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A Quaresma deste Ano Jubilar é um tempo favorável para 

todos poderem, finalmente, sair da própria alienação 

existencial, graças à escuta da Palavra e às obras de 

misericórdia. 
 

É uma grande oração a Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2016. Uma oração 

que o Papa dirige a Deus pelo pobre, no qual “a carne de Cristo se torna de novo visível como 

corpo golpeado, ferido, chicoteado, faminto, em fuga…”. Mas também uma oração pelo rico, 

pelo poderoso, pelo soberbo, que, cego pelo poder, vive “escravo do pecado” e fechado 

hermeticamente a Deus correndo o risco de “afundar naquele eterno abismo de solidão que é 

o inferno”. 
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 A Intendência nos Cursilhos e pelos Cursilhos  

 

 

 

 

 

 

Quem faz um Cursilho é a Graça de Deus. Ela opera, num primeiro momento, na expressao de Santo 

Agostinho: “em nós, sem nós”, para depois ser uma actuação de “Deus connosco”. 

Apesar de tão importante, tenho a convicção de que não prestamos a este tema, a devida atenção. Daí a 

diminuição das fichas de inscrição. 

Ora, Deus tem à sua disposição infinitos meios de que lança mão, segundo os seus designios providenciais, e 

aos quais genericamente chamamos as Graças actuais.  

Elas são predominantemente ajudas de Deus, com as quais, mais ou menos fugazmente, mais ou menos 

intensamente, mas sempre misteriosamente, Ele ilumina a nossa inteligencia e fortalece a nossa vontade para 

remover obstaculos, para domesticar a rebeldia da nossa vontade, para nos atrair suavemente. Quantas vezes, 

no decorrer dum cursilho, leigos e sacerdotes passam por essa experiencia no diálogo maravilhoso duma 

comunicação feita em abertura e que tantas vezes acontece. Outras tantas vezes, descobrimos que até por 

detrás da dúvida, da resistência e até da negação, é verdadeiramente o “Deus em nós” que nos procura, inquieta 

e nos trabalha para ser o “Deus connosco”. Enfim, maravilhas da Graça de Deus! 

Não menos maravilhoso é o modo misterioso como nós nos podemos solidarizar com todos os enredados, 

no inferno das suas recusas, merecendo em seu nome graças mais fortes de conversão e de paz! 

É exactamente a isto que chamamos a intendência. É um armazenar de Graças actuais e de dons de Deus 

que generosamente oferecemos pelos outros. Oração, sacrificios, obras de misericordia… não falta onde 

escolher! 

Os impressos da intendência são um meio de comunicar as vivências de amor e de fé e transmiti-las com 

verdade. São elas que fazem o exito ou o fracasso dum Cursilho. Por maiores que sejam os problemas, continua 

a ser válida e evidente a constatação de S. Paulo: “tudo posso n’Aquele que me conforta.” 

Em muitos lados, em vez de intendência usam  a palavra “alavanca”. A alavanca teve e tem um papel 

importante; na mecânica,  a maior parte dos utensilios de uso doméstico, tais como, chaves, tesouras, turquesas, 

alicates, balanças, assim como maquinas mais complicadas são afinal sistemas de alavancas. 

A Arquimedes, que foi quem primeiro divulgou a capacidade da alavanca; é-lhe atribuida a frase: “dai-me 

uma alavanca suficientemente potente e eu levantarei o mundo.” No plano espiritual as “alavancas” são as 

intendências. Com elas podemos acreditar que os Homens se renderão à verdade e em grupos de 

evangelização transformarão o mundo. 

(Pe. Valdemar Pinto in Fermento 114 – Outubro 2006) 

Intendência é um armazenar de Graças actuais e de dons de Deus que 

generosamente oferecemos pelos outros. Oração, sacrificios, obras de 

misericordia… 

São elas que fazem o exito ou o fracasso dum Cursilho. 

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


     
  http://www.mcc-grandelisboa.com/    3 
  

VI Cursilho de Cursilhos   

De 15 a 17 de Janeiro, realizou-se o VI cursilho de cursilhos, no Hotel Santo Amaro em Fátima. 

 

Que alegria !!! Porque nos reunimos como irmãos que somos!!!  

Em nome do Senhor!!!  

Pelo amor que nos une!!! Por amor à igreja!!! Por amor e carinho a este movimento!!!  

Em Fátima vivemos o 6° cursilho de cursilhos (para mim uma experiência nova e enriquecedora) , entre 

irmãos de todas as dioceses.  

Vivemos 3 dias de intenso ritmo,  entreajuda, partilha, e descoberta. D. António Montes, e alguns 

sacerdotes de várias dioceses, Coimbra, Viseu, Bragança Miranda, marcaram presença os 3 dias, 

testemunharam e  deram testemunho da alegria de ser Cristão e cursilhista.  

Tal como num cursilho de cristandade, também aqui " está tudo previsto", mas nada se sabe.  

Das quatro escolas da diocese de Lisboa, três fizeram-se representar:  Torres/Mafra, Termo Oriental, e 

Grande Lisboa.  

Várias leituras se podem fazer de forma rápida deste encontro. Certo é  que nada sabemos, não 

conhecemos tudo e todos, e que o Senhor tem  para nós "o melhor vinho"!!!  

O ponto alto e unânime para todos, foi os rolhos sobre ultreia e  reunião de grupo. Na nossa diocese, 

mais precisamente Lisboa, temos a  "Graça " de ter ultreias semanais, porque em muitas (mesmo muitas) 

dioceses por dificuldades geográficas, tem ultreias mensais. Reuniões  de grupo, há de muitas formas...mas 

são sempre reuniões de grupo,  seja na ultreia, em casa, no fim da missa dominical...é sempre  reunião de 

grupo. Ela alimenta, ampara, acolhe, e encaminha. O rolho de reunião de grupo, foi testemunhado com 

vivências presenciais. E é  de lembrar que a folha de serviço, está presente, seja no início, no  meio da 

reunião, lida, salteada, é sempre precisa...  

O que nos diferencia de outros movimentos, igualmente bons na igreja,  é a base  de oração, de 

intendência, e partilha do nosso movimento a partir do  nosso 4° dia, e só o (em) grupo pode sustentar. 

Porque nas  adversidades da vida, o grupo não resolve tudo, mas torna tudo (muito) mais simples. Ser 

cursista, não nos liberta da cruz, mas torna-a (muito) mais leve. 

       De Colores!!! Vítor Cabrita 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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Ano Pastoral 2015-2016 

 
 

Cursilhos na Diocese de Lisboa 

 
Inicio Fim Secretariado Local 

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 

 

 

 

 

 

 
 
 

3 de Fevereiro  – 6:30 da manhã 
Igreja da Divina Misericórdia - Alfragide 
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