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Preparando o Natal 
 

Chama-se ao Advento o tempo do silêncio. Apesar disso, muitos são os que o vivem enquanto 

tempo de barulho e de agitação. As pessoas precipitam-se para as lojas a fim de fazer as compras de 

Natal. E, no entanto, o silêncio é necessário para que Deus possa vir até nós. Sem silêncio, não nos 

apercebemos da sua vinda, não o ouviremos bater à porta do nosso coração. 

“Apenas em Deus encontrarei o repouso para a minha alma”, diz um Salmo (62[61],1). Ainda hoje é 

cantado todas as quartas-feiras, à hora das completas; e sinto-me sempre tocado por ele. Eu próprio não 

consigo acalmar o coração; quando ouço o seu grito, pressinto que ele sente fome de algo mais do que 

aquilo que lhe posso dar. É Deus quem ele deseja; só em Deus poderá repousar verdadeiramente. 

Tu que me lês, dá-te a ti próprio, durante o Advento, alguns momentos de silêncio e de 

tranquilidade que te permitam procurar Deus. E sempre que, no meio do silêncio, surgir em primeiro 

lugar o barulho interior, suporta-o muito simplesmente. Pára, permanece imóvel; oferece a Deus o teu 

coração que grita, para que ele apazigúe a sua fome. É então que o silêncio se tornará um bálsamo e nele 

poderás mergulhar a tua alma. Suportarás então um frente a frente com a tua própria verdade, poderás 

até saborear o facto de estares, muito simplesmente, contigo mesmo, diante de Deus. No silêncio, 

ninguém te exige nada; nele permaneces tal qual és, com toda a simplicidade. 

Mas o silêncio não é apenas necessário durante o Advento, também o é no Natal. 

Deus só descerá ao meu coração quando nele se tiverem instalado o silêncio e a tranquilidade. É no 

seio do mais profundo silêncio e quando a palavra humana se tiver calado, que se dará o nascimento de 

Deus. Calando-me, não posso obrigar Deus a vir até mim; mas o silêncio é condição necessária para que 

me aperceba da sua presença em mim. Ao fazer silêncio, desço às minhas profundezas, e o caminho que 

me leva até lá passa pela obscuridade da minha noite, pela noite da minha angústia e da minha solidão. 

É então que deixo para trás o trono da realeza onde permaneço seguro de mim, e de onde 

determino e conduzo a minha vida. É então que mergulho até ao fundo da minha alma.  

Porque só aí Deus pode nascer em mim; é apenas nas profundezas do meu coração, onde já 

nenhum ruído exterior penetra, que Deus deseja tornar-se homem em mim. 

AnselmGrün (Curta Meditação sobre as Festas de Natal ) 
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 III Congresso Mundial dos Movimentos Eclesiais e das Novas Comunidades 

PRESERVEM O VIGOR DO CARISMA! 

O Papa Francisco recebeu no dia 22 de Novembro, os mais de 300 

participantes no III Congresso mundial dos Movimentos Eclesiais e novas 

comunidades, organizado pelo Pontificium Concilium pro Laicis (PCL), que 

decorreu em Roma de 20 a 22 de Novembro. 

A fim de tornar mais vivo e fecundo o impulso evangelizador, o Papa 

ofereceu algumas sugestões para o nosso caminho de fé e de vida eclesial 

aconselhando a manter o vigor do carisma, respeitar a liberdade das 

pessoas e procurar sempre a comunhão.  

Concluiu o discurso dirigindo-nos as seguintes palavras: “Queridos irmãos 

e irmãs, vós já destes muitos frutos à Igreja e ao mundo inteiro, mas 

dareis outros ainda maiores com a ajuda do Espírito Santo, que suscita 

sempre e renova dons e carismas, e com a intercessão de Maria, que não 

deixa de socorrer e acompanhar os seus filhos. Ide em frente: sempre 

em movimento... Nunca vos detendes! Sempre em movimento! 

Garanto-vos a minha oração e peço-vos que rezeis por mim — tenho 

deveras necessidade disso — e de coração abençoo-vos”. 

Este congresso contou com a participação activa de uma delegação do Comité Executivo do OMCC representada 

pelo seu Assistente Espiritual D. Francisco José, Presidente Francisco Salvador e Vogal para o Carisma Mário 

Bastos. Cerca de trezentos delegados representando mais de cem movimentos e novas comunidades estiveram 

unidos em comunhão e enriqueceram os trabalhos pela diversidade dos seus carismas numa clara identificação 

com o tema do congresso: “A Alegria do Evangelho, uma Alegria Missionária…”. 

Discurso na integra: http://www.mcc-grandelisboa.com/news/discurso-do-papa-francisco-aos-participantes-

no-iii-congresso-dos-movimentos-eclesiais-e-das-novas-comunidades/ 

Aprovação dos Estatutos  

O director espiritual do Organismo Mundial de Cursilhos de Cristandade (OMCC), D. Francisco Senra Coelho 

revelou à Agencia Ecclesia, que os estatutos do OMCC vão ser reconhecidos de forma definitiva pela Santa Sé, 

com o reconhecimento como movimento pontifício. 

D. Francisco destacou que os estatutos são um “documento essencial”, resultado de um processo “muito longo”, 

de cerca de 10 anos, em que estiveram envolvidos 62 países.  

D. Francisco informou também que a 1 de Maio de 2015 se vai 

realizar um encontro europeu, a pedido do Papa, em Roma, onde 

vão ser recebidos por Francisco na Sala Paulo VI e depois numa 

Ultreia na Basílica de São Paulo Extramuros.                             

(informações e inscrições nas Ultreias ou através dos 

Secretariados Diocesanos) 

Anunciou ainda que em 2017, o OMCC vai organizar uma Ultreia mundial em Fátima, “para os líderes do 

movimento”, para celebrar o centenário das Aparições de Nossa Senhora e o nascimento do fundador dos 

Cursilhos de Cristandade, Eduardo Bonnín. 
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Ultreia Temática – Os Papas Santos 

"Boa noite, e bem-vindos a mais uma Ultreia temática".  

Foi neste louvor de acolhimento que vivemos mais uma 

noite entre irmãos, e neste mês de Novembro em Cascais.  

Madalena Fontoura, com a sua contagiante alegria aceitou o 

convite e desafiou-nos a fazer uma viagem à volta dos 

"Papas Santos" (os mais recentes). Nesta noite de partilha, 

cada um de nós entrou na vida e na história de S. João 

XXIII, do Beato Paulo VI, e de S. João Paulo II. Em Ultreia 

também a ajudámos a viajar pelas suas memórias, a 

lembrar um avô presente no coração mas longínquo no 

tempo, que terá sido dos primeiros cursilhistas da nossa 

diocese. Como as memórias encurtam as distancias... 

"...A história da nossa vida pelos Papas...", ou "...Jantei à 

mesa com um santo...", foi com este mote que começou a 

nossa noite, e cronologicamente pelo Papa S. João XXIII, o 

Papa do sorriso, marca o seu pontificado pela paz e 

obediência (marcados no seu brasão), mesmo sendo o 

sucessor da Cátedra de Pedro sentia o dever da obediência. 

O Papa da caridade, " o mundo inteiro é a minha família ", e 

é assim com esta serenidade que o Cardeal, que tinha 

passado os últimos anos como embaixador da Santa Sé pelo 

mundo, regressa definitivamente a Roma. 

No meio de toda a informação, a Madalena lança perguntas 

e partilha vivencias. De que forma JESUS nos toca? A 

própria oradora deixou-se tocar por JESUS através de 

MARIA, quando na adolescência decidiu ser Servita de Fátima. 

Beato Paulo VI, o " Papa dos filhos da guerra ", dos anos sessenta, da revolução cultural. O Papa da 

esperança, mas que viveu angustiado, preocupado com a igreja. Abre novamente os trabalhos conciliares, 

e termina o Concilio Vaticano II. Mantem a esperança na renovação a que a Igreja se abria. É o primeiro 

Papa a visitar a Cova da Iria no cinquentenário das aparições, e das nove viagens apostólicas que efectua, 

a primeira e (talvez) mais marcante foi à Terra Santa, onde sozinho rezou na igreja do Primado. 

S. João Paulo II, o Papa que pela longevidade do seu pontificado atravessa gerações, onde todos têm uma 

lembrança, um testemunho, uma recordação de saudade. Aqui a oradora falou sem apontamentos na 

primeira pessoa, pelo seu percurso profissional, pela sua envolvência na igreja, que ainda hoje ligada ao 

movimento "comunhão e libertação", ao colégio de "S. Tomás", e actualmente directora do colégio de "S. 

José" do Ramalhão, tudo foram portas que o Espirito Santo lhe abriu para privar de perto com este Papa, 

que também ele, vindo dum extremo do mundo, e feito de matéria e defeitos...mas, um Santo. O Papa que 

desde cedo se ligou a Nossa Senhora de Fátima, a quem consagrou o mundo, e a quem agradeceu a sua 

vida. 

Nos anos oitenta, a Madalena privou durante algum tempo com o Santo Padre no sínodo dos bispos, jantou 

então com o Papa (Santo), de quem ouviu a frase: "foram 3 anos de pontificado, e o resto de milagre", 

lembrando sempre o atentado da praça de S Pedro, e a bala que colocou na coroa de Nossa Senhora em 

Fátima. 

Pela ordem que começou a sua apresentação terminou dizendo: S. João XXIII, o Papa da caridade;  Beato 

Paulo VI, o Papa da esperança; S. João Paulo II, o Papa da fé. 

Que alegria quando nos "desinstalamos", vamos até à Ultreia e nos deixamos " tocar por JESUS ", nos 

sentimos próximos dos Santos, e invadidos na "periferia" do nosso coração! DeColores!  

Vitor Cabrita (Ultreia de Cascais) 
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10º aniversário do 490º Cursilho de homens da Diocese de Lisboa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além da saudade arrefecida pelos abraços emocionados, foi enorme a alegria fraterna sentida naquela 

seiva que roda por todos e resultante da fonte de um Cursilho. À volta com o seu Pastor de Cursilho, não 

foram esquecidos aqueles que já partiram para o Pai os quais agora, na morada eterna nos apoiam a não 

baixar os braços. Partilha de emoções, de refeição, de sucessos, de caídas, de experiências, de dores, de 

alegrias e muito mais, foi o que norteou este excelente dia de Domingo – o dia do Senhor – o nosso dia do 

reencontro.  

Bebendo com a sofreguidão já esperada, estes homens tiveram a graça de partilha idêntica do Padre 

António: “em conclusão, a vida de um cristão só pode ter dois comentários finais por parte de Deus. Ou servo 

mau e preguiçoso ou servo bom e trabalhador. Como queremos que Deus nos receba no final da nossa vida 

terrena?”.  

Terminando na Eucaristia dominical na Paróquia de Carcavelos e depois de todas as emoções e graças 

recebidas, este grupo de homens, jamais desconhecidos como a 16 de Novembro de 2004, receberam daquela 

comunidade, num gesto inolvidável, o cântico final que a si foi directamente dirigido. 

Um muito obrigado Àquele que tornou possível este encontro. 

Que o Senhor continue a apostar no 490; que não defraudemos a Sua confiança; que se façam em nós os 

gestos e as palavras de Jesus Cristo. 

 Decolores! 

 

  

 

Há 10 anos atrás um Grupo de 

desconhecidos homens encontrava-se pelos 

Seus desígnios e para d’ Ele ouvir falar. 

Saídos desse marcante encontro 

ficaram plasmados nesses homens os 

sentimentos de que a Sua mensagem é 

actual, viva e perfeitamente adequada aos 

ambientes de cada um. 

Ultrapassados que foram 3.650 dias de 

quarto dia, este Grupo de forma quase 

espontânea resolveu encontrar-se 

novamente com aqueles outros homens de 

Novembro de 2004. 
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Recolecção do Advento 

 

Realizou-se no dia 29 de Novembro, na Igreja da 

Ressurreição em Cascais, a Recolecção do Advento para os 

cursilhistas da Grande Lisboa. 

A Recolecção foi orientada pelo Cón. Luis Manuel, pároco da 

Sé, que no 1º tempo nos convidou a fazer o balanço do ano 

que termina, avaliando a nossa vida cristã. Deu-nos também 

algumas pistas para uma vida de reconciliação e de 

santidade apoiadas na esmola, na oração, no sacrifício e no 

jejum. 

 

 

O 2º tempo foi centrado na vivência do domingo a partir da carta 

apostólica de João Paulo II “O Dia do Senhor”, lembrando que o Dia 

do Senhor deve ser muito mais do que simplesmente a participação 

na Santa Missa.  

O dia terminou à volta da mesa da Eucaristia, louvando o Senhor pela 

graça especial de podermos iniciar o tempo de Advento com um 

retiro logo no 1º dia e desta forma podermos vivê-lo numa vigilância 

confiante e cheia de esperança. DeColores! 

Ano Pastoral 2014-2015 

Cursilhos na Diocese de Lisboa 

  Inicio Fim Secretariado Local 

Cursilho de Homens Nº 548 3 de Dezembro 6 de Dezembro Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 455 21 de Janeiro 24 de Janeiro Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Homens Nº 549 28 de Janeiro 31 de Janeiro Grande Lisboa Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 456 25 de Fevereiro 28 de Fevereiro Caldas da Rainha Fátima 

Cursilho de Homens Nº 550 4 de Março 7 de Março Termo Oriental Fátima 

Cursilho de Senhoras Nº 457 11 de Março 14 de Março Grande Lisboa Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 458 15 de Abril 18 de Abril Termo Oriental Fátima 

Cursilho de Homens Nº 551 22 de Abril 25 de Abril Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 459 27 de Maio 30 de Maio Torres Vedras Turcifal 

Boas Festas de Natal pata todos! 

Com os pastores, entremos na cabana de Belém sob o olhar amoroso de Maria, silenciosa testemunha do 

prodigioso nascimento. Que Ela nos ajude a viver um bom Natal; nos ensine a guardar no coração o mistério de 

Deus, que por nós Se fez homem; nos guie ao testemunharmos no mundo a sua verdade, o seu amor, a sua paz! 
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