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Advento. Sim, novamente. Para nos prepararmos. 

É que, mais um vez, Jesus quer visitar-nos. 

Sabemos que já veio, que virá, que está. 

Mas necessitamos de liturgias que nos recordem, de tempos a tempos,  

o imenso Amor que Deus tem por nós. 

Vamos aguardá-l’O de coração escancarado e mãos extendidas,  

como pobres que necessitam de tudo. 

Disponham-nos a recebe-l’O. 

Que Ele venha encher os nossos espaços interiores ainda vazios  

e dissipar todos os receios e angustias que nos consomem; 

retemperar as nossas forças, algo esgotadas pela caminhada; 

estimular a nossa criatividade para reinventarmos o amor e a paz; 

retirar as costinas que negam a entrada da aurora  

e nos impedem de contemplar tudo com um olhar de Céu;  

ensinar-nos novos ritmos e sonoridades da vida; 

abrir as prisões onde estão retidas a ternura e a compaixão; 

secar lagrimas e desenhar sorrisos; 

alentar-nos na defesa da vida desde a sua concepção até ao seu final; 

erradicar da face da terra a mentira, a hipocriisa, a murmuração. 

Com Deus n meio de nós, atravesaremos todas as tempestades,  

por mais medonhas e sinistras e sinistras que sejam,  

e enfrentaremos os imensos desafios que o Futuro nos reserva,  

com a serenidade dos simples e a esperança dos Santos. 

Acolhamos o Senhor que vem. 

Juntos! 

 

Padre Carlos Jorge Vicente in PALAVRA DE DEUS & palavras de homem 
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Está encerrado o Ano da Misericórdia 

Que “não se fechem as portas da reconciliação e do perdão" 

Papa encerrou a Porta Santa da Basílica de São Pedro, 

que só voltará a ser aberta no próximo Ano Santo. 

A Porta Santa da Basílica de São Pedro era a última ainda aberta 

em todo o mundo. Foi fechada no domingo, 20 de Novembro, pelo 

Papa Francisco, que assim encerrou o Jubileu da Misericórdia iniciado 

em Dezembro de 2015. 

 

A clausura da porta, que apenas se abre nos Anos Santos (29 até hoje, na história da Igreja Católica), decorreu 

antes da missa que o Papa presidiu na Praça de São Pedro. 

Na homilia, Francisco pediu para que, mesmo findo o Ano da Misericórida, “não se fechem as portas da 

reconciliação e do perdão”, mas que se saiba “ultrapassar o mal e as divergências, abrindo todas as vias possíveis de 

esperança”. 

“Assim como Deus acredita em nós próprios, infinitamente para além dos nossos méritos, assim também nós 

somos chamados a infundir esperança e a dar uma oportunidade aos outros. Com efeito, embora se feche a Porta Santa, 

continua sempre escancarada para nós a verdadeira porta da misericórdia que é o coração de Cristo”, destacou. 

No final da missa, o Papa assinou a Carta Apostólica “Misericordia et misera”, que depois entregou, 

simbolicamente, a várias pessoas – como o cardeal da maior diocese do mundo, várias famílias, leigos – num sinal de 

que o documento se destina a toda a Igreja. 

Na Carta, que serve como documento de reflexão para prosseguir o caminho feito durante o ano santo que agora 

terminou, o Papa anuncia a decisão de instituir um “Dia Mundial dos Pobres” na Igreja Católica, que vai ser celebrado no 

penúltimo domingo do ano litúrgico. 

 

Um ano cheio de inspiração 

O primeiro gesto do Jubileu da Misericórdia aconteceu com a abertura da Porta da Misericórdia em Bangui, a 29 

de Novembro de 2015, quando o Papa visitou a República Centro-Africana. A Porta Santa do Vaticano foi aberta a 8 de 

Dezembro. 

Durante este ano, Francisco promoveu catequeses especiais em audiências jubilares aos sábados, acolheu visitas 

de presos, sem-abrigo ou doentes para jubileus particulares e recordou a importância das obras de misericórdia, 

corporais e espirituais, que a Igreja Católica propõe aos seus fiéis. 

Levou também a cabo iniciativas “surpresa” nas chamadas “sextas-feiras da Misericórdia”, nas quais visitou, entre 

outros, doentes em estado vegetativo, uma comunidade de toxicodependentes, pessoas com deficiências mentais 

graves, padres, mulheres “libertadas de redes de prostituição”, bebés prematuros ou uma “Aldeia SOS” para crianças. 

Na Polónia, o Papa presidiu à Jornada Mundial da Juventude e visitou, em silêncio, os campos de concentração 

nazis de Auschwitz-Birkenau. 

“Não fiz um plano. Fiz apenas aquilo que o Espírito Santo me inspirava e as coisas aconteceram”, afirma Francisco 

em entrevista ao jornal católico italiano “Avvenire”. 

Ao longo do Jubileu, o Papa visitou ainda refugiados na ilha grega de Lesbos com o patriarca de Constantinopla 

(Igreja Ortodoxa), Bartolomeu, encontrou-se em Cuba com o patriarca ortodoxo de Moscovo, Cirilo, e participou na 

comemoração conjunta dos 500 anos da reforma luterana, na Suécia. 
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Momentos da minha vida 

Decorreu no dia 27 de Novembro o lançamento do 2º livro da Maria Emilia Borges de Castro, cursilhista desde 

2009 e uma amiga do MCC. A venda do livro reverte para ajuda a uma família necessitada e partilhamos aqui o 

que ela escreve sobre o seu cursilho: 

 

O MEU CURSILHO DE CRISTANDADE 426 

Inscrevi-me num cursilho de cristandade, sem saber o que me esperava, mas não 

tinha nada a perder, e a curiosidade foi imensa, pois julgava que já sabia tudo! 

Mentira! Não sabia nada de nada! Foram espantosos aqueles três dias de reflexão 

interior, de amizade, e de um amor imenso. Foram três dias, que só consegui 

absorver, muito tempo depois de o ter feito. 

Foi um encontro com Deus, o DEUS DO AMOR, que nunca me largou e me levou 

pela mão a fazer, e dizer certas coisas, que para mim eram impensáveis. Poderão 

perguntar. Encontro com Deus, e eu responderei com um SIM muito grande. No 

princípio, quando entrei no local, senti-me muito deslocada, muito envergonhada, 

não conhecia ninguém, a não ser o Sr. Padre que nos acompanhou durante estes 

três dias, com a sua direcção espiritual. Levantava-me muito cedo e, durante o dia, 

tínhamos muitas tarefas a desenvolver. 

Tarefas bem uteis, pra quem quer estar, de bem com a sua própria vida. É um 

descobrir de relações humanas, de convívio serio, de introspecção únicos. É uma 

experiencia, que só se pode fazer uma vez na vida. Não tem nada a ver com Retiro. 

Retiros, podemos fazer tantos quantos quisermos, durante o nosso estar nesta 

Terra. Cursilho, só se pode fazer um! 

É uma paz, é um não saber explicar o que se sente, quando nos debruçamos sobre 

temas reais e nunca ponderados, nem discutidos daquela maneira. A partir do 

momento em que acabou, a minha cabeça entra num rodopio, no bem sentido, e, 

automaticamente a maneira de estar na vida é diferente. Diferente no estar, no 

encarar a vida, na entreajuda, nas palavras, em tudo a minha vida se transformou. 

O ir à Igreja depois do cursilho, é um estar diferente, a minha postura é diferente, o 

meu olhar é diferente. Avalia-se melhor o que representa o Sacrário, não como uma 

caixa onde estão as partículas, mas algo muito superior, que está ali presente, a 

toda a hora e momento, e esse alguém é DEUS! O DEUS DO AMOR, crucificado por 

mim, para expiação dos meus pecados. 

Porquê? Porque mereço tanta atenção da sua parte, se sou pecadora, faço por não 

ser mas sou, e ELE não me larga nunca, nem quando escrevo. 

Porquê?! 
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Ano Pastoral 2016-2017 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 
Cursilhos na Diocese de Lisboa 

 
Inicio Fim Secretariado Local 

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!
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