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A Alegria. “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade”. A criação 

exulta de alegria com a vinda de Jesus. Ele está connosco. Viver na Sua presença constante 

é fonte de uma alegria imensa. O cristão é radicalmente alegre e transmite essa alegria. 

A Surpresa. Deus não Se manifesta em grandes acontecimentos, mas em pequenas 

surpresas. O menino numa manjedoura, quem imaginaria que Deus entre nós Se mostra 

assim? O cristão vive a surpresa nos pequenos dons do dia-a-dia. 

O Silêncio. Maria medita tudo isto no seu coração, com um olhar que vai mais fundo e 

encontra o sentido das coisas. O cristão alimenta-se do silêncio, reza e pede ao Pai o 

entendimento daquilo que lhe acontece, para discernir as melhores opções. 

A Luz. Na noite mais longa do ano manifesta-se a Luz de Jesus. Deus visita as nossas 

trevas, os lugares onde pensamos que nunca poderia estar. Não somos filhos 

abandonados, mas infinitamente amados. O cristão vive esta esperança. 

Os Pobres. Os pastores, desprezados por todos, são os primeiros destinatários do anúncio 

do nascimento de Jesus. Sempre os mais pequenos, os preferidos de Deus. O cristão dá-se 

aos mais pobres, àqueles a quem ninguém dá importância. 

Aprendamos do Natal a viver bem o Novo Ano!  

P. António Valério in http://apostoladodaoracao.blogs.sapo.pt 
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 Mensagem do Papa Francisco para o 50º dia Mundial da Paz 

A não-violência: estilo de uma política para a paz 
 

O Papa defende na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2017, que a “não-violência” deve ser o 

caminho para resolver as atuais crises político-militares, apelando à abolição das armas nucleares. 

“A violência não é o remédio para o nosso mundo dilacerado. Responder à violência com a violência leva, na 

melhor das hipóteses, a migrações forçadas e a sofrimentos atrozes” e, “no pior dos casos, pode levar à morte física 

e espiritual de muitos, se não mesmo de todos”, escreve Francisco. 

Francisco retoma os seus alertas sobre a “terrível guerra mundial aos pedaços” que considera estar em curso 

neste momento, com “guerras em diferentes países e continentes; terrorismo, criminalidade e ataques armados 

imprevisíveis; abusos sofridos pelos migrantes e as vítimas de tráfico humano; devastação ambiental”. 

O Papa apela a um compromisso inter-religioso em favor das vítimas da violência, com rejeição do terrorismo 

fundamentalista. 

“Reitero-o aqui sem hesitação: nenhuma religião é terrorista.  A violência é uma profanação do nome de 

Deus. Nunca nos cansemos de repetir: jamais o nome de Deus pode justificar a violência. Só a paz é santa. Só a paz 

é santa, não a guerra”, pede Francisco, no texto intitulado ‘A não-violência: estilo de uma política para a paz’. 

O Papa apresenta a passagem evangélica em que Jesus afirma ‘amai os vossos inimigos’ como a “magna 

carta da não-violência cristã”. 

“Este compromisso a favor das vítimas da injustiça e da violência não é um património exclusivo da Igreja 

Católica, mas pertence a muitas tradições religiosas, para quem ‘a compaixão e a não-violência são essenciais e 

indicam o caminho da vida’”, pode ler-se. 

Francisco denuncia também a “violência doméstica” e os “abusos sobre mulheres e crianças”, em particular 

dentro das famílias. 

A mensagem sublinha que é na família que se aprende que os conflitos devem ser superados, “não pela 

força, mas com o diálogo, o respeito, a busca do bem do outro, a misericórdia e o perdão”. 

Francisco apresenta depois as Bem-aventuranças, que Jesus Cristo apresenta nos Evangelhos, como um 

“manual” da estratégia de construção da paz: “Felizes os mansos – diz Jesus –, os misericordiosos, os pacificadores, 

os puros de coração, os que têm fome e sede de justiça”. 

Este programa, precisa, é “um desafio também para os líderes políticos e religiosos, para os responsáveis das 

instituições internacionais e os dirigentes das empresas e dos meios de comunicação social de todo o mundo”. 

“No ano de 2017, comprometamo-nos, através da oração e da ação, a tornar-nos pessoas que baniram dos 

seus corações palavras e gestos de violência, e a construir comunidades não-violentas, que cuidem da casa 

comum”.  

«Nada é impossível, se nos dirigimos a Deus na oração. Todos podem ser artesãos de paz» 

https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html 
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Primeira Ultreya Mundial  

A 1ª Ultreya Mundial aconteceu em Maio de 1966, em Roma, nos dias 27, 28 e 29 de Maio. 

O programa contemplava duas sessões de estudo para responsáveis dos cursilhos, a audiência com o Santo 

Padre e a Ultreya Internacional com reuniões de grupo, alem de vários tempos específicos de oração 

comunitária. 

A Ultreya começou com a partilha em reunião de grupo, dos cerca de 6.500 cursilhistas, seguida da 

apresentação pública de vivências. Alegria transbordante! As reuniões de grupo reuniam cursilhistas de varias 

nacionalidades e comprovou-se que em clima de Pentecostes, a fraternidade, a intimidade entre pessoas que 

pouco ou nada se conheciam, falando varias línguas e diversas nacionalidades, surgem com espontaneidade 

que traduz Graça. 

Falaram, um por um, os representantes dos mais de 30 países presentes, dando testemunho das suas vidas, 

contando vivencias ou evocando o ambiente cristão e cursilhista das suas terras. Por Portugal falaram um 

cursilhista de Coimbra e uma cursilhista da Beira que apresentaram testemunhos de uma profunda vivencia 

cristã. 

A terminar, monsenhor Juan Hervás, pronunciou um discurso de encerramento através do qual exprimiu o 

seu pensamento, o pensamento que presidiu à organização da Ultreya Mundial e as perspectivas futuras do 

Movimento.  

Para todos os que puderam estar presentes, um dos pontos altos, senão o mais alto, foi a audiência com o 

Santo Padre. 

Disse o Papa, na manhã de sábado 28 de maio; 

«Cursilhos de cristandade: essa é a palavra, acrisolada na experiencia, acreditada nos seus frutos, que hoje 

percorre com carta de cidadania os caminhos do mundo. E é essa já universal expressão a mola magica que 

neste dia vos traz a Roma. Para quê? Para activar, assim, em vós, o sentido peregrinante que dá estilo ao vosso 

método: para saturar o vosso espirito no cristianismo da Roma Sacra; para receberdes com maior intimidade nas 

vossas vidas o mistério de Cristo presente em Pedro; para tomardes consciência de ser Igreja; para vos deixardes 

acender pela fascinação do momento pentecostal que com o Concilio a invadiu na sua realidade profunda e nos 

seus movimentos e manifestações vitais.» 

A terminar o seu discurso, Paulo VI dirigiu as já celebres 3 perguntas a que dezenas de milhares de homens 

e mulheres com o coração cheio de fogo, responderam e continuam a responder com um entusiástico e 

clamoroso:  SIM!!!    

«Cursilhistas de cristandade! Cristo, a Igreja, o Papa contam convosco.  

- Sereis sempre apóstolos? 

- Tentareis com o vosso testemunho de que a Igreja apareça ao Mundo bela como Cristo a viu, a quis, a 

amou? 

- Estais prontos a realizar o programa do concilio?» 

SIM!!! Repetimos e repetiremos – SIM! – até que o incendio do espirito se ateie a toda a humanidade e ao 

universo inteiro. SIM!!! 

Texto na íntegra na revista Peregrino nº 10, nº 11 e nº 12 de 1966. 

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