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549º CURSILHO DE HOMENS 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi uma explosão de alegria o que se viveu no dia 31 de Janeiro, no salão paroquial da 

Igreja de S. Jorge de Arroios com a chegada dos 19 valentes do cursilho 549 da 

Diocese de Lisboa.  

Tudo começou com a chegada dos mais antigos, alguns que já não se viam há algum 

tempo, outros mais presentes mas nem por isso desvalorizados … a marca que um 

cursilho deixa em cada um de nós, estava bem visível na alegria do reencontro 

marcada pela saudade que os abraços evidenciavam.    

Um dos pontos altos foi sem dúvida a entrada dos novos a cantar o DeColores com o 

entusiasmo de quem encontrou Jesus e decidiu mudar de vida. Sentiu-se bem que foi 

um cursilho em que o “amor e o humor” conviveram muito bem, como nos disse o Cón. 

Daniel na sua partilha.  

A missa de encerramento com a entrega dos crucifixos foi o culminar de um dia repleto 

de emoções, onde os novos,revestidos com a armadura de Cristo, foram enviados para 

o mundo, convidados a ser profetas e a tornarem-se seguidores de Cristo! DeColores! 
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Grandes coisas fez por mim o Senhor! 
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 MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A QUARESMA DE 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensagem na integra: http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/lent/documents/papa-francesco_20141004_messaggio-
quaresima2015.html  

Escreve o Papa: “Quando estamos bem e comodamente instalados, esquecemo-nos certamente 

dos outros, não nos interessam os seus problemas, nem as tribulações e injustiças que sofrem; 

e, assim, o nosso coração cai na indiferença: encontrando-me relativamente bem e confortável, 

esqueço-me dos que não estão bem! Hoje, esta atitude egoísta de indiferença atingiu uma 

dimensão mundial tal que podemos falar de uma globalização da indiferença. Trata-se de um 

mal-estar que temos obrigação, como cristãos, de enfrentar”. 

Francisco reflecte sobre a “globalização da indiferença”, que pode atingir três esferas da vida 

eclesial: a Igreja, as comunidades e cada um dos fiéis. 

Quanto à Igreja, Francisco recorda que no corpo de Cristo não há espaço para a indiferença, 

citando o Apóstolo Paulo: “Assim, se um membro sofre, com ele sofrem todos os membros”. 

Estando interligados em Deus, afirma ele, podemos fazer algo mesmo pelos que estão longe, 

por aqueles que não poderíamos jamais alcançar: “rezamos com eles e por eles a Deus, para 

que todos nos abramos à sua obra de salvação”. 

Nas paróquias e nas comunidades, o Papa sugere que, para receber e fazer frutificar 

plenamente aquilo que Deus nos dá, deve-se ultrapassar as fronteiras da Igreja visível em duas 

direcções. Em primeiro lugar, unindo-nos na oração. Em segundo lugar, cada comunidade cristã 

é chamada a atravessar o limiar que a põe em relação com a sociedade circundante, com os 

pobres e com os incrédulos. “A Igreja é, por sua natureza, missionária, não fechada em si 

mesma, mas enviada a todos os homens”, escreve Francisco, que faz um apelo: “Amados 

irmãos e irmãs, tornem-se ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença!”. 

A tentação da indiferença é apresentada também para os fieis, recorda Francisco. Há uma 

saturação de notícias e imagens que relatam o sofrimento humano e fazem sentir, ao mesmo 

tempo, uma incapacidade de intervir. 

Para não se deixar absorver por essa “espiral do terror e da impotência”, Francisco indica a 

oração, gestos de caridade e reconhecer no sofrimento do próximo um apelo à conversão. 

Pede aos fiéis que vivam a Quaresma como um percurso de “formação do coração”. O Santo 

Padre ressalta, porém, que ter um coração misericordioso não significa ter um coração frágil. 

 “Quem quer ser misericordioso precisa de um coração forte, firme, fechado ao tentador mas 

aberto a Deus; um coração que se deixe impregnar pelo Espírito e levar pelos caminhos do 

amor que conduzem aos irmãos e irmãs; no fundo, um coração pobre, isto é, que conhece as 

suas limitações e se gasta pelo outro”. 

 

“Fortalecei os vossos corações” 

(Tg 5, 8) 

A «globalização da indiferença», «um 

dos desafios mais urgentes» no mundo 

actual, constitui o núcleo da mensagem 

para a Quaresma do Papa Francisco. 
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CANTINHO DAS ULTREIAS  

AMBIENTES FONTE INESGOTÁVEL 

Quando o MCC em Palma de Maiorca foi pensado por Eduardo Bonnín, vivia-se uma situação de guerras e 

conflitos, por isso era necessário encontrar fórmulas de cristianizar os homens daquela época.  

 Podemos dizer na minha modesta opinião que uma das inspirações do Eduardo Bonnín mesmo 

ainda antes do derradeiro arranque do MCC sobre os ambientes foi sem dúvida o convite à prisão para o 

contacto com os condenados. 

 Hoje o Papa Francisco na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium lança-nos o convite “a ser sempre 

a casa aberta do Pai, sendo um sinal que as Igrejas estejam com as portas abertas”. 

 Esta exortação do Papa Francisco hoje leva-me a compreender de uma forma clara qual o papel que 

o cristão nos dias de hoje deverá ter. Analise-mos com profundidade este episódio importante da história 

verídica dos condenados: 

a) Eduardo Bonnín tinha a perfeita ideia que ele era Igreja 

b) Tinha também a noção exacta que como Igreja viva que era deveria abrir as suas portas, fosse 

qual fosse o ambiente. 

c) Sabia que só com um testemunho sincero e vivo suportado pelo poder do Espírito Santo seria 

possível passar a mensagem do Deus amor e cheio de misericórdia que a todos acolhe. (o pai 

misericordioso). 

    Este episódio contado pelo Eduardo e lido nos Cursilhos toca-me profundamente, pois só foi 

possível porque para além da vontade do Senhor em levar aqueles jovens ao arrependimento, houve 

muitas orações que também elas contribuíram para que houvesse esta aproximação dos jovens ao Pai. 

 Passaram muitos anos mas para mim continua vivo e actual o Movimento dos Cursilhos de 

Cristandade. Existem ainda hoje ambientes onde se poderá convidar aqueles cuja chama de Jesus Cristo 

se encontra apagada. 

 Recordo por experiência os muitos ambientes onde foi possível promover a sua transformação, e 

nesses casos ainda hoje existem muitos cursistas que são testemunhos vivos e activos quer em Paróquias, 

empresas ou mesmo em ambientes familiares. 

 É nesse sentido que faço um apelo a começar por mim próprio que não percamos o sentido do 

ambiente onde nos sentimos familiarizados, pois é aí que poderemos evangelizar: Os prédios onde 

habitamos, as escolas dos nossos filhos, os empregos, os amigos, a família, etc.  

 Um exemplo: quantos de nós que participamos activamente nas nossas paróquias dando catequese 

não somos confrontados com pais de crianças que apesar de levarem as crianças à catequese não estão 

dispostos a acompanhar os seus filhos? Quantos se inscrevem na catequese de adultos e não têm uma 

vivência cristã? Quantos procuram a Igreja para o Casamento para agradarem aos pais porque é costume 

na família? Ou quantos levam os filhos para o baptismo porque é normal fazê-lo mas que não têm a noção 

do que é ser-se baptizado? 

 Devo confessar que muitas vezes me interrogo o porquê das dificuldades na realização de 

Cursilhos? Levando-me a sentir que muitas vezes é por minha culpa, porque não me empenho seriamente, 

ou que as minhas orações não são fortes e empenhadas, ou ainda que o meu testemunho não tão sério 

como deveria ser. 

 O que me levou a passar este meu pensamento para o papel é este pequeno mas sentido 

testemunho da fonte inesgotável dos ambientes onde poderemos e devemos promover o trabalho de 

evangelização, nunca esquecendo o exemplo da história dos condenados, em que a oração foi sem dúvida 

um meio muito importante na conquista daquele ambiente. 

Etelvino Silva 

Ultreia de S. João de Deus 
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Cursilhos na Diocese de Lisboa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividades do MCC na Grande Lisboa 
21 de Fevereiro Recolecção da Quaresma Igreja da Ressurreição - Cascais 

4 de Março Missa Penitencial – 6:30 da manhã Lisboa 

12 de Março Missa Penitencial – 6:30 da manhã  

1 de Abril Missa Penitencial – 6:30 da manhã Igreja de Belas 

6 de Maio Missa Penitencial – 6:30 da manhã Igreja da Ressurreição - Cascais 

27 de Maio Ultreia Temática Igreja da Ressurreição - Cascais 

3 de Junho Missa Penitencial – 6:30 da manhã Lisboa 

25 de Junho Ultreia Regional Lisboa 
 

 

 

 

  Inicio Fim Secretariado Local 

Cursilho de Homens Nº 547 25 de Fevereiro 28 de Fevereiro Caldas da Rainha Turcifal 

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 
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