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Ser santo é ser filho de Deus e fazer a Sua vontade em tudo . 

Empolgam-nos as vidas dos santos e sempre sentimos um sentimento de amor por eles e sobretudo pelo 

Nosso Deus que constrói e se faz presente nessas vidas. 

Só que muitas vezes também, ligamos mais ao “acessório” que ao essencial. Quedamo-nos maravilhados com 

os milagres operados pela sua intercessão, (e não nos esqueçamos que os milagres são de Deus e que os Santos 

“apenas” intercedem), que passam a fazer parte da nossa memória, e repetimo-los vezes sem conta àqueles com 

quem conversamos, para tentarmos mostrar o amor e o poder de Deus vivo e presente no meio de nós e em nós. 

Ao lermos e meditarmos na vida dos Santos, temos de ter sempre presente em nós, que o maior milagre que 

Deus faz, é a vida de cada um, e que as vidas dos Santos nos devem servir de testemunho, de exemplo, de guia. 
 

Como se comportam os Santos perante as contrariedades? 

Como vivem os Santos as alegrias? 

Como enfrentam os Santos as tristezas? 

Como aceitam e vivem os Santos o sofrimento? 

Como vivem os Santos as suas vidas de oração? 

Como vivem os Santos no seu dia a dia, a sua entrega a Jesus Cristo e O reflectem para os outros? 

Quais as atitudes dos Santos perante as questões da vida, na família, na sociedade e até na política? 
 

A lista seria interminável, mas cada um de nós deve na especificidade da sua vida, de família, de trabalho, de 

sociedade, encontrar na vida dos Santos a resposta que deram e viveram cada situação, iluminados pela graça de 

Deus. 

E que diferença fazem os Santos de cada um de nós? 

Não nasceram como nós de um pai e de uma mãe? 

Não passaram pelas mesmas fases de crescimento? 

Não tiveram que aprender tudo como cada um de nós? 

Foi-lhes dada por Deus alguma coisa mais que a cada um de nós não tenha sido dado? 
 

Sabemos bem a resposta a estas perguntas e que nos leva, quer queiramos quer não, a sabermos que os 

Santos foram em tudo iguais a nós, mulheres e homens frágeis e pecadores como cada um de nós, mas que 

viveram tendo como Mestre e Senhor das suas vidas Jesus Cristo, e que em cada momento das suas vidas tudo 

Lhe entregaram e confiaram, desde o momento mais importante, à decisão mais simples e comezinha. 

E nós não o podemos fazer? Não podemos viver assim também? 

Claro que sim, que podemos, mas para isso temos de sair de nós próprios, dos nossos medos, dos nossos 

confortos, (sejam eles quais forem), das nossas certezas e sobretudo percebermos que cada um de nós é santo 

por vontade de Deus e que por isso mesmo basta aceitá-la e vivê-la, amando-O acima de todas as coisas, e ao 

próximo como a nós mesmos. 

Em cada momento das nossas vidas “fazer” Cristo presente, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na 

família e no trabalho, nas decisões mais importantes e nas decisões mais simples, sermos Igreja em cada 

momento, porque em Igreja, Deus está sempre presente e o Seu Espírito Santo ilumina, fortifica e conduz. 
 

Joaquim Mexia Alves (http://queeaverdade.blogspot.pt/2009/11/todos-os-santos-ou-todos-santos.html) 
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INTENDÊNCIA – O Mastro Grande da Barca do MCC 

A Importância da Intendência no Movimento dos Cursilhos de Cristandade 

 

1. Introdução - A comunhão dos santos  

“Conscientes de que, pela Graça, estamos unidos a todos os membros da Vossa Igreja…”  Com 

estas palavras, começamos o Oferecimento de Obras incluído na “Oração da manhã” que o nosso “Guia 

do Peregrino” nos propõe. Elas apontam o mistério da “comunhão dos santos” que acontece no Corpo 

Místico de Cristo e que implica o vínculo profundíssimo que “liga não somente a Igreja peregrina à 

celeste mas, também, a intercessão de uns ao sofrimento e à caminhada dos outros” (Bruno Forte em 

“Eis o Mistério da Fé”). 

A esta “comunhão dos santos” se liga a Intendência, tema cuja centralidade no nosso M.C.C. não 

deixa margem para dúvidas. 

 

 

2. O que é a Intendência? 

Diz Tadeuz Dajczer: - “Os recursos de que a Igreja dispõe para fins espirituais podem dividir-se em 

“meios ricos” que podem ser observados e formulados estatisticamente (organizações, reuniões, 

procissões, meios visuais e de comunicação social etc.) e “meios pobres”, caracterizados pela marca da 

cruz e que exprimem uma das mais profundas verdades evangélicas: «Se o grão de trigo, caído na 

terra, não morrer, fica só: se morrer, produzirá muito fruto (Jo.12,24)». E continua: 

- “O sofrimento aceite por amor a Deus, os joelhos doridos durante a oração, as renúncias que 

fazemos e que ninguém conhece, a anulação da vontade própria, a vida em recolhimento, no silêncio e 

na contemplação, são meios pobres. São meios invisíveis dos quais quase nada se sabe, pois não 

podem ser recolhidos em estatísticas sociológicas; mas são estes meios pobres, aqueles que, vistos à 

luz da fé, se revelam determinantes dos destinos do mundo.”  

A Intendência tem, então, a ver com estes meios pobres. Implica mobilizar a nossa fé, 

individualmente, no silêncio em que estamos a sós com o Senhor, ou em grupo, lembrando que “onde 

dois ou três estiverem reunidos em Seu nome, Ele estará no meio deles”, sob a forma de oração de 

petição, se for o caso, sobre a forma de sacrifício, de aceitação, visando um objetivo concreto, uma ou 

várias intenções. Mobilizar a nossa confiança n’Aquele que tudo pode e só quer o nosso bem e o bem 

dos nossos irmãos, mas que espera que o peçamos… É, então, disto que falamos quando falamos de 

Intendências – a que também chamamos “Alavancas”, conforme a frase célebre de Arquimedes -"Dai-

me um ponto de apoio e levantarei o mundo.”   

 

 

3. A importância da Intendência no M.C.C  

Se os “meios pobres” - a oração, o sacrifício, a aceitação das contingências - devem ser o centro da 

vida de qualquer empreendimento cristão, devem estar, sem dúvida, presentes neste nosso 

Movimento dos Cursilhos de Cristandade que brotou da oração, vive da oração, tem como finalidade, 

afinal, levar as pessoas e os ambientes a um clima de oração, a uma vida de oração, a tal vida cristã. 
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 INTENDÊNCIA – O Mastro Grande da Barca do MCC  

Não é novidade para nenhum cursista, que não haveria cursilhos, que não existiria o M.C.C. se não 

escorados na intendência, sempre proposta, sempre pedida, como retaguarda a cada um dos trabalhos, 

sempre vivida por quem trabalha, especialmente quando acontece o “milagre” (e penso que é a palavra 

exata…) de um Cursilho que, em três dias, pela força e ação palpável do Espírito de Deus, muda a vida 

dos que se dispõem a fazê-lo, abrindo-lhes novos panoramas e levando-os a aderir a projetos que, três 

dias antes, seriam impensáveis e recusados como totalmente impossíveis. 

No última edição do nosso livro “Ideias fundamentais”, de 2014, lemos, nas páginas 189/190, o 

seguinte: “Intendência/Alavanca: - Assim se denominam no MCC as orações e sacrifícios voluntários, 

realizados individual ou comunitariamente que se levam a cabo para pedir que a graça de Deus atue nas 

pessoas, para que toda a atividade humana que se desenvolve no MCC tenha sempre o suporte do 

Espírito. Estas orações, com um profundo sentido eclesial, tornam realidade o mistério da comunhão dos 

santos no Corpo Místico de Cristo. São um elemento essencial do método evangelizador do Movimento, 

o primeiro e mais necessário recurso e empregar a todo o momento e em toda a atuação.”  

Nos três tempos do M. C. C. – Pré- Cursilho, Cursilho e Pós-Cursilho – a intendência tem, pois, um 

papel fundamental:  

- Assim, deve “envolver” o Pré-Cursilho desde o primeiro momento: A primeira coisa a fazer quando 

pensamos em convidar, em “engravatar” alguém é falarmos a Deus do nosso amigo. Será, depois, 

constante através de todo o Pré-Cursilho enquanto, numa convergência de esforços, a intendência de 

retaguarda do grupo, irá apoiando a que fazemos. 

- A oração é o principal meio de ordem sobrenatural em que se confia para o êxito do Cursilho. Faz 

intendência a comunidade ou parte dela antes e durante o Cursilho, programando-se intendências 

conjuntas de Ultreia ou de todas as Ultreias de um Secretariado, como complemento das intendências 

individuais. Faz-se saber aos cursistas que caminham acompanhados carinhosamente por um cerco de 

orações. São incitados à oração, sendo-lhes incutida a convicção de que a oração será um dos principais 

meios de perseverança, juntamente com a prática assídua dos sacramentos 

- Também no Pós- Cursilho, a intendência não pode ficar esquecida. Devemos continuar a fazer 

Intendência, a pedir por aquele que propusemos para que tenha persistência, mantendo-se no caminho 

de Graça que iniciou.  

 

4. Conclusão   

 É fácil, contudo, “baixarmos a fasquia”, perdermos a intensidade da oração, diminuirmos o 

entusiasmo com que dizíamos “Para a frente!”, “Ultreia!”, “Sempre mais, mais e mais!…” Então, este ano, o 

Secretariado, preparou uma “Folha de Sugestões” que, lidas com atenção, nos levam a perceber que, se é 

Deus quem trabalha, a nossa parte é a de ir sempre renovando a entrega, dando espaço e tempo à Sua 

voz e acreditando que Ele nos conduzirá àquela Intendência que melhor possa servir ao bem dos outros, 

à nossa própria realização e à Sua maior glória, já que “A glória de Deus é a de que o homem viva”.  

DeColores! 
São Morais (Ultreia de Cascais) 
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Ano Pastoral 2016-2017 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

Cursilhos na Diocese de Lisboa 

 
Inicio Fim Secretariado Local 

Cursilho de Homens Nº 557 23 de Novembro 26 de Novembro Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 465 25 de Janeiro 28 de Janeiro Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Homens Nº 558 1 de Fevereiro 4 de Fevereiro Lisboa Turcifal 

Cursilho de Homens Nº 559 15 de Fevereiro 18 de Fevereiro Caldas da Rainha Fátima 

Cursilho de Homens Nº 560 15 de Fevereiro 18 de Fevereiro Termo Oriental Fátima 

Cursilho de Senhoras Nº 466 22 de Março 25 de Março Termo Oriental Fátima 

Cursilho de Senhoras Nº 467 29 de Março 1 de Abril Lisboa Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 468 29 de Março 1 de Abril Caldas da Rainha Fátima 

Cursilho de Homens Nº 561 26 de Abril 29 de Abril Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 469 31 de Maio 3 de Junho Torres Vedras Turcifal 

 
Inscreve-te numa Ultreia perto de ti!

  

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

