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Oração de Santa Teresa de Calcutá 

 

Senhor, quando eu tiver fome, 

dai-me alguém que precise de comida! 
 

Quando tiver sede, 

dai-me alguém que precise de água. 
 

Quando sentir frio, 

dai-me alguém que precise de ser aquecido. 
 

Quando estiver ferido, 

dai-me alguém a consolar. 
 

Quando a minha cruz se tornar pesada, 

dai-me a cruz do outro a partilhar. 
 

Quando me achar pobre, 

conduzi-me a alguém necessitado. 
 

Quando não tiver tempo, 

dai-me alguém que possa ajudar por um instante. 
 

Quando sofrer uma humilhação, 

dai-me ocasião para elogiar alguém. 
 

Quando estiver desencorajada, 

dai-me alguém para lhe dar novo ânimo. 
 

Quando sentir necessidade da compreensão dos outros, 

dai-me alguém que precise da minha. 
 

Quando sentir necessidade de que cuidem de mim, 

dai-me alguém que eu tenha de atender. 
 

Quando pensar em mim mesma, 

voltai minha atenção para outra pessoa! 
 

Tornai-nos dignos, Senhor, de servir os nossos irmãos 

que vivem e morrem pobres e com fome, no mundo de hoje. 
 

Dai-lhes, através de nossas mãos, o pão de cada dia, 

e dai-lhes, graças ao nosso amor compassivo, a paz e a alegria. 
 

Amen! 
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 555º Cursilho de Homens   

Realizou-se de 17 a 20 de Fevereiro na casa de retiros do Turcifal mais um Cursilho de Homens 

da Diocese de Lisboa. O nº 555. 

Este grupo orientado por 2 sacerdotes; o Padre Francisco Inocêncio e o Cónego Tito Espinheira 

e 8 leigos; era oriundo de várias paróquias da diocese de Lisboa. 

O cursilho proporcionou, como eles próprios o descreveram, a descoberta do amor imenso que 

os circunda, que Deus é amor e foi de amor que chegaram cheios. A sua travessia, alegoria da entrada 

na sala, do escuro e a entrada na luz que se faz cantando o Decolores “e de repente fez-se luz “ 

naquelas almas. 

Emocionaram-se com as inúmeras intendências e orações que de todo o mundo chegaram. 

Chegaram determinados, estes 23 valentes, a influenciar quem os rodeia e a pisar forte na vida. 

Alguns corações que entraram cinzentos e fechados na casa de retiros, no final da clausura 

estavam Decolores e abertos a Cristo. 

Esta vivência maravilhosa foi partilhada e testemunhada por alguns cursilhistas mais antigos que 

recordaram o seu próprio cursilho e lembraram o início do 4º dia. 

Um ponto comum entre todos aqueles que alegremente testemunharam: “o serviço”. O estar 

sempre disponível para o serviço que o Senhor lhes propuser. Servir com verdade e com amor. E a 

alegria de pertencer a uma enorme família, que com a força da oração estão sempre unidos na fé. 
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 555º Cursilho de Homens   

Como o cónego Tito muito bem reforçou “o mistério 

dos cursilhos é o chamamento dos baptizados à santa 

Igreja”. E tal qual Jesus um dia disse, dos 23 que entraram 

no dia 17 não se perdeu nenhum “…daqueles que me 

destes não perdi nenhum…”. 

Todos responderam presente porque Jesus quer que 

sejamos membros activos, não no espectáculo da clausura, 

mas no encontro com Cristo. 

Na homilia reforçou-se que neste lançamento para o 4º dia, que é o resto das nossas vidas, 

devemos permanecer firmes no Senhor, como o nosso patrono S. Paulo nos pedia. 

O Pe Chico no final deste dia maravilhoso lembrou-

nos do evangelho do dia: a transfiguração de Jesus, que 

acolhamos a voz do céu que nos diz ”este é o meu filho 

muito amado, escutai-O”. 

É esse o trabalho de todos os novos e dos cursilhistas 

mais antigos: escutar! 

 Escutai! Escutai sempre! 

Há sempre uma palavra, um serviço, uma acção que nos é pedida por Aquele que nos 

acompanha e dá a mão. E que connosco faz “maioria absoluta”.   Ana Teresa (Ultreia da Amadora) 

 

  

 

 

 

 

 

 

    O    O  R   
Mais fotos em : http://www.mcc-grandelisboa.com/galeria-de-fotos/ 
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Ano Pastoral 2015-2016 

 
 

24 horas para o Senhor 

Na Bula de proclamação do Jubileu, o Santo Padre fez-nos o 

convite para que 'a Quaresma deste Ano Jubilar fosse vivida 

mais intensamente como tempo forte para celebrar e 

experimentar a misericórdia de Deus. “Com o apelo à escuta da 

Palavra de Deus e à iniciativa '24 horas para o Senhor', quis 

sublinhar a primazia da escuta orante da Palavra, especialmente 

a palavra profética. Com efeito, a misericórdia de Deus é um 

anúncio ao mundo; mas cada cristão é chamado a fazer 

pessoalmente experiência de tal anúncio".  

Em todo o mundo, as igrejas abrirão as suas portas pelo período 

de um dia para que os fiéis possam procurar o sacramento da 

reconciliação. 

O MCC na Grande Lisboa associa-se à Igreja Jubilar da Divina 

Misericórdia de Alfragide e participa com uma hora de oração, 

entre as 6:00 e as 7:00 da manhã, no dia 5 de Março 

(sábado). 

Vem rezar connosco! 

 

Cursilhos na Diocese de Lisboa 

 
Inicio Fim Secretariado Local 

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-Cursilho  

 Inicio Fim Secretariado Local 

16 de Abril 17 de Abril Termo Oriental Fátima 

 

 
 
 

2 de Março  – 6:30 da manhã 
Igreja da Divina Misericórdia - Alfragide 
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