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                      OBRIGADO! 

             Deus olhou por mim!  

         Confiei no Deus que há em mim e vi-O nos outros!      

  Recebi megabytes de informação! Aumentou a minha fé e o  

   meu amor por Deus. Cristo bateu à porta do meu coração,  

          senti-me amada! Estou ansiosa pelo 4º dia!  SIM!  SIM!  SIM!  SIM! 

O mais difícil é a partir daqui para a frente. Quero o abraço de Jesus! Vou ser 

apostola de Cristo! Vou ser pedra viva da Igreja do Senhor porque eu e  

Cristo,  maioria absoluta! Tomei banho num poço de água viva.  

Tenho a certeza que Deus me ama. Foi "tareia emocional". Recebi  

para poder dar.  Cristo conta comigo e espero não o desiludir.  

      Não estou sozinha! O meu coração está 

     DeColores! 

 

 

 

“Algo de novo está a surgir!” (Isaias, 43) 
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463º Cursilho de Senhoras 

Cursilho de Mulheres 

Valentes…o 463 

 

…Mais um fim de tarde desta Primavera que 

teimosamente tarda em chegar… 

Um punhado de Mulheres Valentes lançam-se 

nesta Aventura Divina que é “saborear” um 

Cursilho de Cristandade… 

Com alguns receios, expectativas…mas 

confiaram e partiram… 

Neste Ano da Misericórdia, mais uma vez Jesus faz jorrar uma “Chuva de Graças” sobre estas 

Irmãs que se deixaram ir… 

Como foi bonito ver rostos transformados, corações a pulsar, sorrisos luminosos…lágrimas 

brotando…tantas coisas boas… 

Jesus no Sacrário, mas que vem ao nosso encontro a cada momento das nossas vidas, e que nos 

quer para Si… 

“Sem Mim nada podeis fazer, mas Comigo fareis coisas maiores…”diz-nos Jesus. 

“Que eu Te conheça Senhor, que eu me conheça!” 

Que todos os dias eu eleve os meus olhos ao Céu e te dê Graças, que a minha Oração seja um 

cântico de Amor. 

Que eu encha o meu coração com o sorriso dos Irmãos e como Maria dê o meu Sim…ainda que 

me custe, mas com a certeza de que Tu, és “O Caminho, a Verdade e a Vida”. 

O 4º dia é um caminho que vamos percorrendo, uma mão em Cristo e a outra nos Irmãos…até 

que um dia nos encontremos face a face com este Jesus que fomos Conhecendo e Amando… 

“Fizeste-nos para Ti, Senhor, e o 

nosso coração não descansa 

enquanto não Vos Encontrar…” 

Damos-te Graças Senhor por 

TODOS aqueles que com os 

joelhos no chão elevaram as suas 

Orações ao Alto. 

Não nos deixes Senhor, desistir de 

Ti…porque Tu, nunca Desistes de 

nós…  DeColores!  

           Paulinha 
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Encontro do MCC nos Olivais Sul  

Saudade das Ultreias 

Antonieta, do 1.º cursilho de senhoras, aspirava a 

realização extraordinária de um encontro de cursistas. 

Com a colaboração do secretariado da Grande Lisboa, o 

encontro ocorreu na Igreja de S. José, paróquia dos 

Olivais Sul, no dia 29 de abril. 

Presentes 48 cursistas, desde o 1.º (ano de 1960) 

ao último cursilho (16 de abril de 2016), e 3 sacerdotes. 

A Ana Vermelho fez uma resenha da história do 

MCC em Maiorca e Portugal, e convidou os presentes a 

manifestarem os efeitos do Cursilho de Cristandade nas 

suas vidas e ambientes. 

Eugénio Pinto, do 1.º Cursilho realizado em Fátima em 1960 com 19 anos, foi aprofundar o 

que já vivia como dirigente da JOC; emocionou-o o sacrário, viveu intensamente a relação de 

amizade com os outros e elevou a sua vida espiritual; tornou-se pedra viva na fidelidade à Igreja 

e vida de oração passando a levar uma vida “de colores”. Nunca mais parou: “começar é de todos 

mas perseverar é dos santos”. Contínuo de pé, feliz e com fé. 

Joaquim Borges – tal como na minha aldeia em Viseu, num intervalo na Carris rezava o 

terço quando o Duarte me engravatou. Foi fantástico o meu Cursilho. Tenho saudades da Ultreia 

em S. João de Brito. Todos os dias leio o Evangelho e penso que “passei a ser um católico a 

valer”. 

Para Susana, do último Cursilho, “Jesus passou a ser o centro da minha vida e fonte da 

alegria”. 

Antonieta, do 1.º Cursilho (já lá vão uns 54 anos): “o Cursilho incendiou-me e passei a ser 

apóstola.” 

Marcelino – era já visitador das prisões mas passou a acudir sobretudos aos mais 

carenciados levando vários à formação catequética e batismo. Dinamizou um grupo ambiental 

transformando o seu ambiente profissional. 

Leonilda, do 135.º Cursilho: “pensei que o Cursilho era só para ricos mas fui lá e aprendi a 

falar com o Senhor.” 

O Cursilho trouxe Jesus para o centro da vida do Rúben, com 4 anos de cursista. 

Para a Luísa Silva, há muito afastada da vida da Igreja, o Cursilho responsabilizou-a pela 

reafirmação dos efeitos do Batismo. 

Foi um encontro intergeracional, com 

manifestações de saudade dos primórdios do 

MCC em Portugal, reconhecimento e gratidão 

pelo que o Cursilho de Cristandade operou 

nas suas vidas e sentimento de pertença à 

Igreja tendo Jesus como centro e referência.  

Os encontros entusiasmam e dão vida. 

Jorge Santos 
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Ano Pastoral 2015-2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursilhos na Diocese de Lisboa 

 
Inicio Fim Secretariado Local 

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

 

 

 
 
 

 

Livros MCC disponiveis nas Ultreias 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

  

             

 

Realizam-se de 5 a 8 de Maio e 

podem ser acompanhadas em: 

www.conversacionesdecalafiguera.com 
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