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«Uma lenda do proximo Oriente»  
 

Uma lenda do próximo Oriente conta que um jovem chegou a um oásis, junto de 

uma povoação e, acercando-se de um ancião, lhe perguntou: 

–“Que espécie de pessoas vivem neste lugar?”  

– “Que espécie de pessoas viviam no lugar donde tu vens?” – perguntou-lhe por 

sua vez o ancião.  

– “Ah!... um grupo de egoístas e malvados – replicou o jovem – e estou encantado 

de me ter vindo embora de lá”.  

Ao que o ancião respondeu: - “o mesmo irás encontrar aqui.”.  

Nesse mesmo dia outro jovem se chegou para beber água no oásis, e vendo o 

ancião, perguntou:  

– “Que espécie de pessoas vivem neste lugar?”  

O velho respondeu com a mesma pergunta: 

– “Que espécies de pessoas viviam no lugar donde tu vens?”  

– “Um magnífico grupo de pessoas honestas, amigáveis, hospitaleiras; custa-me 

muito tê-las deixado”.  

– “Pois o mesmo encontrarás tu aqui” – respondeu o ancião.  

Um homem que tinha ouvido ambas as conversas, perguntou ao velho: 

– “Como é possível dar 2 respostas tão diferentes à mesma pergunta?” 

Ao que o velho respondeu: – “O homem transforma as coisas de acordo com o 

que leva dentro do seu coração” 

    (do livro “Pensando em Cursilhos” – Carlos Mantica) 
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Estes são os votos do Mastro, neste novo ano de 2013, para todos os nossos leitores e 

amigos: Vivermos no próximo ano, o que levarmos no nosso coração. 

Vivermos nas nossas Ultreias, nos nossos Grupos, no nosso trabalho, na nossa comunidade 

paroquial, na nossa família, no nosso “metro quadrado”, o que levarmos no nosso 

coração. 

Assim seremos, como o Papa nos pede, “autênticos obreiros e construtores da paz, para 

que a cidade do homem cresça em concórdia fraterna, na prosperidade e na paz”.  
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Não se trata de apenas manter a perseverança, 

mas sim de conseguir uma renovação de motivos que 

façam reviver e aumentar, no Cursilhista, as atmosferas 

de pressão necessárias para ir avançando todos os dias, 

em ordem à vivencia e ao aperfeiçoamento do seu 

cristianismo. 

Por este motivo, a Ultreya tem o seu peso 

específico. Não é um lugar para o descanso, mas antes 

um sopro de reiterado Pentecostes, que dê ao 

Cursilhista a possibilidade de viver o seu cristianismo 

sempre com surpresa, com fogo e com vigor de estreia. 

Sem a Ultreya – sem uma Ultreya autentica – os 

cursilhos depressa perdem a sua «garra». É algo como 

enfiar um colar de perolas sem atar os fios 

convenientemente: à menor sacudidela, todas se 

espalham pelo chão. 

A Ultreya é a reunião das Reuniões de Grupo. É o 

encontro e o contacto semanal daqueles que, na 

respectiva localidade, viveram o Cursilho – ou sentem 

não viver o que ele pressupõe – e querem compartilhar 

e conviver o seu cristianismo na linha que marca o 

Cursilho, como expansão e complemento à escala 

comunitária, da reunião de Grupo. Por isso a Ultreya 

deve ser simples e sem acrescentos alambicados; deve 

ser forte, quer dizer, ligada à força divina que opera nos 

sacramentos; deve ser actual, conduzida de forma a 

que possa interessar os homens de hoje e derramar luz 

e força sobre os seus problemas. 

O que não é a Ultreya 

Perante estes critérios e a soma de verdade que 

projectam depreende-se claramente e pela sua própria 

estrutura o que a Ultreya não é. 

A Ultreya não é feita «para» formar 

(note-se que sublinho «para»). Não se pretende – 

não se pode pretender – montar a Ultreya para dar aos 

que a ela assistem uma formação adequada, se por 

formação entendermos uma simples – ou complexa – 

instrução. A Ultreya é para todos, e o saber, nos 

cristãos, deve estar à medida de cada um. Daí que não 

possa ser essa fria instrução, sob pena de que perigue e 

se desmorone a sua eficácia. 

  

 
 
 

I 

É evidente que os Cursilhos de Cristandade 

conseguiram realizar certeiramente um propósito que 

levou as almas ao conhecimento, ao convencimento, à 

vivência e à convivência do fundamental cristão. Hoje, 

os Cursilhos têm uma eficácia irresistível: a eficácia dos 

«abundantíssimos frutos» que, como nos dizia Paulo VI, 

o movimento Cursilhista está a obter «em várias partes 

do mundo». 

Podem discutir-se as ideias, mas contra os factos, 

quando foram repetida e macissamente comprovados, 

não há argumentos. E são muitas as vidas que, por toda 

a parte, e sob os mais diferentes climas, demonstram o 

êxito espiritual e apostólico dos Cursilhos de 

Cristandade. 

Tudo se conseguiu pela graça de Deus, pelas 

orações dos irmãos e pela aplicação de um método que 

conta com o aval da experiencia e a aceitação, o apoio, 

a assinatura e a bênção da hierarquia. 

Isto que é geralmente aceite no que se refere aos 

três dias do Cursilho, não parece tão claro, na pratica, 

quando se trate do pós-cursilho. E essa falta de 

claridade provem do facto de que não são poucos os que 

entendem e praticam a reunião de grupo e a Ultreya «à 

sua moda». Não foi sem razão que, nas primeiras 

reuniões de Burgos, o Presidente do Secretariado 

Diocesano de Las Palmas, disse que «dava a sensação 

de que havia um espirito Santo para cada Diocese». 

A finalidade da Ultreya 

Eis porque devemos analisar, concretizar, explicitar 

qual é a finalidade visada pela Ultreya, para poder 

concluir acerca do que é e o que não é essa peça 

fundamental dentro do mecanismo sobrenatural da obra 

dos Cursilhos. 

A Ultreya procura que todo aquele que assistiu a 

um Cursilho encontre a circunstância adequada, que lhe 

facilite a oportunidade de manter vivos o seu ideal, a 

sua entrega, o seu espirito de caridade, no mesmo estilo 

e no mesmo ritmo que encontrou e tanto o 

convenceram, entusiasmaram e lançaram no Cursilho. 

 

 

 

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 I 
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OS SINS E OS NÃOS DA ULTREIA 
 

OS SINS 

 Vem à Ultreia para que possas reviver os três 

dias fantásticos do teu Cursilho; 

 Vem à Ultreia para que possas reencontrar 

em clima de alegria os que têm um Ideal 

igual ao teu; 

 Vem à Ultreia para que possas descobrir 

irmãos com os quais possas iniciar e dar vida 

a um Grupo Apostólico; 

 Vem à Ultreia para que possas encontrar vias 

e sentido para a tua caminhada de conversão 

e santificação; 

 Vem à Ultreia para que possas buscar forças 

para não parares essa caminhada; 

 Vem à Ultreia para que possas descobrir 

áreas onde exercer o teu apostolado; 

 Vem à Ultreia para que possas ser alertado, 

pelo exemplo dos outros, para algo que 

tenhas de iniciar ou modificar na tua vida; 

 Vem à Ultreia para que possas dar uma ajuda 

a irmãos que dela estejam necessitados; 

 Vem à Ultreia para que possas encontrar um 

Sacerdote que te oriente, te encaminhe ou te 

reconcilie com o Senhor; 

 Vem à Ultreia para que possas enriquecer os 

teus conhecimentos sobre Cristo e a sua 

Igreja, e assim solidificares a tua Fé. 

OS NÃOS 
 Não venhas à Ultreia só a pensar em ti. 

Pensas sobretudo nos que lá estão e, mais 
ainda, nos que lá não estão; 

 Não venhas à ultreia para receberes. Vem 
para dar. Para te dares; 

 Não venhas à Ultreia para ver se algo nela 
acontece. Vem para que algo aconteça; 

 Não venhas à Ultreia para te encontrares com 
o António, com a Teresa ou com o José. Vem 

para partilhares com todos os Antónios, as 
Teresas e os Josés que lá estão; 

 Não venhas à Ultreia seguro de ti, convencido 
que és Santo e tudo sabes. Vem antes 
convencido que muita coisa ainda tens de 
mudar e de aprender com os teus irmãos; 

 Não venhas à Ultreia rotineiramente, como 

uma obrigação semanal. Acorre a ela como se 
fosse a primeira após o teu cursilho; 

 Não tragas para a Ultreia as tuas tristezas e 
as tuas angústias. Trás antes, isso sim, o 
entusiasmo e a alegria de seres cristão, de 
seres baptizado; 

 Não venhas à Ultreia dizer aos m ais novos 

que no teu tempo é que as Ultreias eram 

boas. Faz com que as de agora sejam tão 
boas como as de outrora; 

 Não vejas as Ultreias como um grupo fechado 
e especial, o dos bons e dos iluminados. Vê 
nela apenas uma simples comunidade de 

cristãos, parte integrante da imensa 
comunidade que é a Igreja de Cristo. 

(Revista “A caminho”, Nº 31 – Fevereiro de 1998) 

 

Seria desconhecer ou alterar a área real do fundamental 

cristão, fazer Cursilhos – ou Ultreyas – para dar 

membros às organizações, em vez de proporcionar à 

Igreja membros vivos e vivificantes que, em 

consequência, se Deus o quiser e quando e como o 

quiser, podem vitalizar às varias organizações, os 

diversos ambientes, as diferentes estruturas. 

Esta visão – a mais ampla – salva todos os fins 

secundários: todos saímos ganahnado quando se pode 

contar com um Moviemtno que torna os cristãos mais 

conscientes, mais responsáveis, para que vertebrem 

cristandade. 

A Ultreya faz cristandade ao fazer os Cursilhistas mais 

amigos e mais cristãos. O enquadramento pressupõe um 

«como»; a Ultreya serve para afiançar o «por quê». 

(continua no próximo numero) 

 

 

 

 

E não é que a Ultreya não forme. Para formar é 

muito mais eficaz criar a rede da verdade do que 

brindar uma serie de verdades. O fundamental cristão – 

não o esqueçamos – por si próprio instrui, ensina e 

educa, pela simples razão de que mentaliza e 

responsabiliza. A Ultreya forma; mas não está 

concebida para formar. 

A Ultreya não é para enquadrar 

A Ultreya não é um estratagema inventado para 

que os Cursilhistas tenham que enquadra-se a fim de 

fazerem algo; trata-se de conseguir que os que fazem 

algo o façam em Graça e com graça, isto é, como 

cristão vivendo dentro do seu clima. Mais do que 

apontar a cada um o fruto que deve dar, preocupa-nos 

facilitar-lhe o clima para que, por vive-lo em Graça, 

possa dá-lo bom. 
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HISTÓRIA DO CONCÍLIO VATICANO II (PARTE II) 

A quarta sessão: aberta no dia 14 de Setembro de 1965, terminou no dia 8 de dezembro de 1965, festa da 

Imaculada Conceição. No discurso de abertura, Paulo VI caracterizou assim o Concílio: "Não parece difícil dar ao nosso 

Concílio Ecuménico o carácter de um acto de amor: de um grande e tríplice acto de amor: para com Deus, para com a 

Igreja, para com a humanidade". 

No dia 18 de Novembro de 1965, perto do encerramento do Concílio fez um discurso falando da atitude que se 

deveria ter no pós-concílio, quase que prevendo a confusão que aconteceria em seguida. "Veneráveis Irmãos, não 

devemos tanto prestar atenção a essas reformas necessárias, mas sim àquelas morais e espirituais, que nos façam 

mais em conformidade com o nosso Divino Mestre e mais aptos para os deveres da nossa respectiva vocação. 

Devemos principalmente esperar isso: a nossa efectiva santificação e a real capacidade de difundir entre os homens do 

nosso tempo a mensagem evangélica”. 

No dia 7 de Dezembro de 1965, véspera do encerramento, celebrou-se a Santa Missa da última sessão. Na homilia 

Paulo VI disse: "No rosto de cada homem deve-se ver o rosto de Cristo, e neles, o do Pai Celestial. Para conhecer a 

Deus é preciso conhecer o homem. Amar a Deus para amar o homem. Todo este Concílio se resume no seu significado 

conclusivo religioso, como um poderoso convite à humanidade de hoje a encontrar, através do amor fraterno, a Deus”. 

No final da celebração eucarística aconteceu um facto importante. Paulo VI com a Carta Apostólica Ambulate in 

Dilectione, aboliu a excomunhão imposta no dia 16 de julho de 1054 ao Patriarca de Constantinopla Miguel Cerulário. 

Ao mesmo tempo em Constantinopla (Istambul), o Patriarca Atenágoras, revogava a excomunhão do Seu predecessor 

ao Papa Leão IX. Assim a Carta de Paulo VI: "Queremos eliminar da memória da Igreja a sentença de excomunhão 

emitida então, tirá-la do caminho, e a queremos enterrada no esquecimento e apagada. Temos o prazer de que nos 

seja dada a oportunidade de realizar este ato de caridade fraterna aqui em Roma, ao lado do túmulo do Apóstolo 

Pedro, no mesmo dia em que o mesmo acontece em Constantinopla (Istambul), que é chamada de Nova Roma." O 

Card. Johannes Willebrands leu a Declaração Conjunta da Igreja Católica Romana e da Igreja Ortodoxa de 

Constantinopla. Logo depois, o Cardeal Agostino Bea leu a carta citada Ambulate in Dilectione.  

Os documentos conciliares são: 

Quatro Constituições: 

Sacrosanctum Concilium (sobre a Liturgia), 4 de dezembro de 1963; Lumen Gentium (sobre a Igreja), 21 de novembro 

de 1964; Dei Verbum (sobre a Revelação Divina), 18 de novembro de 1965; Gaudium et Spes (sobre a Igreja no 

Mundo contemporâneo), 7 de dezembro de 1965 (2373 eleitores, 2309 placet) 

Nove Decretos: 

Inter Mirifica (sobre as ferramentas da comunicação social), 4 de dezembro de 1963; Orientalium Ecclesiarum (sobre 

as Igrejas Orientais católicas), 21 de novembro de 1964; Unitatis Redintegratio (sobre o Ecumenismo), 21 de 

novembro de 1964; Christus Dominus (sobre os bispos), 28 de outubro de 1965; Perfectae Caritatis (sobre os 

religiosos) 28 de outubro de 1965; Optatam totius (sobre a formação sacerdotal) 28 de outubro de 1965; Apostolicam 

Actuositatem (sobre o apostolado dos Leigos) 18 de novembro de 1965; Ad Gentes (sobre a atividade missionária), 7 

de dezembro de 1965; Presbyterorum Ordinis (sobre o ministério e a vida dos Presbíteros), 7 de dezembro de 1965  

Três declarações: 

Gravissimum Educationis (sobre a educação cristã), 28 de outubro de 1965; Nostra Aetate (sobre a relação com as 

Religiões não-cristãs), 28 de outubro de 1965; Dignitatis Humanae (sobre a liberdade religiosa), 7 de dezembro de 

1965;  

(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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QUEM É JESUS CRISTO? 

 

Continuamos na quadra de Natal vivendo o aniversário de Jesus. 

Jesus Cristo é o centro da vida cristã, é o centro da liturgia, é o interlocutor na 

oração, é a porta da fé. 

Mas, afinal, quem é Jesus Cristo? 

 

 

Porque melhor eu não seria capaz de escrever, transcrevo parte do artigo que Anselmo Borges apresentou 

no Diário de Notícias no passado dia 22 de Dezembro, sintetizando o que X. PiKaza expôs na obra “Jesus: 

quem foi, o que queria, que final?” 

“1. Jesus foi um profeta escatológico, que anunciou e actuou na perspectiva da acção iminente de Deus, que 

iria transformar a ordem social e política do mundo.  

2. Foi um sábio, perito em humanidade, contando histórias iluminantes para a condução da vida, para lá da 

banalidade do mundo e em ordem ao seu entendimento e transformação.  

3. Foi um taumaturgo e um carismático. Tinha "poderes" especiais, com grande capacidade de influência. 

Colocou-se do lado dos oprimidos, com "sinais" a seu favor, preocupando-se com a saúde das pessoas, a 

sua libertação e autonomia pessoal.  

4. Foi homem de mesa comum. Estava interessado na comunicação viva e fraterna entre todos, como 

mostram os banquetes com pecadores e excluídos, ultrapassando as divisões entre puros e impuros.  

5. Criticou uma forma de família baseada só na genealogia, para procurar uma forma nova de comunhão e 

inter-relação entre todos: num momento de grande desestruturação social, apresentou-se como 

impulsionador de um movimento messiânico, aberto a todos e integrando os diversos estratos da sociedade, 

especialmente os marginalizados.  

6. Foi um comprometido radical, de tal modo que a sua proposta não foi aceite por muitos "bons" judeus do 

seu tempo. Rompeu com normas sacras aceites pela maioria religiosa e abriu-se aos marginalizados sociais, 

num momento de grande crise económica, cultural, social e familiar. A sua proposta tornou-se perigosa, 

originando um conflito com os defensores da ordem religiosa e os representantes de Roma.  

7. Foi um pretendente messiânico, executado em Jerusalém. Foi um profeta, um sábio, um carismático, mas 

não apenas isso. Ele subiu a Jerusalém pela Páscoa do ano 30 como portador do Reino de Deus, ainda que 

se discutam as características da sua pretensão. Foi rejeitado pelas autoridades sacerdotais de Jerusalém e 

condenado à morte por Pôncio Pilatos como "rei dos judeus".  

8. Depois da sua morte, o seu movimento profético-messiânico manteve-se e transformou-se. Muitos 

continuaram a acreditar nele, confessando que ele está vivo em Deus. Reflectindo sobre o modo como viveu, 

como agiu e se comportou, sobre a sua experiência de Deus, que proclamou, com palavras e obras, como 

amor incondicional, tiveram a experiência avassaladora de que ele não morreu para o nada, mas para o 

interior da Vida plena de Deus. É o Vivente em Deus.” 

É difícil ficar indiferente perante a figura de Jesus. Ele inquieta, assombra, arrebata, converte, arrasta 

milhões… Que Ele nos acompanhe no meio da crise que vivemos. Entremos por Ele no novo ano. Um Bom 

Ano 2013 à descoberta de Jesus Cristo. 

                   Jorge Santos  
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5 de Dezembro de 2012 – Deus revela o seu “desígnio de benevolência!” 

O tempo litúrgico do Advento prepara-nos para acolher e aderir ao grande desígnio de benevolência de Deus, que o 

Natal de seu Filho, feito homem como nós, coloca diante dos nossos olhos. Tal desígnio não ficou oculto no alto dos 

Céus, mas Deus, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles, para os convidar e admitir 

à comunhão com Ele, em Cristo por obra do Espírito Santo. Esta comunhão é a realização daquele desejo infinito de 

plenitude que habita no íntimo do ser humano e o abre para a felicidade eterna. Entretanto, a nossa mente não 

consegue abarcar completamente este desígnio de benevolência divina, mas pode apenas recebê-lo e acolhê-lo na fé. O 

acto de fé é a resposta do homem à revelação que Deus Se dignou fazer-lhe, acolhendo na vida o benevolente desígnio 

que Ele tem para a humanidade e a criação inteira: recapitular tudo em Cristo, reunindo n’Ele o que há no céu e na 

terra. 

 

12 de Dezembro de 2012 – as etapas da revelação 

A Revelação, a comunicação que Deus faz de si mesmo e do seu desígnio de benevolência e de amor, insere-se no 

tempo e na história dos homens. A Sagrada Escritura ensina que Deus, desde o início, veio ao encontro do homem, 

chamando-o a uma íntima comunhão com Ele. E mesmo quando o homem se afastou d’Ele pela desobediência, Deus 

não cessou de oferecer ao homem a sua aliança: com Noé, depois do dilúvio; chamando Abraão a deixar a sua terra 

para tornar-se pai de uma multidão de povos; libertando o povo de Israel da escravidão do Egipto e estabelecendo uma 

Aliança; guiando Israel por meio dos profetas, fazendo crescer a esperança de uma Nova Aliança destinada a todos os 

homens e que se realiza em Cristo, Aquele que ilumina e dá sentido pleno à história de Deus com a humanidade. De 

fato, estes são acontecimentos que não "passam" nem caem no esquecimento, mas se tornam memória, constituem a 

"história da salvação". Assim, a fé é alimentada pela descoberta e a memória de Deus sempre fiel, que guia a história e 

constitui o fundamento seguro e estável sobre o qual podemos apoiar as nossas vidas. 

 

19 de Dezembro de 2012 – Virgem Maria – ícone da fé obediente 

No caminho do Advento, ocupa um lugar especial a Virgem Mãe, que acolheu na fé e na carne Jesus, o Filho de Deus. N’Ela 

vemos a criatura que, de modo incomparável, abriu de par em par as portas ao seu Criador, submetendo-Se livremente à 

vontade divina na obediência da fé: adere com plena confiança à palavra que Lhe anuncia o Mensageiro de Deus. E este 

«sim» de Maria à vontade divina repete-se ao longo de toda a sua vida até ao momento mais difícil: o da Cruz. Ela não se 

contenta com uma percepção imediata e superficial do que sucede na sua vida, mas entra em diálogo íntimo com a 

Palavra de Deus e deixa-se interpelar pelos acontecimentos, procurando a compreensão que só a fé pode garantir. Maria 

acolhe mesmo aquilo que não compreende do agir divino, deixando que seja Deus a abrir-Lhe o coração e a mente. Assim 

se tornou modelo e mãe de todos os crentes. Pela sua fé, todas as gerações A chamarão bem-aventurada”. 

 

 

 

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/special/annus_fidei/index_catechesi_annus-fidei_po.htm
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O cantinho das Ultreias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quem seria aquele que era capaz de perdoar a quem lhe 

fazia tanto mal? E ficou por ali.   

Mas eu ainda me sentia muito magoada! Supliquei ao 

Senhor que me curasse interiormente porque apesar 

daquela resposta, precisava sentir um perdão real 

dentro de mim. E o nosso Deus-Amor fez-me a vontade, 

eu esqueci realmente, enquanto Ele ia preparando o 

caminho para se revelar ao meu filho em toda a Sua 

Força. E assim se passaram uns meses.  

Entretanto, como “quem semeia ventos, colhe 

tempestades”, a vida não lhe corria de feição e veio 

falar-me em pranto! Vendo-o tão desesperado fiz-lhe 

uma proposta: “Há Alguém que devias conhecer! Podes 

dizer-me já que não porque se trata de religião, mas tu 

que conheces tanta coisa… que tens a perder por estares 

três dias num local onde te irão apresentar Jesus? Não 

serás obrigado a nada. Mas apenas te é dada uma 

oportunidade para conheceres Alguém que te ama 

apesar de tu não o saberes!” Ele ficou a pensar e no fim 

do dia quis preencher e assinar a ficha de inscrição para 

fazer um Cursilho de homens!  

Quando recebi a inscrição fiquei aflita e arrependida. 

Como é que eu tinha feito aquela proposta sabendo que 

o meu filho não estava preparado?!!! Como iria ele estar 

aqueles dias a participar em Missas, terços, Via sacras e 

rolhos? Ele que não entrava sequer numa igreja para 

apreciar a arquitectura?!!!  

Tenho de confessar que a minha intendência nesse 

cursilho foi “tamanho extra”!!! Jejum e joelhos dobrados 

para pedir a intercessão de todos os santos do céu e da 

terra para aquele caso. Foi uma retaguarda séria! Para a 

minha pouca fé eu contrabalançava com a oração e a 

memória daquele outro pai da Escritura, que pedia a 

Cristo para lhe salvar o filho, se pudesse. E Jesus tinha 

respondido categórico: “Se podes...! Tudo é possível a 

quem crê”! (Mc 9,23) 

Depois de muito trabalho dado à equipa responsável – a 

quem serei eternamente grata – fiquei a saber no dia do 

encerramento, que Cristo se Lhe tinha revelado de um 

modo maravilhoso. Pela Sua Misericórdia infinita, ele 

tinha durante o cursilho, feito a sua primeira Confissão, 

primeira Comunhão, e vivido momentos inesquecíveis de 

reencontro consigo mesmo! Dando publicamente o seu 

testemunho disse: “Aceitei isto porque, depois de eu ter 

feito mal à minha mãe, e lhe ter pedido perdão, ela 

respondeu-me que me perdoava porque Cristo também 

tinha perdoado aos que O matavam na Cruz! Alguém 

assim… eu tinha de conhecer!” 

Por essa altura, eu fiz memória daquele outro dia em 

que, no meio da dor, o Espírito Santo usou a minha boca 

para dar uma resposta de salvação e tornar a vida de 

mais um dos Seus filhos De Colores!  

E enquanto o Pai não me chama para ir ao Seu 

encontro, por tantas histórias de bem que faz na minha 

vida, só posso continuar a agradecer... não esquecendo 

que “Ele e eu ..maioria absoluta!” 

De Colores! 

Isabel dos Santos – Ultreia de Odivelas 

 

 

Fazer memória 

Tenho percebido que a minha vida espiritual não é uma 

linha recta! Tem altos e baixos, curvas e desvios. Por 

vezes acontece-me sentir-me seriamente desorientada, e 

isso só me sucede quando, distraída, deixo o meu foco fora 

d’Aquele que deve ser o meu Caminho. 

Acabo no chão quase sem vida, qual moribunda de um 

campo de batalha, na boca com o sabor amargo da 

derrota, e no horizonte o acusador a dizer-me que desta 

vez vai ser difícil atingir a minha meta, porque estou sem 

forças, e preciso começar tudo de novo. 

Uma das formas que o Senhor tem de me levantar do chão 

é pedindo-me que trabalhe para Ele! Eu que no momento 

me sinto tão sem capacidade e sem graça, sou desafiada a 

olhar para mim mesma, ”levantar, sacudir a poeira e dar a 

volta por cima” aceitando a tarefa que me é pedida no 

momento!  

 É num desses momentos que surge esta participação aqui 

no “Mastro”! Atravessando um momento de grande secura 

espiritual, sou convidada a escrever umas linhas. O nosso 

Deus a mostrar o seu carinho e atenção por cada um de 

nós com benevolência e uma certa dose de bom humor.  

Refletindo, dei comigo a juntar histórias de sucesso 

espiritual e o ânimo foi ressurgindo. Por isso sinto que 

fazer memória é importante! Não está tudo sempre bem, 

mas há tantas coisas para louvar e agradecer! Como não 

falar do Seu Amor de letra grande???!!!   

É nesse contexto também que eu valorizo as nossas 

Ultreias! A partilha das vivências feita através das histórias 

dos rolhos e ressonâncias, emprestam sempre um colorido 

animado e genuíno àqueles que ali fazem memória, 

abrindo o coração para contar com sinceridade os seus 

avanços e recuos.  

E realmente, só se sente autoridade nas palavras de quem 

partilha a verdade experimentada na sua vida! Quando 

alguém se aventura a falar daquilo que não vive e apenas 

sabe (porque leu ou tomou doutro modo conhecimento) 

não é tão interessante ouvir! 

Quando fazemos memória, não só somos mais capazes de 

valorizar o que se passou, como podemos ser a ajuda de 

quem nos ouve, para dar sentido ao seu próprio passado e 

presente. E neste processo de troca todos saímos a 

ganhar. 

Uma história das muitas histórias… 

Rebuscando na memória, pensei numa pequena e antiga 

história passada entre mim e um dos meus filhos.  

Contra todas as probabilidades ele fez-me algo que me 

trouxe muito sofrimento e surpresa. Quando caiu nele, 

telefonou-me para me pedir perdão. Eu ainda estava em 

choque mas respondi-lhe: -“Perdoar-te? Mas é claro que te 

perdoo! se até Cristo perdoou aos que O matavam na 

Cruz, quem sou eu para não te perdoar??!! No entanto, 

tudo isto é muito injusto!”. 

Preciso dizer que o meu filho não teve catequese em 

pequeno e sempre viveu num meio ateu, portanto, esta 

minha resposta foi algo que o fez pensar. 
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Vai acontecer 

Missa Penitencial pelo MCC 6 de Fevereiro  - 6:30 Grande Lisboa Igreja Paroquial de Cascais 

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 Inscrições até 31 de Janeiro 

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; «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. 

 


