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o Aleluia! 

 Aleluia! Depois da Quaresma que vivemos, em que nos privámos desta palavra, agora dizemos 

com toda a alegria: “Aleluia!” E dizemos nesta palavra toda a esperança, toda a luz, toda a 

transformação, toda a vida nova, toda a primavera que para nós rebenta na Boa-Nova da Ressurreição 

de Jesus. Aleluia! 

 Aleluia é aquela palavra que inaugura um mundo novo dentro de nós, é aquela palavra que 

derrota a irreversibilidade da vida, é aquela palavra que desfataliza a história, é aquela palavra que 

inaugura uma brecha, de um modo novo, de uma visão nova sobre a própria realidade. A palavra 

“Aleluia” não é apenas uma única palavra, não é apenas a mais bela das palavras. Nós, cristãos, temos a 

responsabilidade de fazer desta palavra não apenas uma frase que dizemos, não apenas uma conversa 

que mantemos mas temos a responsabilidade de tornar esta palavra uma nova língua, uma nova forma 

de comunicação humana. Uma maneira diversa de relação entre os Homens, um modo novo de 

habitar o mundo, uma forma completamente inédita de habitar a própria realidade. 

Porque o nosso ponto de partida é o “aleluia” não quer dizer que não existam as lágrimas e o 

luto, não quer dizer que não exista a ameaça e o cerco, não quer dizer que não exista o Calvário e os 

sofrimentos, não quer dizer que a ferida permaneça e nos próximos domingos havemos de meditar 

como no corpo do Ressuscitado a ferida permanece. O nosso corpo insurreto, o nosso corpo hoje 

levantado, o nosso corpo desfatalizado, o nosso corpo que é chamado a acreditar na vida não deixa de 

ser um corpo vulnerável, não deixa de ser um corpo ferido. O nosso amor, a nossa fé, a nossa 

esperança continuam a ser inacabados e imperfeitos. Mas levantados do chão, mas erguidos nessa 

esperança, mas alçados por essa força que o próprio Cristo nos dá. 

Aleluia! Aleluia! Que cada um de nós possa sentir que esta palavra é dita ao seu coração, àquilo 

que neste momento preciso está a viver, àquilo que gostava e que não gosta, àquilo que evita, àquilo 

que sonha. Aleluia! Esta palavra é dita a cada um de nós, mas cada um de nós leve esta palavra, leve 

esta palavra no seu coração. Repitamos esta palavra àqueles que vivem connosco, àqueles que estão 

ao nosso lado (aos nossos filhos, às nossas mulheres, aos nossos maridos, aos nossos amigos, aos 

nossos inimigos), àqueles que estão perto e àqueles que estão longe, aos conhecidos e aos 

desconhecidos. Levemos no nosso coração esta palavra que é um programa, que é um projeto.  

Aleluia! 

Pe. José Tolentino Mendonça 

  (http://www.capeladorato.org/) 
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Recolecção da Quaresma 

O dia 5 de Março de 2016 começou cedo para os “valentes” do MCC na Grande Lisboa que na  Igreja da 

Divina Misericórdia, das 6 às 7 horas, participaram a pedido do Santo Padre nas 24 horas em oração para o Senhor. 

Mais tarde, pelas 10 horas este grupo “engrossou”, e na Igreja da Ressurreição em Cascais demos início à 

recolecção da Quaresma que, tal como nos foi dito na capela pelo sr. Pe. António Ramires: “a nossa oferta ao 

Senhor continua com esta recolecção”…”ensinai-nos Senhor a descobrir a Vossa presença em todos os nossos 

irmãos e a encontrar-Vos sobretudo nos pobres e nos infelizes”. 

O BOM PASTOR: “Eu Sou o Bom Pastor: conheço as 

Minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-Me” – foi o 

tema apresentado pela Olinda Santos que nos transportou 

para o dia do nosso cursilho citando (Is. 40.11) “Como o 

pastor apascentará o seu rebanho e reunirá os animais 

dispersos, recolherá os cordeiros nas dobras do seu manto, 

conduzirá docemente as ovelhas que amamentam”. Tal 

como hoje, o Senhor continua preocupado com o rebanho 

que reuniu um dia no redil de um cursilho. Como um 

pastor, o Senhor volta a chamar-nos. E nós? Respondemos 

ao seu chamamento? Ou deixamos falar mais alto o 

comodismo, as desculpas, o egoísmo e a célebre frase: “o que vou lá fazer?”. 

No entanto, o Senhor volta a chamar-nos sempre e hoje mesmo a este encontro, assobiou-nos tal como 

podemos ler em Zacarias “Eu lhes assobiarei e os congregarei porque os resgatei ”. 

No reencontro com Deus e os irmãos, seremos cristãos responsáveis e comprometidos, cristãos a tempo 

inteiro mantendo o tripé equilibrado, pastores uns dos outros ou só me preocupa a minha salvação?  

Como são actuais as palavras do Papa Pio XII: “Chegou o momento de acção”, a cada instante da nossa vida 

temos de ser verdadeiros apóstolos com naturalidade e autenticidade “Quem não vive para servir não serve para 

viver”. E a pergunta impõe-se: temos sido pastores nos nossos ambientes, a começar pela família, testemunhamos 

Cristo ao mundo, na política, no trabalho, na sociedade em geral, ou será que enterrámos os nossos talentos não 

os colocando a render, não procurámos as nossas ovelhas nem fomos às mais afastadas, às periferias como 

nos  recomenda o Papa Francisco?  

Cristo vai à procura da ovelha perdida - nós - e alegra-se em perdoar. É importante que a Igreja dê mais 

atenção à Igreja “perdida” que às ovelhas que ficaram no redil. Nesta sociedade “virada do avesso” quem O irá 

anunciar? É urgente que partamos ao encontro dos nossos irmãos porque infelizmente o número daqueles que 

ignoram Cristo está em contínuo aumento.  

A mudança está nas nossas mãos, sejamos pois conhecidos por aqueles que transportam o “perfume” de 

Cristo.  

Foi-nos proposto um “exame de consciência” baseado num exercício quotidiano de Sto. Inácio de busca e 

encontro com Deus, apresentando cinco pontos:  

1º  Dar graças;  2º  Pedir Luz; 3º  Examinar;  4º  Pedir Perdão;  5º  Propor Emenda  

 

E a primeira parte da nossa Recolecção passou.  

Hora de almoço, entre risos e mais risos, o sabermo-nos que estamos com gente da nossa gente. E 

procurando o sol – o dia estava frio – lá acabámos a sopinha quente e demais iguarias.   
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Recolecçao da Quaresma 

OBRAS DE MISERICÓRDIA – “Sede misericordioso como o Pai 

do Céu é connosco” foi o 2º tema do dia. 

As obras de misericórdia não podem só ficar entregues às 

diversas instituições da sociedade civil, serem consideradas serviço 

social ou como um sentimento vago de benevolência.  

Como sabemos existem catorze obras de misericórdia: sete 

corporais e sete espirituais; estas últimas são muitas vezes 

“esquecidas”, sendo contudo de igual importância. 

Não é necessário praticar gestos heroicos, basta gestos 

simples de ajuda fraterna. “Felizes os misericordiosos…”. 

Tal como disse o Papa Francisco aos cursilhistas em Roma, 

como trabalho de casa, vamos redescobrir as obras de misericórdia, como condição fundamental da vida cristã. 

Que o povo cristão reflita, vamos acordar as consciências: “o que recebeste de graça dá de graça”. Que as obras de 

misericórdia não sirvam de adorno a alguns cristãos mais fervorosos, não sejam acessórios facultativos mas sim 

obrigação protectora da felicidade; não olhando ao nosso mérito mas sim às nossas necessidades. 

O facto de acreditarmos em Deus não pode desculpar-nos o não nos preocuparmos com os irmãos. A nossa 

fé prova-se com as obras de misericórdia para com os nossos irmãos. A fé se não tiver obras está morta, assim 

como está morto um corpo sem alma. 

Santa Faustina no seu diário aponta-nos três campos de misericórdia:  

1º  Actos – qualquer acto de misericórdia; 2º  Palavra – quando não podemos realizar um acto; 3º  Oração – 

para atingir onde não podemos chegar fisicamente.  

É o Papa Francisco que nos diz: A Igreja sente fortemente o desejo de anunciar a misericórdia de Deus pelo 

testemunho, a Igreja deve ser testemunha da misericórdia. O Papa está atento e no terreno, e sabe que também 

nós temos de estar atentos e presentes. As obras dão vida à misericórdia!  

Terminámos com a celebração da Eucaristia vivida e participada com Alegria (4º domingo da Quaresma).  

Mais beijinhos e abraços, difícil a separação de quem se quer bem e se revê nos olhos uns dos outros, nas 

brincadeiras, nos sorrisos… Até logo.  

Regressei a casa e sabe-se lá porquê dei comigo a meditar: “o Senhor é meu Pastor nada me faltará”… 

Manuela Reis  (Ultreia de Cascais) 

1º Aniversário do 457º cursilho de senhoras 

Realizou-se no dia 12 de Março, em Montemor, a festa de 1 ano 

do nosso cursilho. A capela está situada num local alto e 

acolhedor e com uma vista lindíssima. Começámos com a missa, 

presidida pelo Sr. Padre Duarte, a que se seguiu um maravilhoso 

“banquete” partilhado. Foi muito divertido. Cantámos, 

partilhámos o nosso 4º dia e matámos saudades. As 3 irmãs que 

prepararam a sala de festa receberam-nos de uma forma muito 

amorosa, simpática e querida. Não há palavras que cheguem 

para explicar como fomos bem recebidas em Montemor. Adorei 

e estamos a aguardar com alegria o próximo encontro do 457. 

DeColores! Helena Costa (ultreia de Cascais) 
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Ano Pastoral 2015-2016 

 
 

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 

 

   

 
 
 

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

 

13 a 16 de Abril 2016 

14 de Abril às 6:30 da manhã 

Igreja da Divina Misericórdia - Alfragide 
 

15 de Abril às 21:30 

da Igreja de S. Martinho à Igreja de Sta. Maria 
 

16 de Abril às 21:30 – Igreja de S. Miguel em Sintra  
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