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Esta história fala-nos de um mendigo e de 

uma ermida dedicada a Nossa Senhora. 

O mendigo costumava ir lá rezar todos os 

dias. O seu problema era o problema de todos 

os mendigos do mundo: ter dinheiro 

suficiente para comer; a humilhação de pedir.  

As pessoas que iam à ermida deitavam 

esmolas através das grades, e o pároco de 

vez em quando recolhia-as e comprava flores 

com elas. 

A oração do mendigo era assim: Bom dia 

Mãe. Está calor. Muito calor. Às vezes gostava 

de ser rico. Comprava-te... Bem, já vês! Que 

parvoíce! Como se tu não soubesses isso. No 

dia em que não venho cá, parece-me que me 

falta qualquer coisa! Bem, o sol já vai alto e 

cheio e o estômago está vazio. 

Mas o surpreendente vinha depois: o mendigo metia a mão nos bolsos, contava o 

dinheiro e, quando não chegava, pedia um empréstimo a Nossa Senhora. 

A maneira de se apropriar do dinheiro era simples. Cobria de pez a ponta da bengala, 

que introduzia através das grades da ermida e com ela procurava apanhar algumas das 

moedas que os devotos atiravam para o pavimento e que ficasse ao seu alcance. Mas lá 

isso, era honesto. Apontava tudo num livro: devo, devolvi... 

Ao regressar a casa, o mendigo perguntava ao neto que vivia com ele: estudaste? 

comeste? E estendia-lhe um pão, uma maçã. E os olhos do miúdo riam ao ver o 

tamanho da maçã. A maior era sempre para o miúdo. Gostavam muito um do outro. 

Passaram os anos. O mendigo adoeceu e então rezava assim: Mãe deixa que eu viva 

até que ele termine os estudos. Só te peço mais dez anos de vida. Se não puder ser, 

paciência. Tu é que sabes. Mas protege o meu neto. Até amanhã. 

Mas no céu decidiram que o mendigo já tinha lutado bastante e chamaram-no, para 

ficar a conversar eternamente com Nossa Senhora.  

E à noite, o neto acariciava recordações: a bengala de ponta escurecida pelo pez, o 

alforge, a colher que guardava o segredo de repartir mais para os outros e ah! o velho 

livrinho. Soltaram-se-lhe as lágrimas.  

O rapaz leu devagar e em voz alta. Dizia: Isto vai mal. Apanhei a Nossa Senhora dez 

escudos. Ao todo devo-lhe cinquenta e cinco escudos.  

Depois abriu a última página escrita, a do dia em que o avô morreu e dizia assim: dia 8 

de Dezembro, hoje estou em paz com Nossa Senhora. 

(do Livro Os Mistérios de Maria, de António Cardigos) 

 

O mendigo 
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      27 de Abril de 2013 

 

Foram momentos muito ricos de reflexão à volta do tema central 

proposto - “Fé: Experiência de um Amor Recebido e Comunicado” – 

proporcionados, quer pela meditação da manhã que proferiu o Sr. 

D. António Montes (“A fé e as obras”), quer pelos textos que foram 

enquadrando as 14 estações da Via Lucis que acompanhámos a 

seguir.  

À tarde, na Ultreia propriamente dita, ouvir as partilhas do rolhista 

Olímpio Amaral no seu Rolho/Rolho “Senhor, eu creio, mas 

aumenta a minha fé” e do Sr. Cónego Senra no Rolho Místico com o 

título “Vai… a tua fé te salvou” (Lc. 8, 43-56), bem como as 

ressonâncias que vieram das múltiplas dioceses, foi um recarregar 

de baterias, foi de facto, como se pretendia, o convite a fazer, 

cada vez com mais empenho e força, “a construção de uma 

profunda intimidade e comunhão de vida com Deus e com os 

irmãos”… Intimidade e comunhão de vida bem expressas no 

testemunho, cheio de entusiasmo e de amor ao Senhor, do Sr. Pe. 

Dâmaso Lambert, Director Espiritual do 1º Cursilho dos Açores, há 

cinquenta anos já…  

Nessa linha do encontro e da comunhão, também o resto: - O 

óptimo jantar folclórico com que fomos recebidos, o almoço em que 

dividimos o pão e a sopa nos aqueceu a alma, o passeio pela ilha 

que muitos partilhámos, as vidas que se cruzaram, os sorrisos que 

aconteceram, a mão que procura a de Cristo, a mão que, com 

força, se dá aos irmãos… 

Tudo teve o seu ponto alto na Eucaristia após a Ultreia, no final da 

qual entoámos o nosso cântico que ressoou em uníssono, enquanto 

a Sé de Angra se encheu das cores dos lenços e dos cachecóis que 

todos agitavam no ar em união de amizade, de alegria e de 

esperança. 

DECOLORES!!! 

São Morais  

 

 
Via Lucis 

 
Almoço Regional 

 
Ultreia 

 
Eucaristia 
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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 V 

O HORROR AO NUMERO 

A Ultreya foi pensada para todos. Nela cabem o 

operário e o intelectual, o médico e o empregado de 

escritório, o técnico e o agricultor. Por mais que sejam, 

nunca se sentem massa, porque se sabem com Deus,  

em amizade com Deus e em amizade com muitos 

irmãos, que a cada dia se vão conhecendo e 

compreendendo melhor. Estes contactos, em vez de 

«massificar», personificam. 

Não existe nenhum número crítico, a partir do qual 

a comunidade se dissolve para se converter em 

multidão, sempre que haja sinceridade, convicção, 

naturalidade, valentia. Tudo isto cria um ambiente em 

que se vive a verdade e da verdade. Apenas são 

precisos Responsáveis que a vivam e tudo façam para 

que esta vida passe a ser vivida por todos. Assim, pela 

Graça de Deus, pedida com oração e sacrifício, aflora o 

bem de todos: a fé, a oração, a caridade fazem-se 

naturalmente sobrenaturais e sobrenaturalmente 

naturais.  

Disse Haring que é necessário prescindir das 

manifestações das multidões, enquanto não se tenha a 

certeza de que os seus componentes estão formados 

para ter «um encontro pessoal com Deus na solidão da 

oração e na própria determinação moral»; porem, uma 

vez obtido este requisito, fala e propõe «despertar a 

consciência da dignidade da pessoa na presença de 

Deus, e formar autenticas comunidades, cheias de 

caridade pessoal e de verdadeira disposição para 

assumir as responsabilidades entre os seus membros». 

Está na moda, nos aeroportos, homenagear o 

passageiro cujo número de ordem atinge o milhão; com 

tal se consegue uma notícia que redunda na maior 

afluência, de forma a constituir incentivo para que se 

viaje mais. Do mesmo modo, embora noutro campo, há 

pessoas que não assistirão à Ultreya até que, segundo a 

densidade da população, sejam cinquenta, duzentos, 

quinhentos, mil os que nela participem. 

 

 

 

 

GRUPO COMPACTO E VIVO 

Não é difícil compreender o muito e bom que pode 

resultar do facto de existir, na localidade, uma unidade 

viva de pensamento, de vontade e de acção, composta 

por um grupo compacto e responsabilizado, que 

constitua o ponto de união e o caminho para que os 

outros continuem a peregrinar com Cristo na vida, 

através de uma convivência semanal pensada, 

estruturada e planeada para a possibilitar e facilitar. 

Não é que tenham de ser muitos; devem ser todos 

os que devam. Por muitos que sejam, a alegria de 

serem muitos ver-se-á sempre espoliada pela santa 

inquietação de não serem ainda todos.  

Acreditado, querido e vivido, o fundamental cristão, 

pela via mais simples e normal, uma onda expansiva de 

contundente evidencia, válida não só para os homens 

de boa vontade, mas também para aqueles que, por 

desconhecerem a Verdade, tem a vontade menos boa.  

É algo que une os homens pelo mais íntimo e os fez 

sentir o renovado impulso de serem melhores. Algo que 

se parece ao que produz, no fundo da alma, a noite de 

Natal, a morte do Papa João ou o assassínio de 

Kennedy. 

Se partirmos dos mesmos critérios e os 

actualizarmos apontando para a mesma meta, 

conseguiremos que o Senhor possa contar com uma 

rede de Ultreyas vivas e dinâmicas que cheguem a 

constituir uma ampla auto-estrada para o ser e o fazer 

cristãos no mundo. Com o objectivo único e a intenção 

expressa de que sirva a todos para ir fomentando a 

fome de Deus, e não para que alguns – com a melhor 

das intenções – se dediquem a oferecer aperitivos para 

a saciar artificialmente, dificultando deste modo a 

passagem dos que, pisando forte, despertarão em todos 

os baptizados, a ânsia, o gosto e a aventura de 

«Peregrinar por Cristo para o Pai, com o impulso 

do Espirito Santo, a ajuda de Maria e de todos os 

Santos, levando consigo os irmãos.»  
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Catequeses do Santo Padre no Ano da Fé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 de Abril de 2013  

Esta verdade de fé insere a nossa existência num horizonte de esperança aberto ao futuro de Deus, à felicidade plena, à 

certeza que o pecado e a morte podem ser vencidos. E esta certeza que a fé nos dá fé permite que vivamos com mais 

confiança as realidades quotidianas, enfrentando-as com mais coragem e dedicação, na certeza de que Cristo é a nossa 

força. No Novo Testamento, Jesus Ressuscitado encontra-se com diversas testemunhas, primeiramente com um grupo de 

mulheres, em seguida com Pedro, depois com mais de quinhentas pessoas, até o encontro com Paulo, na estrada de 

Damasco. Também nós podemos reconhecer e encontrar o Ressuscitado: na Sagrada Escritura; na Eucaristia, onde Jesus 

se faz presente e nos faz entrar em comunhão com Ele; na caridade, quando os gestos de amor, bondade, misericórdia e 

perdão fazem resplandecer um raio da Ressurreição no mundo. 

10 de Abril de 2013  

Devemos ter a coragem da fé, não nos deixando levar pela mentalidade que afirma: «Deus não é solução, não tem nada 

de importante para ti». A verdade é precisamente o contrário! Por exemplo, a ressurreição de Jesus é tão importante, 

que, «se Cristo não ressuscitou – escreve São Paulo – é vã a nossa fé». Na verdade, a nossa fé apoia-se sobre a morte e 

ressurreição de Cristo, como uma casa está apoiada sobre os alicerces: se estes cedem, cai a casa. Na cruz, Jesus 

ofereceu-Se a Si mesmo, tomando sobre Si os nossos pecados, mas, na ressurreição, venceu-os, libertou-nos deles e 

abriu-nos a estrada para a nova condição de filhos de Deus. Este é o maior dom que recebemos do mistério pascal de 

Jesus. E a nossa vida será nova, se nos comportarmos como verdadeiros filhos, deixando que Cristo tome posse da nossa 

vida, nos transforme e faça como Ele. Cristo ressuscitado é a nossa esperança. Deus é a nossa força. 

17 de Abril de 2013  

A vida terrena de Jesus Culmina na sua Ascensão ao Céu. Na narração que São Lucas faz do acontecimento, dois 

elementos chamam a atenção: enquanto era elevado, Jesus abençoava os discípulos que se prostraram diante dele; e 

que em seguida, estes voltaram para Jerusalém cheios de alegria. No primeiro caso, o gesto de abençoar significa que 

Jesus é o único e eterno Sacerdote; que, sendo Deus e homem verdadeiro, conduziu a nossa humanidade para junto de 

Deus. O segundo elemento, ou seja, a alegria dos discípulos, ensina-nos que eles sabiam – e nós também o sabemos 

pela fé - que o Senhor, apesar de aparentemente ter-se separado, permanece sempre com os seus discípulos, não os 

abandona e na glória do Pai os sustenta, guia e intercede por eles. Por isso, ao professar no Credo que Jesus “subiu aos 

Céus, onde está sentado à direita do Pai”, estamos a afirmar que Jesus continua no nosso meio, mas de um modo novo. 

Cristo, junto do Pai, transcende o espaço e o tempo, e por isso pode estar junto de cada um de nós. 

24 de Abril de 2013  

No Credo, confessamos que Jesus «de novo há-de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos». O pensamento do 

Juízo final não nos deve assustar, mas impelir-nos a viver melhor o presente. Com efeito, a história humana começa com 

a criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus e termina com o Juízo final realizado por Cristo. Agora 

encontramo-nos no tempo intermédio, à espera da sua segunda Vinda: um tempo em que devemos manter acesas as 

nossas lâmpadas da fé, da esperança e da caridade. Neste tempo de espera, temos de pôr a render os talentos que Deus 

nos deu; sobretudo nestes dias de crise, é importante que cada um não enterre os seus talentos, mas se abra e seja 

solidário com o outro. Deus oferece-nos, com misericórdia e paciência, este tempo para aprendermos a reconhecê-Lo nos 

pobres e nos humildes e perseverarmos vigilantes no amor. Possa o Senhor, no fim da nossa vida e da nossa história, 

reconhecer-nos como servos bons e fiéis! 

 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/special/annus_fidei/index_catechesi_annus-fidei_po.htm
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Ano da Fé 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada um de nós nasceu e vive numa família - a 

instituição mais natural e fundamental para o 

desenvolvimento da pessoa. Nunca será demais apoiar, 

salvaguardar e promover a dignidade do matrimónio e 

consequentemente da família. Sobretudo hoje em que 

são conturbadas as posições sociais e políticas contra a 

instituição conjugal e familiar e a educação dos filhos. A 

Igreja, fiel à mensagem de Cristo e seguindo a Tradição 

cristã, sempre se tem dedicado a defender, promover e 

celebrar o valor sagrado da família. Desde logo erigindo 

o matrimónio ao nível de sacramento, tornando o “acto 

humano” voluntário de entrega mútua e definitiva dos 

esposos em “vínculo sagrado”. Daí que o matrimónio e 

família sejam caminho de santidade, como 

expressamente consta do Vat. II- Gaudium et Spes n.º 

47 a 54. 

Para muitos, porque tão normal, passa 

despercebido o valor sagrado do contributo do homem e 

da mulher, como cooperadores de Deus, na 

continuidade da vida humana através da procriação e 

da educação cristã dos filhos. Para nós, cristãos, “Deus 

é o autor do matrimónio” e o Senhor da vida. Não foi 

por acaso que Jesus esteve presente nas bodas de Caná 

e nasceu e viveu no seio de uma família em Nazaré. 

A família é uma pequena “igreja doméstica”, 

“santuário de vida”, lugar onde se celebra a vida, onde 

se realiza o amor conjugal, paternal/maternal, filial, 

fraternal e familiar. Uma sociedade de amor. E só tem 

sentido se for mesmo de amor. Mas é um lugar onde se 

opera a “perfeição pessoal e a mútua santificação”. É 

um lugar de santificação.  

A vida familiar em comum é feita de intimidades, 

de encontros muito pessoais, de gestos de amor, de 

actos de abnegação, de generosidades, de partilha, de 

exemplos, de testemunhos, de compromissos, de 

momentos de oração, de diálogos e de silêncios. É uma 

escola de humanismo, de realização dos valores 

humanos/cristãos. 

Na família nós, pais, somos os primeiros “arautos 

da fé” pela nossa palavra e pelo nosso exemplo. 

 

 

            

       

É aqui que realizamos o sacerdócio de pais para com 

os nossos filhos, todos os que compõem o agregado 

familiar e todos os que acolhemos. 

No seio da família cristã pode celebrar-se a fé de 

muitos modos.  

A oração familiar diária com todos à volta da mesa, 

orientada pelos pais, mas onde cada um se pode exprimir 

e suscitando-se a intervenção dos mais novos; oração 

curta mas pessoal, viva e atraente; oração ao deitar com 

cada um dos filhos ajudados pelos pais; oração conjugal; 

participação de toda a família na missa; educação na 

catequese junto da paróquia; integração dos filhos e netos 

nos escuteiros católicos ou outras formações juvenis 

católicas; oferta de livros atraentes e apropriados sobre 

textos bíblicos… ; oração especial durante todo o advento 

e durante a quaresma culminando com o Natal e Páscoa; 

envolvimento de todos os membros na renúncia e criação 

de um migalheiro para fins específicos de ajuda aos mais 

necessitados (sem abrigo, meninos da rua do Paraguai, 

ajuda a uma concreta família carenciada…); organização 

de novenas em que os membros da família participem.  

Importante é que a oração não se torne nunca numa 

coisa aborrecida, longa, repetitiva e “chata”.  

Por vezes, a oração pode surgir na sequência de 

uma notícia do jornal ou de um caso que os filhos/netos 

vivam na escola. Pequenos livros muito interessantes 

podem ajudar a variar a forma de orar. 

Interessante! Hoje são já os nossos netos que têm a 

iniciativa e lembram aos avós e aos pais que ainda não foi 

feita a oração familiar (Ó avô, ainda não fizemos o 

rezamento!) e querem ser eles a orientá-la ou pretendem 

que a oração seja feita conforme as palavras utilizadas 

pelo avô ou pela avó (O avô não reza assim!). É evidente a 

satisfação nos nossos netos quando na missa dominical (a 

seguir à catequese ou a seguir aos escuteiros) notam 

sempre a presença dos pais e dos avós e depois se segue 

o almoço em família. 

Vivemos hoje num mundo aparentemente alheio ou 

mesmo hostil aos valores religiosos, designadamente 

cristãos. Mas uma família que celebra a fé é de certeza um 

“foco de fé viva e irradiante”. O lar onde a oração acontece 

é, de certeza, “a primeira escola de vida cristã” (Catec. 

1656-1657). 

Jorge Santos 

 

 “ANO DA FÉ – Celebrar a fé em família” 

 

 

 

 

 

 



     
  http://www.mcc-grandelisboa.com/    6 
  

Vaticano II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  

 

 
OS NOVE DECRETOS CONCILIARES DO CONCÍLIO VATICANO II 

História e resumo dos decretos 
 

I - Os deveres pastorais dos Bispos: Christus Dominus, 28 de outubro de 1965 

Este decreto explica primeiramente as aplicações práticas da colegialidade do Episcopado (participação de todos os 

bispos na responsabilidade da Igreja universal). Fala explicitamente de um problema de fundamental importância, ou 

seja, o Exercício do poder do Colégio Episcopal. No n. 4 esclarece assim: “Os Bispos, em virtude da sua consagração 

sacramental e pela comunhão hierárquica com a cabeça e os membros do colégio, são constituídos membros do corpo 

episcopal. A ordem dos Bispos, porém, que sucede ao colégio dos Apóstolos no magistério e no governo pastoral, e, 

mais ainda, na qual o corpo apostólico continua perpetuamente, é também, juntamente com o Romano Pontífice, sua 

cabeça, e nunca sem a cabeça, sujeito do supremo e pleno poder sobre toda a Igreja, poder este que não pode ser 

exercido sem o consentimento do Romano Pontífice. Este poder é exercido solenemente no Concílio Ecumênico”. Em 

seguida analisa as relações do bispo com a Igreja particular. Por fim, o Decreto fala da atividade das Conferências 

Episcopais. 

 

II - O ministério e a vida sacerdotal: Presbiterorum Ordinis, 7 de dezembro de 1965. 

Este Decreto é dedicado especialmente aos sacerdotes, porque eles deverão ter um papel particularmente importante 

na obra de renovação da Igreja. O Decreto expõe as funções do sacerdote, as suas relações com o bispo, com os seus 

irmãos e com os leigos, e demonstra como o Ministério é para o sacerdote fonte de vida espiritual e como a sua união 

com Cristo por meio do seu sacerdócio lhe permitr realizar a unidade da sua existência. Este texto reafirma a lei do 

celibato para os sacerdotes da Igreja Latina. O Decreto enfatiza a unidade da missão de todos os sacerdotes, que é 

basicamente a mesma, independentemente da tarefa particular confiada a cada um. 

 

III - A formação sacerdotal: Optatam totius, 28 de outubro de 1965. 

Este Decreto define o quadro geral de uma renovação na formação dada nos seminários, de acordo com o esforço de 

atualização de toda a Igreja, seja do ponto de vista espiritual ou acadêmico; por isso fala da necessidade de uma 

revisão dos estudos eclesiásticos. Os seminaristas devem estar preparados de tal forma que sejam capazes de assumir 

as pesadas responsabilidades num momento de renovação como o nosso. 

 

IV -A renovação da vida religiosa: Perfectae Caritatis, 28 de outubro de 1965. 

Este Decreto estabelece as regras gerais para uma revisão das condições da vida religiosa, colocando atenção 

especialmente sobre a prática dos clássicos três votos, de modo que possa melhor cumprir a sua missão, não só de 

santificação do indivíduo, mas em relação com a vida espiritual de toda a Igreja. 

 

V - O apostolado dos leigos: Apostolicam Actuositatem, 18 de novembro de 1965. 

Este Decreto desenvolve a doutrina da vocação dos leigos para o apostolado, estabelece os fins deste apostolado 

(proclamação da mensagem evangélica e a sua aplicação em toda a vida da humanidade), mostra as diferentes formas 

e define as regras gerais da organização, principalmente as relações com a hierarquia. 

(continua no próximo numero) 

 

 

 

 

 

Vaticano II 
50 Anos 
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Ultreia Temática 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VATICANO II 

Dra. Filomena Andrade 

Mais uma vez se viveu uma noite de comunhão. Na Ultreia 

temática de Abril, continuando o tema "VATICANO II, apresentado pela 

Dra. FILOMENA ANDRADE, a comunidade cursilhista que respondeu ao 

convite, e foram muitos e de todas as Ultreias da grande Lisboa, todos 

estes irmãos e irmãs tiveram a oportunidade de aprofundar mais o 

"estudo" do seu "tripé". 

Foi com a simplicidade de quem está entre irmãos, mas com a 

grandiosa sabedoria de quem fala de DEUS, e da importância do 

Concílio para a MÃE-IGREJA, que a oradora começou a "partilhar" 

connosco.  

Neste "Concílio", uma das grandes novidades/inovação foi a 

abertura dos trabalhos conciliares na presença de mulheres, que de 

forma ímpar se tornaram mensageiras e trabalhadoras da mensagem 

conciliar nas suas comunidades, e congregações pelo mundo. 

A síntese deste encontro foi a autonomia dos leigos da "LUMEN 

GENTIUM à GAUDIUM ET SPES", esta autonomia é a grande comunhão 

dos leigos com o clero, é o reconhecimento do laicado na vida da 

Igreja, principalmente na vida social da Igreja. 

E com esta confiança que é dada aos leigos, com abertura do 

Concílio a mulheres leigas e consagradas, a Igreja em pleno séc.XX 

sensibiliza todo o povo de DEUS a aderir ao chamamento de CRISTO, 

quer na vida paroquial, nos ambientes de trabalho, nos movimentos de 

Igreja...Mas associado a estes direitos vem também os deveres, de 

viver o evangelho de "CRISTO" de dentro para fora da Igreja, de 

sermos exemplos de uma Igreja viva nos nossos ambientes.  

Este Concílio trouxe a toda a Igreja, o reconhecimento e 

importância do "MINISTÉRIO PETRINO" para todo povo de DEUS. O 

PAPA JOÃO XXIII quando o convocou tinha várias propostas para a 

Igreja, começando por reforçar, mistério da Igreja: Igreja, sacramento 

e salvação. Igreja como povo de DEUS, evangelizando não católicos, 

não cristãos, fazer Igreja num mundo de todos e para todos, vivendo 

em comunhão, união e plenitude. 

O Concílio não é apenas, mas sim mais um instrumento que o 

"SENHOR" nos dá para vermos a Igreja no mundo, e com o mundo. 

Igreja e vocação do homem, homem criado com capacidade de abrir-se 

a dialogar com DEUS, elevando sempre os valores cristãos como matriz 

de educação e vivência entre irmãos. 

Após 3 anos, o Concílio termina já no PAPADO de PAULO VI, e 

agora 50 anos depois o PAPA BENTO XVI, proclama o ANO da FÉ, 

convidando-nos a (re)ler o Concílio, para que caminhemos fortalecidos 

no amor de DEUS, rumo à salvação. 

De Colores!  

Vítor Cabrita (Ultreia de Cascais) 

 

 

Mais fotos em: https://www.dropbox.com/sh/m9wtwkqz9gle7sn/AvnFa-0jM3 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/m9wtwkqz9gle7sn/AvnFa-0jM3
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Vai realizar-se nos dias 11 e 12 de Maio de 

2013, um Mini-Cursilho para casais no Centro 

Diocesano de Espiritualidade do Turcifal. 

O Mini-Cursilho é uma das iniciativas 

apostólicas nascidas no seio do MCC: "Surgiu 

em Dezembro de 1967 por ter sido detectado 

um certo desequilibro espiritual entre os 

membros de muitos casais. 

Era, pois necessário criar um instrumento que 

não só minimizasse as diferenças, mas também 

fosse capaz de conduzir o casal para um 

diálogo conjugal feito com abertura, humildade 

e aceitação do outro como ele é." 

Vinde e vede! Inscrevam-se numa Ultreia perto de vós! 

 

1º Aniversário – Cursilho de Cristandade de Senhoras Nº 443 – 16 a 19 de Maio de 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

Lisboa vive Semana da Fé – 26 de Maio a 2 de Junho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

Vai acontecer 

Missa Penitencial pelo MCC 5 de Junho - 6:30 Grande Lisboa Igreja de S. Miguel - Sintra 

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

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

 

A Revista Peregrino Nº 53 já 

está disponível nas Ultreias 

da Grande Lisboa 

Direcção Espiritual: Pe. Jorge Sobreiro; Pe. Lereno Dias 

Equipa: Amélia Martins; Lúcia Bemardo; Vera Soares; Dina 

Raimundo; Marta Pedro; Maria Olinda Santos; Maria José Firme; 

Filomena Cruz; Maria Olívia Estevão; Maria Isabel Moreira; 

Sandra Rosa 

Participantes: Maria dos Anjos Basílio; Catarina Moreira; Ana 

Margarida Basílio; Maria Natália Ângelo; Rita Miranda; Maria 

Carla Tavares; Ana Clara Silva; Josefa Francisco; Maria de 

Lurdes Dias; Carmen  Tomás; Natália Cardoso; Ana Cristina 

Uno; Ana Luisa Basílio; Belmira Castro; Olga Maria Martins; 

Rosa Rodrigues; Rafaela Silva; Marta Moreira; Maria da 

Conceição Rodrigues; Maria das Dores Inácio; Rute Valbordo; 

Rosa Coelho; Anabela Almeida; Maria Máxima Ribeiro; Natáliya 

Romanets; Olinda Maria Marques; Patrícia Sousa; Joana 

Salvador; Irene Silva; Maria do Amparo Monteiro; Isabel Maria 

Filipe; Maria Alice Valente 

Que o Senhor vos continue a abençoar com um 4º dia 

cheio da Sua Graça. De Colores! 

“Este espaço também é teu. Envia a tua partilha para mccgrandelisboa@sapo.pt, ou entrega na Ultreia que 

frequentas. 

 

 

Os momentos fortes desta Semana da Fé serão: 

26 de Maio - Dia da Igreja Diocesana -  (9:30 – 17:30) - Colégio dos 

Salesianos, em Manique 

30 de Maio  – Conferência do Senhor Cardeal Patriarca –  21h30 – salão 

paroquial de São João de Deus. 

Apresentação de duas Exposições,  sobre duas expressões da fé: 

 na beleza e na arte: os artigos da Fé (Mosteiro de S. Vicente) 

 na ajuda fraterna aos irmãos: a caridade (Amoreiras) 

2 de Junho – Procissão do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo pelas 

ruas de Lisboa 

 

 

 

 

 

 


