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Gastem a vossa vida a dar amigos a Jesus! De Colores! 

 



     
  http://www.mcc-grandelisboa.com/    2 
  

539º Cursilho de Homens da Diocese de Lisboa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A minha versão sobre o Cursilho 539 

No dia 19 de Outubro de 2012, reuniu-se pela 1ª vez a equipa responsável 

pelo 539. A maioria conhecia-se mal; ainda estávamos pouco à vontade 

uns com os outros. Mas é assim que se começa qualquer caminhada. A 

partir da 2ª ou 3ª reunião, juntou-se a nós o Pe. Lereno, que passou a 

centrar a nossa meditação sob uma perspectiva mística e todos passámos a 

sentir mais de perto a presença do Espírito Santo, que nos ia fortalecendo 

cada vez mais. A equipa ia crescendo em fé e em humildade, e cada vez 

mais e, com mais intensidade, ia-se sentindo o verdadeiro espírito de 

equipa, com muito mais amor fraterno. 

No dia 4 de Janeiro deste ano, fomos a Fátima, entregar o Cursilho a Nossa 

Senhora. Aos pés da Virgem entregámos o Cursilho 539, rezando uma 

dezena do rosário, orientada pelo Pe. Paulo e, nesse momento chorei, pela 

perda da vida de um jovem de 25 anos que eu conhecia, mas, de uma 

forma profunda, reconheci que, também Aquela a quem eu solicitava 

compaixão, tinha, também Ela, perdido o seu Filho há 2000 anos atrás, 

também de uma forma tão violenta e ignóbil; como deveria ter sofrido ao 

ver tamanha crueldade. Senhor meu DEUS, como é pequena a minha 

compreensão para abarcar tamanho Mistério. O meu coração sangrava, 

dilacerado, quer por uma, quer por Outra. 

De regresso a Lisboa, mantive-me calado, em profunda meditação, 

tentando focalizar a minha FÉ, pois só através dela, tudo isto terá sentido. 

Na reunião da semana seguinte, todos nós sentimos que a intercessão da 

Virgem, a quem humildemente tínhamos pedido força e alento para a nossa 

missão, nos provava que a nossa peregrinação até Fátima, não tinha sido 

em vão. Notámos maravilhas do Espírito Santo derramadas sobre todos 

nós, e a Equipa estava finalmente preparada para, quando fosse o dia de 

encarar os bravos do 539, eles notassem o amor que existia entre nós e 

que também eles pudessem dizer “vede como eles se amam. 

Chegou finalmente o grande dia 23 de Janeiro. Às 19:00 horas celebrou-se 

a Eucaristia, que uma vez mais nos alimentou na força e no sentido de que 

não estávamos sós, e que tínhamos a presença Daquele que nos havia 

lembrado: “SEM MIM NADA PODEIS FAZER”. 

O grande momento estava aí; a chegada daqueles homens, fez-me lembrar 

o dia 15 de Fevereiro de 2006, em que eu estava exactamente naquela 

mesma situação incómoda de “o que é que eu faço aqui”. O rolhito da 

recepção, o do preliminar, o silêncio que nos foi pedido, o jantar com a 

leitura da Bancarrota, a Via Sacra que se lhe seguiu, os rolhos sacerdotais, 

tudo estava a correr como previsto. E àqueles homens foi-lhes lançado o 

repto de fazerem o filme da sua vida. E como eu me lembro o quanto foi 

difícil ter feito o meu próprio. 

Rolhos e mais rolhos e a observação da metanóia a acontecer naqueles 

homens, e a Equipa por vezes esquecendo que o nosso tempo não é o 

mesmo do tempo do Senhor; por vezes a querermos ser o mestre pintor, 

em vez de nos contentarmos em ser simples pincéis. Quão ilusória a nossa 

atitude. O Senhor tudo pode, quando assim é a Sua vontade; “tudo está 

realmente previsto”. 

Eis, que num esfregar de olhos, estávamos no último dia; que beleza para 

os nossos sentidos ver a transformação de todos aqueles bravos homens, 

que, sem excepção, tinham percebido que “tudo aquilo era por eles e para 

eles, porque o Senhor os amava incondicionalmente”. 
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E depois foi a partida para o encerramento, em clima de grande 

euforia, porque tinham descoberto Jesus no Sacrário que podia ser 

tocado e abraçado, pois estava ali tão perto, e que eles e Cristo, 

maioria absoluta. 

O quanto aprendi, mais uma vez, com todos os do 539; tão grande 

banho de humildade que o Senhor me quis mais uma vez mostrar: 

“servo inútil 

Uma última palavra para todos os que em intendência fizeram 

possível acontecer todas estas maravilhas. 

Peço, humildemente ao Senhor, que estes valentes do 539, 

perseverem nos seus Grupos e Ultreias, para que possamos todos, 

daqui a um ano dizer: VALEU A PENA. 

Carlos Madeira (501) 

 

O Papel da 

Ultreya no 

Movimento  

dos Cursilhos de 

Cristandade 
 

por Eduardo Bonnín 

 
 

Pelo interesse agudo e excepcional de que se reveste para o esclarecimento de 

um dos aspectos essenciais do Movimento do Cursilhos de Cristandade, 

publicamos a comunicação apresentada pelo fundador do nosso Movimento, 

Eduardo Bonnín, na II Ultreya Nacional de Espanha, realizada em Santiago de 

Compostela em Junho de 1965 e publicada na Revista Peregrino Nº 9 de Outubro 

de 1965. 

 

Parte II 

A Ultreya não é feita para controlar 

A Ultreya não é posto de controle, para verificar se 

os Cursilhistas estão em orbita, nem é o lugar onde são 

admoestados, à força de farpas, se não estão. Nas 

Ultreyas onde, para saber mais facilmente quem assiste 

e quem não assiste, se fazem Reuniões de Grupo «com 

quem te mandam» nunca podem conseguir-se a 

naturalidade, a espontaneidade e a autenticidade que 

fluem, com continuidade ininterrupta, quando mais do 

 

que o molde interessa o clima, e mais do que a norma a 

raiz. Neste caso perde-se a rigidez: só há orientação. 

Pode arguir-se que, fazendo-se o contrário, existe maior 

controle, mais uniformidade, menor perigo. É verdade; 

mas o que se pretende é não que os Cursilhistas 

estejam controlados, mas lançados para a frente; não 

que sejam uniformes, mas que sejam eles próprios; não 

que sejam peças standardizadas e feitas em serie mas 

membros eficazes. 
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é evidente que a Ultreya não pode ser inter-paroquial: 

na única paroquia todos se encontram para 

compartilhar o seu cristianismo com os outros.  

O problema da inter-paroquialidade poe-se para as 

cidades. E o problema pode nascer de se acreditar mais 

na paroquia do que na Igreja, ou de desconhecer a 

finalidade que o Movimento dos Cursilhos se propõe 

realizar, ignorando, por conseguinte, as características 

essenciais da Ultreya, dentro do espirito dos Cursilhos. 

Com autenticas Ultreyas toda a obra se move ao longo 

dos canais adequados, recebendo o Movimento a 

necessária propulsão para vertebrar cristandade. 

Não nos iludamos: a verdade é que nas cidades, as 

paroquias não constituem unidade natural de 

convivência. 

Em todas as ordens, o que domina é o nomadismo. 

É significativo o ensaio sociológico realizado em 

determinada cidade: os clientes habituais dos cafés – os 

que neles mantinham as suas eternas tertúlias – eram 

em geral pessoas que não viviam na área do 

estabelecimento que frequentavam, mas antes 

pertenciam quase sempre a bairros distantes. Qualquer 

vizinho está disposto a vencer distancias para se 

encontrar com o que interessa. Quando há um filme 

com interesse, toda a gente vai vê-lo, seja em que 

cinema for, e até serve de propaganda saber-se que 

não será projectado noutro local. 

Em todas as esferas, tende-se à concentração de 

empresas, ao desaparecimento dos minifúndios, á 

integração em grandes colectividades, para conseguir 

um maior volume de benefícios. Ora seria inconcebível 

que nós – por sermos menos sagazes do que os filhos 

do mundo – quiséssemos montar algo tão serio como a 

Obra dos Cursilhos de Cristandade sob a lei do menor 

esforço. Ao nível de menor esforço, nada pode 

conseguir-se que valha a pena. 

O trabalho e as dificuldades não contam quando se visa 

um alto objectivo. Os homens são sempre do tamanho 

dos ideais que se propõem; se rebaixamos os ideias, só 

vencerão os medíocres. 

A Ultreya poderá ser aberta a todos? 

Num formulário enviado aos Secretariados 

Diocesanos punha-se esta interrogação: se a Ultreya 

deve ser aberta ou fechada, isto é, se poderão assistir 

não-Cursilhistas. 

Eu responderia que o que importa é que o clima e o 

estilo seja o que se vive e convive num cursilho. Se 

introduzirmos pessoas que não vivem o clima do Pós-

Cursilho, apenas poderemos aguar a substancia. 

(continua no próximo numero) 

 

 

 

 

Não é suficiente a Ultreya mensal 

Para que o impacto e o impulso que o Cursilhista 

normalmente recebe possam ter a devida penetração, 

precisa de uma constante claridade nas suas motivações 

e de um renovado brio para as ir realizando na vida. 

Os «Actos dos Apóstolos» descrevem-nos os 

cristãos primitivos reunindo-se diariamente no Pórtico 

do Templo. Tal como a vida está hoje organizada, isto 

seria evidentemente uma utopia. Não podemos todavia 

esquecer que o Fundamental Cristão exige que se 

conviva tudo o que se vive cristãmente. Há que levar à 

vida de cada dia a realidade que se faz vida pela 

Comunidade dos Santos. O contacto semanal é o que 

pode garantir, dentro do humano, que a convivência, 

além de ser possível, seja real e eficaz: o período de 

uma semana corresponde perfeitamente à necessidade 

que sentimos de nos encontrarmos com os irmãos, e à 

possibilidade de a satisfazermos de uma forma normal e 

agradável, sem violentarmos as coisas. 

Assim o homem médio corrente – em geral sempre 

ocupado e imerso no seu mundo familiar, profissional ou 

desportivo – pode receber um influxo regularizado para 

ser mais ele próprio, ao ir-se fazendo mais cristão. 

É isto que torna possível o gosto de sentir a 

ressonância da Igreja na sua vida e de dar ao mesmo 

tempo a sua nota pessoal à Igreja. 

Se a Ultreya se realizar apenas mensalmente ficará 

em grande parte desvirtuada dos seus fins, pois já não 

pode ser pista adequada do normal cristão, o que obriga 

ao redobrar de trabalhos de uma equipa martirial; mas 

esta, se em vez de tanto se sacrificar, se empregasse a 

fundo para utilizar o método em toda a sua 

simplicidade, lograria uma eficiência muito maior, com 

esforço incomparavelmente menor. 

Se, à porta de um café, se colocasse um letreiro 

dizendo: «Neste estabelecimento servir-se-á café de 

graça nas primeiras quintas-feiras de cada mês», não é 

preciso ser aguia para intuir o que sucederia muitas 

vezes ao homem médio: quando desse por ele, já a 

quinta-feira teria passado. Tal não aconteceria se o café 

de graça fosse servido todas as quintas-feiras. 

Existe no entanto outra razão: se a Ultreya for 

mensal, resulta que quem deixa de assistir uma vez, por 

qualquer impossibilidade, vê-se obrigado a passar dois 

meses sem a ajuda espiritual e apostólica que a Ultreya 

dá. E torna-se assim natural e logico, se tal sucede, que 

quando damos por isso, já nos desintegrámos da orbita 

de que nunca quereríamos ter saído. 

A Ultreya deve ser inter-paroquial, nas 

localidades onde haja mais do que uma paróquia. Nas 

terras  onde  haja  só  uma  comunidade  paroquial, 
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“ANO DA FÉ – um apelo à fé do cursilhista” 

Um dos rolhos fundamentais do Curso de Cristandade é o da Fé, dado na tarde do 
primeiro dia. É um elo necessário à vinculação do cursista ao compromisso “Deus conta 
contigo”. 

Sigamos as ideias essenciais deste rolho (in Esquemas Meditações e rolhos). 

 

 

 

 

1 - Crer é confiar em Deus. 

Como os filhos confiam nos pais, os alunos nos 

professores, os doentes nos médicos… Ter fé é aceitar e 

aderir às palavras de Alguém que não pode enganar-se 

nem enganar os outros. Maria confiou e aceitou ser mãe 

de Jesus, José confiou e aceitou o seu lugar discreto na 

história da salvação, os Apóstolos confiaram e 

aceitaram seguir Jesus - “Senhor, a quem iremos? Só tu 

tens palavras de vida eterna”. 

2 - Crer é arriscar-se com Deus. 

A Fé é necessariamente um risco porque nem tudo está 

ao alcance da nossa razão. Há mistérios. Deus é um 

mistério e mesmo quando se revela continua a ser um 

mistério. Deus não é inteiramente compreensível. 

Porque se compreendêssemos inteiramente Deus 

deixaria de ser infinito e ilimitado e ficaria ao alcance da 

limitada capacidade e inteligência humana, isto é, seria 

um de nós e, portanto, deixaria de ser Deus. Deus, ao 

revelar-Se, continua mistério inefável: “Se O 

compreendesses Ele não seria Deus” (Santo Agostinho). 

“O ser supremo tem necessariamente de ser único, isto 

é, sem igual…Se Deus não é único, não é Deus” 

(Tertuliano in Contra Macião, I,3,5). “Deus é grande 

demais para que O possamos conhecer” (Job 36, 26). A 

Fé implica dar um salto para além daquilo que 

compreendemos, acreditar e confiar em algo que não 

atingimos e não abarcamos por limitação nossa. Neste 

risco arriscamos apenas os bens caducos mas 

asseguramos a nossa existência, a nossa vida. A Fé é 

arriscar-se com Deus e, por isso, é segurança e 

confiança. Os mártires e os apóstolos são disso claro 

exemplo. 

3 - Crer é comprometer-se com Deus. 

Este compromisso é vivencial, envolve toda a nossa 

existência, exige conversão contínua, mudanças de 

vida, abertura aos outros, compromissos, testemunhos 

de vida. 

4 – Mas a Fé é sobretudo vida. 

“A Fé não é um simples assentimento intelectual do 

homem a verdades particulares sobre Deus; é um gesto 

mediante o qual me confio a um Deus que é Pai e me 

ama; é adesão a um Tu que me dá esperança e 

confiança” (Bento XVI, Audiência Geral de 24.10.2012). 

É confiar numa pessoa – Jesus Cristo - a seguir como 

modelo de vida. A Fé vive-se no dia a dia, em todos os 

actos da vida. 

            

        

 

 

Por isso, a Fé: 

- não é um simples sentimento; 

- não é mera aceitação de credos, verdades e doutrinas; 

- não é mero cumprimento de preceitos ou normas 

morais; 

- não é não ter dúvidas; 

- não é fanatismo. 

Não ter Fé é grande temeridade do homem. A Fé não é 

uma questão secundária com a qual não nos devamos 

preocupar. Certamente que é um dom de Deus mas isso 

não desculpa quem alega não ter recebido esse dom, 

porque Deus dá todas as condições ao homem para O 

procurar e encontrar.  

“O homem é capaz de Deus…porque “Deus vem ao 

encontro do homem”. Por isso, a Fé é “a resposta do 

homem a Deus” – ver Catecismo cap. 1, 2 e 3. 

“A importância da Fé na vida de mulheres e homens do 

nosso tempo é hoje uma evidência enorme”…porque “a 

persistência da fidelidade de Deus ao homem garante-nos 

que a relação com o divino é alguma coisa que está 

ancorada no mais profundo do coração humano” – Pe. 

Tolentino de Mendonça in Diário de Notícias de 29.1.2013. 

Deus ajuda-nos sempre para podermos dar essa resposta. 

Na verdade: 

- Deus é fiel e bom e “jamais permitirá que sejamos 

tentados além das nossas forças” (I Cor.10, 13); 

- concede-nos auxílios actuais, momentâneos, oportunos 

que nos fazem ver e compreender a vontade de Deus e o 

que devemos fazer junto dos outros e no mundo, 

sobretudo nos momentos mais difíceis da nossa vida -  

“sem Mim nada podereis fazer”  (Jo.15, 45); 

- essas ajudas chegam-nos de muitas maneiras e por 

caminhos diversos, mas sobretudo através da oração 

simples, íntima, confiada, perseverante  – “pedi e 

recebereis” . 

Consequências da fé em Deus único (Catecismo  

parág.222 a 227). 

- É conhecer a grandeza e a majestade de Deus; 

- É viver em acção de graças; 

- É conhecer a unidade e a verdadeira dignidade de todos 

os homens; 

- É fazer bom uso das coisas criadas; 

- É ter confiança em Deus em todas as circunstâncias 

mesmo na adversidade.  

Santa Teresa de Jesus orava assim: 

 Nada te perturbe - Nada te atemorize 

 Tudo passa - Deus não muda 

 A paciência tudo alcança - Quem a Deus tem 

 Nada lhe falta - Só Deus basta. 

Jorge Santos 
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2 de Janeiro de 2013  

“A fé dá vida a uma novidade tão forte, que produz um segundo nascimento. De facto, no início do nosso ser de 

cristãos, está o Baptismo, que nos faz renascer como filhos de Deus. Mas, só abrindo-nos à acção de Deus como Maria, 

só entregando a nossa vida ao Senhor como a um Amigo de quem nos podemos fiar, é que tudo muda, a nossa vida 

ganha uma nova grandeza: a de filhos do Pai do Céu, que nos ama e nunca nos abandona.” 

9 de Janeiro de 2013  

O Filho Unigénito de Deus encarnou e fez-Se homem, para nos tornar participantes da sua natureza divina. Entre os 

usos e costumes do período natalício, conta-se a troca de presentes em sinal de amizade e estima. Pois bem! Na Noite 

de Natal, vimos Jesus assumir a nossa humanidade, para nos dar a sua divindade: ao fazer-Se carne, quis dar-Se a Si 

mesmo aos homens. Jesus é o presente maior. Quem não consegue dar algo de si mesmo, dá sempre demasiado 

pouco! Por vezes, procura-se compensar ou substituir com coisas materiais o compromisso de nos darmos a nós 

próprios. O mistério da encarnação mostra que Deus não procede assim; não Se limita a dar-nos coisas, mas quis dar-

Se a Si mesmo no seu Filho Unigénito. Ele fez-Se verdadeiramente um de nós, para nos comunicar a sua própria vida; e 

fê-lo, não com a investida de um soberano que subjuga o mundo com o seu poder, mas com a humildade dum Menino. 

Em Jesus, manifesta-se plenamente o homem ao homem. 

16 de Janeiro de 2013  

Deus dá-se a conhecer, revela-se, entra na história, agindo por meio de mediadores, como Moisés, os Juízes, os 

Profetas, que comunicam ao seu povo a Sua vontade. Esta revelação alcança a sua plenitude em Jesus Cristo. N’Ele, 

Deus vem visitar a humanidade, de um modo que excede tudo o que se podia esperar: fazendo-Se homem. Com Cristo, 

se concretiza um desejo que permeava todo o Antigo Testamento: ver a face de Deus. De fato, por um lado, o povo de 

Israel sabia que Deus tinha uma face, ou seja, é Alguém com quem podemos entrar em relação, mas por outro lado, 

estavam cientes de que era impossível, nesta vida, ver a face de Deus; esta permanecia misteriosa, inacessível e, 

portanto, não representável. Mas, com a Encarnação, Deus assume uma face humana. Jesus nos mostra a face de Deus 

e por isso é o Mediador e a plenitude de toda a revelação: n’Ele vemos e encontramos o Pai; n’Ele podemos invocar a 

Deus como Pai; n’Ele temos a salvação. 

23 de Janeiro de 2013  

«Creio em Deus»; um Deus, que Se revela e fala aos homens, convidando-os a entrar em comunhão com Ele. Assim 

no-lo mostra a Bíblia na vida de muitas pessoas. Uma delas é Abraão, chamado «o pai de todos os crentes». A fé leva-o 

a percorrer um caminho paradoxal, pois será abençoado, mas sem os sinais visíveis da bênção. Abraão, na fé, sabe 

discernir a bênção divina para além das aparências, confiando na presença do Senhor mesmo quando os seus caminhos 

são misteriosos. Os olhos da fé são capazes de ver o invisível. Também nós, quando dizemos «Creio em Deus», 

afirmamos como Abraão: «Entrego-Me nas vossas mãos! Entrego-me a Vós, Senhor!», para fundar em Vós a minha 

vida e deixar que a vossa Palavra a oriente nas opções concretas de cada dia. 

30 de Janeiro de 2013  

Ao recitar o credo, iniciamos com estas palavras: “Creio em Deus Pai todo-poderoso”. Assim, a primeira definição 

fundamental da profissão de fé é que Deus é Pai. Neste sentido, se por um lado é difícil falar hoje de paternidade, 

devido a tantos factores que impedem uma relação construtiva entre pais e filhos, por outro lado, a Revelação ao falar 

de Deus, nos ensina o que significa verdadeiramente ser pai. Deus é um Pai misericordioso, cujo amor é eterno, e que 

nos perdoa através do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo, para nos conduzir à alegria plena, que brota de sermos feitos 

seus filhos adoptivos pela acção do Espírito Santo. Contudo, como afirmar que Deus é um Pai todo-poderoso quando se 

experimenta a presença do mal e do sofrimento no mundo? A omnipotência de Deus não é uma força arbitrária, mas 

sim a força do amor, que em Jesus Cristo, morto e ressuscitado, vence o ódio, o mal, o pecado e nos abre as portas da 

vida eterna. 

 

 

 

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/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_20121017_po.html
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_20121017_po.html
http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_catechesi_annus-fidei_po.htm
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A EFICÁCIA DO GRUPO 

 

 Testemunha-o a experiencia: só interessa o máximo de eficácia. 

 A Reunião de Grupo não aspira apenas à perseverança. 

 A Reunião de Grupo dá forma cristã à vida, ainda que não aspire directamente à formação. 

 A finalidade do grupo é a vivencia crescente do fundamental cristão. 

 

Esta eficácia é possível porque a Reunião de Grupo é penhor, estimulo e garantia que: 

 alimenta a disposição de querermos o que o Senhor quer; 

 renova crescente e constantemente este querer; 

 proporciona uma jubilosa visão cristã; 

 plasma em cada um a plenitude da sua vocação pessoal; 

 logra o exercício pleno da liberdade, dentro dos planos divinos. 

Peregrino 14 – Dezembro de 1966 

 

"A IMPORTANCIA DO MEU GRUPO NO 4-DIA" 

 

Só disponibilizando o nosso tempo, e abrindo o nosso coração ao "CRISTO VIVO no SACRÁRIO", é que podemos falar 

do 4º dia. 

A reunião de grupo, e no meu caso pessoal é tão importante enquanto cursista, como foi o cursilho para mim 

enquanto cristão, católico e praticante. Até fazer o meu cursilho, eu perguntava-me perante algumas situações de 

vida "o que faria JESUS no meu lugar?", depois da experiencia vivida em cursilho, eu pergunto "o que eu faria se não 

tivesse JESUS na minha vida?", e esta resposta só tem expressão em mim, comparecendo e partilhando na reunião 

de (em) grupo. No meu grupo, as idades, os dr (doutoramentos), todas as formalidades ficam fora da sala de 

encontros, e em grupo somos iguais e unidos.  

"...EM CADA UM SE MANIFESTAM OS DONS DO ESPIRITO PARA O BEM COMUM..." (1 cor 12,4-11) 

Semanas há em que somos mais ou somos menos, mas acima tudo unidos no que somos, e no que ouvimos. A 

minha relação com o grupo é plural em ideias, e transversal em temas, e nesse espírito de partilha consigo orientar a 

"bússola" da minha vida, e da minha relação com o "SENHOR". Esta importância que o grupo tem no meu 4ºdia, é 

crescente, única e verdadeira, como verdadeira é a entrega e o respeito do grupo comigo.  

"PISAR FIRME NA FÉ" e ser "PEDRAS VIVAS NA IGREJA DO SENHOR", fundamentalmente é isto que um cursilho nos 

pede, e é isto que a união em grupo nos (me) dá. Ao partilhar convosco a minha vivencia em grupo, tento também 

que esta mensagem chegue a todos, em especial intenção aos que andam afastados das Ultreias, " AMIGOS: se 

arrefeço, se falho, avisai-me, mostrai a amizade que nos une no SENHOR, ainda que eu não queira", esta frase que 

está em rodapé na folha de grupo, acompanha-me sempre nas reuniões, e à luz deste espírito entrego ao SENHOR as 

conversas que partilhamos. Estas são para mim algumas das razões pelas quais a reunião de grupo faz sentido e 

falta, para vivermos e partilharmos o 4º dia.  

"UMA ESPIRITUALIDADE DE COMUNHÃO- fazer da igreja a casa e a escola da comunhão: eis o grande desafio que 

nos espera no milénio que começa, se quisermos ser fieis ao desígnio de DEUS e corresponder às expectativas mais 

profundas do mundo..." (carta apostólica "NOVO MILLENIO INEUNTE" do sumo pontífice JOÃO PAULO II cap IV).  

De Colores !!!  

Vitor Cabrita (Ultreia de Cascais) 
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Vai acontecer 

Missa Penitencial pelo MCC 6 de Março  - 6:30 Grande Lisboa Igreja Paroquial de S. João de Deus 

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  

 
1º Aniversário – Cursilho de Cristandade de Homens Nº 535 – 8 a 11 Fev. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Este espaço também é teu, podes e deves colaborar com partilhas, vivências, pessoais, de grupo, de ultreia; «O 

MASTRO» não surge para que nós possamos «ver» o que se passa nas Ultreias da nossa região, mas para que se 
«passe» vida e fé, através das suas páginas, nas pequenas comunidades que são os Grupos e as Ultreias!” Envia a 

tua partilha para mccgrandelisboa@sapo.pt, ou entrega na Ultreia que frequentas. 

 

Direcção Espiritual: Con. Mário Pais; Pe. Miguel Ribeiro; Pe. Jacob 

Puthiyaparampil;  Pe. Alberto Alves de Sousa 

Equipa: Etelvino Silva; Carlos Madeira; Daniel Matos; Jorge Megre; 

José Pedro Botica; José Sousa; Nuno Marques; Rui Negrão; Vitor 

Rodrigues;  

Participantes: José António Ferreira; Manuel António Gomes; Mário 

Miguel Rosa; Rui Manuel Pereira; Vasco Manuel Pinto; Carlos 

Gilberto Teixeira; Joaquim Manuel Amaral; Rúben Daniel Viegas; Rui 

Pedro Jesus; Salvador Francisco Mendes; Carlos Augusto Maia; José 

Castelão; José Pedro Salema; Nuno Miguel Ferreira; Pedro José 

Pinto; Carlos Henrique Paulino; Francisco José Marques; Luis Filipe 

Monteiro; Luis Guilherme Cunha; Rui Pedro Antunes; Álvaro Manuel 

Carneiro; Rui Miguel Aragão; Virgílio Neves; Vitor Manuel Cabrita 

 

 

Revista Peregrino Nº 52 – 4º trimestre 2012 

A revista Peregrino é o órgão oficial, nacional, do Movimento dos Cursilhos de 

Cristandade, pela qual nos chegam as principais noticias do MCC, bem como um 

pouco da sua história e reflexões que nos ajudam a peregrinar no nosso 4º dia. É sem 

dúvida um elemento importante para desenvolver um dos pés do nosso tripé: o 

Estudo! 

Nesta edição, além das notícias do MCC em vários locais de Portugal, destacamos a 

divulgação do tema “O Tripé na vida do Dirigente” das jornadas do MCC de Setembro 

proclamado pelo Mário Bastos. À luz do carisma fundacional, foram publicados os 

temas “O Leigo na Igreja ou o Leigo no Mundo” (Mario Bastos e Fausto Damaso) e 

“Leigos no mundo, porque ligar na Igreja” (Cón. Senra), além de muitos outros temas 

de inegável interesse e utilidade para qualquer Cursilhista. 

Disponível numa Ultreia perto de ti! 

Muitos parabéns, valentes do Cursilho 535, convosco damos graças por tudo o que o Senhor vos tem dado ao longo 

do 4º dia, sabendo e sentindo que a maioria absoluta se faz com Ele, que é caminho, verdade e vida nas nossas vidas.  

De Colores! 


