meditação diária da Bíblia, Documentos do Concílio Vaticano II e do Catecismo. Como se pode celebrar 

o que não se conhece, ou conhece mal ou não entendemos? E fazer gestos litúrgicos cujo significado ignoramos?  
Viver a liturgia implica captar o sentido das palavras, dos gestos e do ritmo da celebração. 

11. Realizar a caridade/solidariedade cristã discretamente e numa relação de proximidade e de irradiação da fé -  “a  
fé não precisa de ser ensinada mas irradiada” ( Agustina  Bessa Luís); 

12. Exercer o voluntariado  na paróquia ou instituições de solidariedade social como forma de se abrir ao outro na 
convicção de que” o outro faz parte de mim próprio”; 

13. Viver o dia a dia em festa na alegria de ser filho de Deus. 

Celebrar a fé envolve a vida toda. Se ser cristão “praticante” é apenas “ir à missa ao domingo”… é deveras muito 
pouco, é mesmo muito exíguo. É não ter residência permanente na própria casa. 

A fé é jubilosa e realizadora. 

“A fé é o pássaro que sente a luz e canta quando a madrugada ainda é escura” – Rabindranath Tagore. 

A fé inquieta e desassossega.           
                  Jorge Santos  
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 Catequeses do Santo Padre no Ano da Fé  
co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de Novembro de 2012 

O homem traz dentro de si um misterioso desejo de Deus. E embora muitos dos nossos contemporâneos possam 

objectar que não sentem tal desejo, este não desapareceu completamente do seu coração. Na verdade, por detrás dos 

mais diversos desejos que o movem, esconde-se um desejo fundamental que nunca está plenamente saciado. O homem 

conhece bem aquilo que não o sacia, mas não pode imaginar nem definir o que lhe faria experimentar aquela felicidade 

de que sente nostalgia no coração. O homem é um «mendigo de Deus» e, só em Deus, encontra a verdade e a 

felicidade que procura sem descanso. Por isso, não se trata de sufocar o desejo que está no coração do homem mas de 

o libertar, a fim de que possa alcançar a sua verdadeira altura. 

14 de Novembro de 2012  

O homem traz consigo um irreprimível desejo de Deus, por isso é necessário ver as vias que nos levam ao 

conhecimento d’Ele. De facto, numa sociedade em que o ateísmo, cepticismo e indiferentismo não cessam de questionar 

e pôr à prova a fé, é importante afirmar que existem sinais que abrem o coração do homem e o levam para Deus. 

Queria acenar algumas vias que derivam seja da reflexão natural, seja da própria força da fé e que poderiam ser 

resumidas em três palavras: o mundo, o homem e a fé. O mundo: contemplando a beleza, a estrutura da criação, 

podemos ver que existe por detrás dela uma inteligência, que é Deus. O homem: olhando para o íntimo de nós 

mesmos, nos damos conta que possuímos uma sede de infinito que nos impele a avançar sempre mais na direção de 

Deus, o único capaz de nos saciar. Enfim, a vida da fé: ela é encontro com Deus que nos fala, intervém na história e nos 

transforma. 

 

21 de Novembro de 2012  

No irresistível desejo de verdade que tem o ser humano, a estrada justa a seguir, para a sua plena satisfação no 

encontro com Deus, passa por uma relação harmoniosa entre fé e razão. Esta é capaz de conhecer com certeza a 

existência de Deus pela via da criação, mas só a fé pode conhecer «com certeza absoluta e sem erro» as verdades que 

dizem respeito a Deus. Não se trata aqui de meras informações, mas de verdades que nos falam do encontro de Deus 

com os homens. Por isso, o conhecimento de Deus é, antes de tudo, experiência de fé; mas não sem a razão. Deus não 

é absurdo; embora seja sempre um mistério. O mistério não é irracional, mas superabundância de significado: se a 

razão vê escuro ao fixar o mistério, não é por falta de luz, mas porque há demais. A fé católica é sensata e razoável e 

tem confiança na razão. Nesta linha de ideias, ela não está contra a ciência; antes, coopera com ela, oferecendo 

critérios basilares para se promover o bem comum, pedindo-lhe apenas que renuncie às tentativas que, opondo-se ao 

projecto originário de Deus, possam gerar efeitos que se voltem contra o próprio homem. 

28 de Novembro de 2012   

O anúncio que leva ao encontro com Deus-Amor, revelado de modo único em Jesus crucificado, é destinado a todos: 

não há salvação fora de Jesus Cristo. Como podemos falar de Deus hoje? O Ano da Fé é ocasião de buscar novos 

caminhos, sob a inspiração do Espírito Santo, para transmitir a Boa Nova da salvação. Neste sentido, o primeiro passo é 

procurar crescer na fé, na familiaridade com Jesus e com o seu Evangelho, aprendendo da forma como Deus se 

comunica ao longo da história humana, sobretudo com a Encarnação: através da simplicidade. É necessário retornar ao 

aspecto essencial do anúncio, olhando para o exemplo de Jesus. N’Ele, o anúncio e a vida se entrelaçam: Jesus actua e 

ensina, partindo sempre da sua relação íntima com Deus Pai. De fato, comunicar a fé não significa levar a si mesmo aos 

demais, mas transmitir publicamente a experiência do encontro com Cristo, a começar pela própria família. Esta é um 

lugar privilegiado para falar de Deus, onde se deve procurar fazer entender que a fé não é um peso, mas uma profunda 

alegria que transforma a vida. 

 

 

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. 

 

 

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

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121017_po.html
http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_catechesi_annus-fidei_po.htm
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O cantinho das Ultreias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perante uma sala cheia foi feita uma breve apresentação 

de Monsenhor e da sua caminhada. 

Cheio de alegria por regressar a uma Ultreia, contou-nos 

em palavras breves a sua história com o movimento de 

cristandade. Recordou o 1º Cursilho na Guarda, em 1961 

onde estava a servir, e a sua divulgação na região centro 

de Portugal. 

Antes de atacar o tema principal, fez um breve resumo 

para percebermos como surgiu o Concilio Vaticano II, 

começando por “um olhar” para os papas do séc. XX: Leão 

XIII; Pio X; Bento XV; Pio XI; Pio XII; João XIII; Paulo VI; 

João Paulo I; João Paulo II, para se entender o Concilio. 

Com o Papa Leão XIII a igreja começou a preocupar-se 

com o social. 

Pio X ficou conhecido como o Papa da eucaristia. 

Bento XV, o Papa da justiça e da paz. 

Pio XI foi o Papa missionário, o grande inspirador da Acção 

Católica. 

Pio XII foi Papa durante a 2ª grande guerra, um grande 

pastor que, utilizando os meios de comunicação da altura, 

difundiu a sua mensagem de paz. 

Foi o bom Papa João, considerado “Papa de transição” que 

teve a coragem de convocar um Concilio. João XXIII era 

um homem simples mas bom que pregava o amor.  

Se alguém pensou que o Concilio seria uma simples 

confirmação do status quo enganou-se. Foi logo no início 

proposta uma revolução teológica da Igreja. Um grupo de 

teólogos, entre os quais o cardeal Ratzinger, fizeram parte 

da gema fantástica de teólogos que orientaram a 

renovação teológica da Igreja. 

O Concilio não parou com a morte de João XXIII e 

continuou com Papa Paulo VI que acompanhou as ultimas 

sessões. 

Depois desta introdução para nos relembrar o porquê do 

Concilio entrámos então no tema desta Ultreia: 

Consagração do laicado no concilio Vaticano II. 

Monsenhor tinha organizado a sua conversa sobre o 

laicado em 6 grandes linhas: A nova concepção de Igreja; 

O papel do laicado na Igreja; A vocação do laicado; A 

importância da palavra de Deus; O mistério da liturgia; A 

relação da Igreja com o mundo 

A definição de cristãos data do Concilio de Trento. Durante 

4 séculos os cristãos foram definidos como uma sociedade 

fechada. É de enfatizar o termo sociedade porque estava 

separada do mundo. 

 

O Concílio Vaticano II e os Leigos 

Monsenhor Vitor Feytor Pinto 

No dia 29 de Novembro, a Ultreia da Amadora recebeu 

todas as Ultreias da Grande Lisboa para a realização da 2ª 

Ultreia Temática sobre o Concilio Vaticano II. 

 

É com o Concilio que se reflecte sobre o Povo de Deus; 

termo novo para definir os cristãos; que tem como 

referencia Cristo e o seu testemunho. É aqui que se 

começa a pensar na condição humana, no respeito pela 

liberdade e dignidade de cada um. 

O objectivo passou a ser fazer as pessoas felizes no 

tempo e na vida. O propósito de ser Igreja é sermos 

pessoas felizes, membros vivos e activos na igreja.  

A igreja passou a estar aberta a todos os crentes em 

Deus, mesmo que não em Cristo. Com o Concilio a 

Igreja começou a dialogar com os gentios. Um grande 

exemplo desta abertura teve lugar em Guimarães de 16 

a 18 de Novembro último o “Átrio dos Gentios”, onde 

estiveram diversas religiões e credos em diálogo 

fraterno. 

Antes do Concilio os leigos eram simples fieis, agora 

desempenham papeis importantes na Igreja. Participam. 

E a sua participação é importante. Os leigos são 

testemunhas e instrumentos vivos da Igreja, que o 

Concilio convida a não esconder a sua esperança no seu 

íntimo, mas a manifestar publicamente nas estruturas 

da vida profana a sua fé. Os leigos devem seguir a seu 

modo a missão profética e sacerdotal de Cristo. Na sua 

acção temporal – na família, na política, na sociedade – 

devem agir guiados pela sua consciência de cristãos. 

Monsenhor lamentou que muitas vezes, mesmo em 

Portugal, realidade que bem conhece, os leigos se 

esqueçam dos ensinamentos de Cristo nas suas acções. 

Devemos promover as ideias do Evangelho na nossa 

vida, no mundo, na política. 

Com o Concilio o centro da liturgia passou a ser o 

mistério de Cristo. Na liturgia toda a Igreja escuta a 

palavra de Cristo. A liturgia não separa a vida mas 

santifica e orienta a vida humana para Deus. Convida a 

fazer da celebração uma oferta diária e agradável ao 

Senhor. 

Foi perante tão grande orador que esteve uma 

assistência calada qual esponja absorvendo as palavras 

proferidas. Decerto o Espírito Santo, sempre invocado 

nas nossas reuniões, esteve presente e foi influência 

fortíssima. 

Ana Teresa Mata 

De Colores! 
 Fotos em: http://server3.inalbum.com/ia30/view.php?id=57858036112568143591332606473 

 

http://server3.inalbum.com/ia30/view.php?id=57858036112568143591332606473


     
  http://www.mcc-grandelisboa.com/    8 
  

Encontro dos Cursilhos 535 – 441 – 443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA AO MASTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 
perseverança que o MCC coloca à disposição de todos aqueles que vivem um Cursilho: o Grupo e a Ultreia. 

Por ordem de valentia e de entusiasmo seguiram-se vários testemunhos do ainda curto 4º dia, que responderam ao 

desafio proposto: partilhar as maravilhas que o Senhor tem feito nas suas  vidas. 

O 1º tempo do encontro, concluiu-se com esta oração enviada pela Manuela Lacerda, que por razões pessoais não pode 

estar presente, mas que desta forma se tornou muito próxima de todos nós. 

SENHOR, 
 

Obrigado pelo Dom imenso que foi, para as nossas vidas,  

o termos participado num Curso de Cristandade. 
 

O eco da Palavra libertadora e a envolvência do Teu Amor misericordioso  

permanecem vivos nos nossos íntimos até hoje. 
 

Foram três dias de verdadeira descoberta e encontro connosco mesmos, 

conTigo e com a comunidade, a Tua Igreja. 
 

Sabemos que quem Te encontra, sente necessidade de comunicar  

e testemunhar o calor da Tua presença e a luminosidade da Tua Palavra. 
 

Tu és desafio e envio. 
 

Ajuda-nos a sermos, no quarto dia, “Luz do Mundo” e “Sal da Terra”. 
 

Congrega-nos, Senhor, na unidade e na comunhão do Teu Amor. 
 

Ajuda-nos a sermos sinal de humanização nos nossos ambientes  

e faz-nos sempre humildes servidores da Tua vinha. 
 

Que a Luz da Tua face seja a nossa Paz! Amén. 
 

Terminámos da melhor forma com a celebração da Eucaristia, dando graças por tudo o que o Senhor nos tem dado e 

sentindo que a maioria absoluta se faz com Ele, que é caminho, verdade e vida nas nossas vidas. De Colores! 

Encontro festivo dos Cursilhos realizados no ano 

pastoral 2011-2012 

 

O salão paroquial do Algueirão, acolheu no dia 25 de 

Novembro  pelas 16H, os participantes do Cursilho de 

homens Nº 535 e os de senhoras Nº 441 e Nº 443, do 

Movimento dos Cursilhos de Cristandade da Grande 

Lisboa. 

O  Sr. Padre João Braz, deu início ao encontro com 

uma meditação sobre o Evangelho do dia, Festa de 

Cristo Rei, a que se seguiu a partilha dos reitores dos 

Cursilhos,  sobre  a  forma  como  vivem  os  meios  de  

 

Salvé Rainha 

Mãe de misericórdia 

Tem dó do povo que sofre 

Dá-lhe paz, coragem e paciência 

Para que sofram com dignidade a sua dor; 
mais te peço 

Que aceites o que Te ofereço: 

Que o meu sofrimento sirva de alívio a 
alguém, que sofra mais que eu neste 
momento. 

13 de Outubro 2012 

São Carril 

 

Em Novembro, o Mastro recebeu uma carta da São Carril, uma 

amiga recente, mas amiga praticamente desde a 1ª hora, do MCC, 

já que fez parte do 2º Cursilho para senhoras de Portugal, e esteve 

connosco na comemoração dos 50 anos dos Cursilhos para 

senhoras, na Igreja da Malveira. 

Desde 30 de Setembro, “sem aviso nem sintomas de coisa alguma, 

apareço com uma infecção no pulmão direito, que me levou à cama 

e de onde saio para ir à dialise tendo perdido o equilíbrio e o andar, 

até hoje.  

A vontade do Jesus é que seja “ oferta” e eu assim faço.  

No dia 13 de Outubro ao ver pela TV as cerimónias de Fátima, 

escrevi o que se segue”. 

A São está a recuperar e agradece o carinho e a oração de todos. 
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Vai acontecer 

Missa Penitencial pelo MCC 2 de Janeiro  - 6:30 Grande Lisboa Igreja Paroquial Cristo-Rei de Algés 

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  

27 de Abril  VII Ultreia Nacional Ilha Terceira - Açores  

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. 

 

 

 


