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Advento 

Sentado à beira da estrada, espero. Não me movo, não faço nada, apenas espero. 

Perder este momento, não quero! 

Por isso me aquieto, até os olhos fecho, para que nada me distraia. 

Perder este momento, não quero! 

Disseram-me que Ele vinha, que havia de aqui estar, no meio de nós, como eu, como tu, como cada um de 

nós, e eu… 

Perder este momento, não quero! 

Por isso aqui estou, imóvel, sentado na estrada, à espera que Ele passe, que Ele se mostre, que Ele venha ao 

meu encontro, porque… 

Perder este momento, não quero! 

Passa gente e mais gente, mais apressados uns, mais lentos outros, e eu fico-me a pensar: Será que não 

sabem que Ele vem? Será que não sabem que devem esperar? Mas eu nada lhes digo, nem de nada os 

informo, não me quero distrair, porque… 

Perder este momento, não quero! 

Passam as horas, os dias também, parece que já me falta o tempo, mas eu, imóvel, espero, porque… 

Perder este momento, não quero! 

Sinto uma mão no ombro, alguém me quer distrair, e olho com ar zangado, para quem assim me 

interrompe, sem deixar de estar sentado, à beira daquela estrada, porque… 

Perder este momento, não quero! 

Ouço então aquela voz, que me diz em tom suave: Que fazes aqui sentado, imóvel, sem fazer nada. 

Já todos há muito partiram, vão todos em caminhada, vão correndo alegremente, a ver onde o Rabi mora, a 

ver onde Ele nasceu, e tu aqui sentado! 

Mas eu… balbucio e digo: Eu estou aqui parado, quieto, imóvel, é por Ele que eu espero, porque… 

Perder este momento, não quero! 

A voz diz-me então em tom suave mas firme: Levanta-te homem, e caminha! Endireita as veredas, prepara o 

Seu caminho! Caminha sobre as pedras, que não te poderão ferir, sobe às montanhas mais altas, aquelas 

que te não deixam ver, endireita todas as curvas, que insinuam a tua vida, retira do teu olhar, as traves que lá 

colocaste, abre a tua boca e canta, afoga o teu lamento, abre-te tão livremente, que nada te pese, nem te 

segure e deixa-te levar pelo Vento. 

Não fiques à espera, caminha, parte ao Seu encontro, porque sentado imóvel, nada fazes, nem fruto dás. 

Porque para O encontrares, e por Ele seres encontrado, precisas de fazer o bem, a ti, e a quem está a teu 

lado. Faz a viagem para fora, caminha dentro de ti, procura os outros, encontra-te, e então…  

vais encontrá-Lo, numas palhinhas deitado, no mais bonito presépio, que é o teu coração. 

 

Joaquim Mexia Alves (http://queeaverdade.blogspot.pt/2010/12/advento.html)   
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1º Cursilho de Portugal – 55 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 30 de Novembro a 3 de Dezembro de 1960 realizou-se, em Fátima, na Casa de Nossa Senhora do Carmo, o 

1º Cursilho de Cristandade de Portugal! 

Com uma equipa que veio de Vitoria, tendo por Director Espiritual D. Victoriano Aritzi, são bem conhecidas as 

várias dificuldades que existiram para a realização deste cursilho, sendo que as principais acabaram por acontecer no 

próprio cursilho, a começar com as regras pelas quais se regia a casa de retiros, a indisciplina por parte dos seis 

Sacerdotes que faziam a experiencia do Cursilho pela primeira vez, os quais não se apercebendo certamente das 

dificuldades que criavam, se ausentavam para fora de casa nos intervalos dos Rolhos, ou mesmo as canções em 

língua espanhola, nada ajudava a criar o clima do cursilho! E assim no final do 2º dia a equipa estava muito 

desmoralizada, só pensando em toda a Intendência que ao longo de meses tinha sido feita, não só em Vitória mas 

também em outras regiões de Espanha, e que teria sido inútil se o Cursilho fosse um fracasso. 

Por volta das duas horas da madrugada desse 2º dia, o Padre D. Vitoriano Arizti não consegue “pregar olho” e 

toma então uma decisão. Levanta-se, veste-se, pega na caixa que continha as Intendências e dirige-se à Capelinha 

das Aparições. Chegado ao local, coloca a caixa no solo e de joelhos, e com os braços em cruz reza um terço que, 

segundo ele próprio diz, foi o “terço mais raivoso” que ele havia rezado em toda a sua vida. 

No decorrer do 3º dia tudo se modifica. A transformação nos Padres e nos leigos é patente, a sua abertura ao 

espírito é evidente, e a alegria e o entusiasmo aparecem espontaneamente no Cursilho, de forma idêntica ao que 

normalmente acontecia em Espanha. 

D. Vitoriano Arizti diz que entre todos os Cursilhos em que participou ao longo da sua vida, e foram da ordem 

de uma a duas centenas, nunca presenciou nada de parecido nem uma transformação como a que se operou. 

No final do Encerramento, o Bispo de Leiria, pronunciou a seguinte frase que foi vibrantemente aplaudida por 

todos os presentes e considerada como profética: “Obra que começa em Fátima nunca morrerá”. 

 A semente estava lançada e a Diocese de Lisboa, conjuntamente com as de Braga, Évora, Portalegre/Castelo 

Branco e Porto, estão na base da expansão do movimento nas restantes dioceses do país, e não só.  

 

(do livro “Os Cursilhos de Cristandade em Portugal – Retalhos da sua história” José Froes) 

 

CURSO DE CRISTANDADE Nº1 

Fátima - 30 de Novembro a 3 de Dezembro 1960 

 

Direcção Espiritual: D. Victoriano Arizti; Pe. António 

Ribeiro; Pe. João Gonçalves 

 

Equipa: Alejandro Arrans; Raul Isaias Romero; Juan 

Apodaca; Victoriano Narañano; Joaquim Pires; Américo 

Simões Miguel 

 

Participantes: Con. Manuel Franklin Costa; Pe. Aleixo 

Cordeiro; Pe. João Brito Atanásio; Pe. Mário Gomes 

Loureiro; Pe. Francisco Santana; Pe. Manuel Ferreira da 

Silva; Vladimiro Nascimento Carvalho; José de Almeida 

Figueiredo; António dos Santos Carril; Ramiro da Cruz 

Júnior; Vítor Manuel Gonçalves Pimenta; João Henriques; 

José Simão; Fernando Santos Coelho; José António da Costa 

Pinto; César Joaquim da Silva Fonseca; José Policarpo de 

Carvalho; Luís Delgado; Eugénio Pinto 
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Papa abre a 1ª Porta Santa do Ano da Misericórdia  

 

O Papa Francisco inaugurou oficialmente o Ano Santo da 

Misericórdia na República Centro-Africana ao abrir, no início da 

noite de domingo (29/11), a Porta Santa na Catedral de Nossa 

Senhora da Conceição de Bangui. 

"Hoje, Bangui transforma-se na capital espiritual do mundo. O 

Ano Santo da Misericórdia chega antes a esta terra, uma terra 

que há muitos anos sofre com a guerra, o ódio, a incompreensão, 

a falta de paz", disse o Papa antes de abrir a Porta Santa, de 

madeira e vidro.   

"Nesta terra sofredora estão todos os países que viveram a cruz 

da guerra. Bangui transforma-se na capital espiritual da oração 

pela misericórdia do Pai. Todos pedimos paz, misericórdia, 

reconciliação, perdão, amor. Por Bangui, por toda a República 

Centro-Africana e por todos os países que sofrem com a guerra, 

pedimos a paz!". 

Em seguida, falando no idioma local, Francisco pediu a todos os 

fiéis para que repetissem com ele a seguinte oração: "Ndoye siriri, 

(Todos juntos pedimos) amor e paz!".  

"E agora, prosseguiu o Papa, com esta oração começamos o Ano 

Santo aqui, nesta capital espiritual do mundo hoje". O Papa então 

voltou-se para a porta principal da catedral, abrindo-a e, por 

alguns instantes, permaneceu com os braços abertos, enquanto 

dentro da igreja os fiéis aplaudiam e se ajoelhavam. 

 

 Ano Santo da Misericórdia  

“Decidi convocar um Jubileu extraordinário centralizado na misericórdia de Deus. 

Será um Ano Santo da Misericórdia. Queremos vivê-lo à luz da palavra do Senhor: “Sede 

misericordiosos como o vosso Pai” (Lc. 6, 36). 

Este Ano Santo terá início na próxima solenidade da Imaculada Conceição e 

concluirá em 20 de novembro de 2016, Domingo de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do 

universo e rosto vivo da misericórdia do Pai. 

Segundo o Papa o Jubileu acontece porque a Igreja é chamada neste tempo de 

grandes mudanças a oferecer com mais vigor os sinais da presença de Deus. “Este não é 

um tempo para distrações, mas para que permaneçamos vigilantes e despertemos em nós 

a capacidade de fixarmos o essencial”. 

Outro motivo é para que a Igreja cumpra a missão dada por Jesus: ser sinal e instrumento da misericórdia do 

Pai a todos os homens e mulheres. “Por isso que o Ano Santo deverá manter vivo em nós o desejo de levá-la aos que 

sofrem, aos que estão sem esperança de serem perdoados, de serem amados pelo Pai”. 

“Um jubileu para que possamos perceber o calor do amor de Deus quando nos carrega em seus ombros e 

nos traz de volta à casa do Pai; para nos tornamos testemunhas da misericórdia. É o tempo favorável para tratar as 

feridas, para não nos cansarmos de ir ao encontro daqueles que esperam os sinais da proximidade de Deus”. 

Papa Francisco 
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Ano Pastoral 2015-2016 

 
 

Cursilhos na Diocese de Lisboa 

 
Inicio Fim Secretariado Local 

Cursilho de Senhoras Nº 460 20 de Janeiro 23 de Janeiro Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Homens Nº 554 3 de Fevereiro 6 de Fevereiro Termo Oriental Fátima 

Cursilho de Senhoras Nº 461 17 de Fevereiro 20 de Fevereiro Termo Oriental Fátima 

Cursilho de Homens Nº 555 17 de Fevereiro 20 de Fevereiro Lisboa Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 462 24 de Fevereiro 27 de Fevereiro Caldas da Rainha Fátima 

Cursilho de Senhoras Nº 463 13 de Abril 16 de Abril Lisboa Turcifal 

Cursilho de Homens Nº 556 20 de Abril 23 de Abril Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 464 25 de Maio 28 de Maio Torres Vedras Turcifal 

 

Mini-Cursilhos  

 Inicio Fim Secretariado Local 

13 de Fevereiro 14 de Fevereiro Torres Vedras Turcifal 

16 de Abril 17 de Abril Termo Oriental Fátima 

 

 

 
2 de Dezembro  – 6:30 da manhã 

Igreja da Divina Misericórdia - Alfragide 

S A N T O   N A T A L ! 
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