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                           S. PAULO!  

     Rogai por nós!  

          O Esprito Santo ILUMINA!   

           Recebi uma INJECÇÃO DE AMOR! Saio CHEIO de LUZ! 

                         Há um grande trabalho a fazer com DEUS! Foi agora QUE ELE QUIZ! 

                 SILENCIO – INTENDENCIA – SACRÁRIO – ALEGRIA – MUITAS BENÇÃOS! 

           CONFIAR – está tudo previsto! Estou CONFIANTE! Cristo e eu MAIORIA ABSOLUTA! 

                    REENCONTRO – PROXIMIDADE – Quero ser PINCEL! Cresci na FÉ! 

                      Entrei engraçado. Saio em ESTADO DE GRAÇA! Foi o SENHOR! 

                        Senti a TRANSFIGURAÇÃO e quase montámos as tendas! 

                        Obrigado Jesus! 

           DeColores! 
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Que este fogo vos queime por dentro e vos leve a anunciar Jesus ao mundo! 
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558º Cursilho de Homens   

O melhor de todos até agora! Assim consideraram os que o viveram! 

Com a Graça de Deus, assim será sempre, cada Cursilho! 
 

Realizou-se de 1 a 4 de Fevereiro na casa de retiros do Turcifal mais um Cursilho de Homens da Diocese de 

Lisboa. O nº 558. Este grupo orientado por 3 sacerdotes; o Padre Carlos Jorge, o Padre Ribeiro e o Cónego Tito 

Espinheira e com 10 leigos. 

Aceitaram o convite do Senhor 18 valentes, oriundos de várias paróquias da Diocese de Lisboa. 

O cursilho proporcionou, como eles próprios o descreveram, a descoberta “que Jesus no Sacrário,  vem ao 

nosso encontro a cada momento das nossas vidas, e que nos quer para Si “. 

Emocionaram-se com as inúmeras intendências e orações que de todo o mundo nos chegaram. 

Ressoou também a frase de Santo Agostinho “Que eu Te conheça Senhor, que eu me conheça!” 

O Encerramento foi uma partilha da  vivência  maravilhosa com os  testemunhos de  alguns cursilhistas que 

recordaram o seu próprio cursilho e lembraram o início do 4º dia.  

Um fio condutor de todos os testemunhos: “o serviço”. 

Os directores espirituais, mostraram-nos a necessidade da Oração, da conversa sincera com Deus e a 

necessidade de “combinar a vida com Ele“. 

Que no 4º. Dia, estes Valentes estejam disponíveis a escutar e realizar aquilo que o Senhor pedir. 

DeColores! 

Raul Alves 

A Eucaristia foi presisidida pelo Sr. D. Joaquim Mendes que a todos exortou a serem luz do mundo e sal da terra: 

“Sejamos cristãos com «sal» e com «luz». Irradiemos Cristo com a nossa vida, com a fé e com as obras. Sejamos 

cristãos com sabor, que testemunham a alegria do Evangelho, a fé, a amizade com o Senhor. Não guardemos só 

para nós e para o espaço da comunidade o «sal» do Evangelho e a «luz» da fé, mas transmitamo-lo a todos com 

uma vida saborosa pelo Evangelho e luminosa pela fé e pelas obras.  Sejamos cristãos com «sal» e com «luz»! 
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O Papa Francisco apela à defesa da vida “frágil” e alerta para as consequências negativas de uma vida 

centrada no “dinheiro”. “Cada vida que vem ao nosso encontro é um dom e merece acolhimento, respeito, 

amor. A Palavra de Deus ajuda-nos a abrir os olhos para acolher a vida e amá-la, sobretudo quando é frágil”, 

escreve.  

Francisco questiona em particular a utilização do dinheiro, contestando a “lógica egoísta” que não deixa 

espaço para o amor e dificulta a paz. “Em vez de ser um instrumento ao nosso dispor para fazer o bem e exercer 

a solidariedade com os outros, o dinheiro pode subjugar-nos, a nós e ao mundo inteiro, numa lógica egoísta”, 

alerta. Segundo o Papa, o “homem corrompido pelo amor das riquezas” não vê nada além de si próprio. “Assim, 

o fruto do apego ao dinheiro é uma espécie de cegueira: o rico não vê o pobre esfomeado, chagado e 

prostrado na sua humilhação”, precisa. 

A mensagem parte de uma passagem do Evangelho, sobre um homem rico e um pobre, chamado Lázaro, 

que lhe pede ajuda mas é ignorado. “Lázaro ensina-nos que o outro é um dom. A justa relação com as pessoas 

consiste em reconhecer com gratidão o seu valor. O próprio pobre à porta do rico não é um empecilho 

importuno, mas um apelo a converter-se e a mudar de vida”, assinala Francisco. 

O Papa deixa votos de que a Quaresma represente “um novo começo” e recomenda as práticas 

tradicionalmente ligadas a este tempo de preparação para a Páscoa, “o jejum, a oração e a esmola”, como forma 

de combater a “corrupção do pecado”. 

A mensagem assinala a importância da “Palavra de Deus” como força de “suscitar a conversão” no coração 

de todos. “Fechar o coração ao dom de Deus que fala tem como consequência fechar o coração ao dom do 

irmão”, observa Francisco. 

O Papa pede que as comunidades católicas promovam a sua “renovação espiritual”, participando também 

nas Campanhas de Quaresma que muitos organismos eclesiais promovem. 

“A Quaresma é um tempo propício para abrir a porta a cada necessitado e nele reconhecer o rosto de 

Cristo. Cada um de nós encontra-o no próprio caminho”, recorda. 

A Quaresma, que começa com a celebração de Quarta-feira de Cinzas (1 de março, em 2017), é um período 

de 40 dias marcado por apelos ao jejum, partilha e penitência, que serve de preparação para a Páscoa, a 

principal festa do calendário cristão. 

 

Mensagem na integra em:  

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/lent/documents/papa-francesco_20161018_messaggio-quaresima2017.html  
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Ano Pastoral 2016-2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cursilhos na Diocese de Lisboa 

 
Inicio Fim Secretariado Local 

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 

 

 
 

TV Canção Nova - Programa “DECOLORES” – sempre à 

Terça-feira, às 21h00, com repetição à Quarta-feira, 

às16h00 e à Quinta-feira às 09h00. 

 

É uma oportunidade extraordinária para nos fazer 

redescobrir o dom que um dia recebemos e que nos 

foi trazido por Eduardo Bonnin! 
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