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Vigia: alguém está necessitado do teu abraço. Não faltes. 

Vigia: há obscuridade no espaço ao teu redor. Queres ilumina-lo? 

Vigia: muitos colocam a confiança em ti. Não os desiludas. 

Vigia: a falsidade ataca em cada esquina. Defende-te dela. 

Vigia: há gente a conspirar contra a bondade. Vais juntar-te a eles? 

Vigia: não te deixes capturar pela tristeza. Voa para longe dela. 

Vigia: tens um universo de dons dentro de ti. Como os tens usado? 

Vigia: estás a desviar-te da rota inicial. Já te deste conta disso? 

Vigia: és um ramo de uma árvore magnífica. Mas, estás vivo? 

Vigia: querem envenenar-te com o desânimo. Estás atento? 

Vigia: dizem que o futuro é sombrio. Mas, o futuro és tu; e tu és luz. 

Vigia: ‘lavaste os pés’ a alguém hoje? Amanhã também é dia. 

Vigia: reclamas, amiúde, que ‘tudo está mal’. Fazes melhor? 

Vigia: fraquejaste e caíste, sim. Mas, consideras-te vencido? 

Vigia: nestes dias, quantas vezes disseste ‘obrigado’ e ‘desculpa’? 

Vigia: a boca dá voz aos teus pensamentos. Rezas antes de falares? 

Vigia: és um tesouro de Deus. Não te vendas por preço algum. 

Vigia: hoje, pode ser o teu derradeiro dia de vida. Que estás a fazer? 

Vigia: o que desejas pode não vir. Como enfrentas os fracassos? 

Vigia: por que motivo és tão azedo? Queres curar-te? 

Vigia: colocas muitas questões. Confessa: procuras as respostas? 

Vigia: é muito bom amar. Mas não aviltres o teu corpo e atua alma. 

Vigia: ofendeste ou magoaste alguém, hoje? Confirma. 

Vigia: por que será que não vês nada, quando tudo está lá? 

Vigia: precisam de ti agora. Vais ou ficas? 

Vigia: alguém está, encantado, a olhar para ti. Já reparaste? 

Vigia: firmas que a oração é basilar na tua vida. Rezaste, hoje? 

Vigia: o Amor precisa de ti. Por que demoras em partir? 

Vigia: Deus anda à tua procura. Vais permitir que Ele te encontre? 

 

Padre Carlos Jorge Vicente in PALAVRA DE DEUS & palavras de homem 
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Aconteceu na Grande Lisboa  

Missa Penitencial – 4ª feira de cinzas 

Incumbiram-me de uma missão: 

Escrever um pequeno artigo sobre a Missa 

Penitencial do dia 1 de Março. 

Grata missão essa, porque as Missas 

Penitenciais do movimento, às primeiras 

quartas-feiras de cada mês, logo pelas 6H30 

da manhã, me enriquecem com a sua 

mensagem, enchendo o meu dia de paz e 

serenidade. 

De modo especial, a Missa deste dia 1, 

coincidente com a quarta-feira de cinzas – 

início do tempo da Quaresma - marcou o 

meu dia, o meu início de preparação para a 

Páscoa – ressurreição de Jesus Cristo. 

Tempo forte da Igreja que passei a viver 

intensamente após o meu cursilho. 

Foi uma graça de Deus poder, com os irmãos, 

participar neste início quaresmal, esta Eucaristia. 

Pela proclamação da Palavra, pela Homilia, pela 

imposição de cinzas. 

“Arrependei-vos e acreditai no Evangelho”, é-nos 

dito, incitando-nos à conversão, à mudança de 

vida, não só nos quarenta dias da Quaresma, mas 

sempre, como nos disse o nosso Sacerdote, Pe. 

António Ramires. 

Que, a cada dia, o nosso viver seja sempre mais 

agradável ao Senhor, sendo o testemunho de vida 

o resultado dessa conversão. 

Não posso deixar de salientar o grupo de jovens 

da Igreja de Belas que “emprestou” o dom das suas 

vozes, tornando ainda mais rica a nossa Missa 

Penitencial de quarta-feira de cinzas, fazendo jus às 

palavras do nosso Sacerdote que referiu “sendo a 

Quaresma um tempo de reflexão e conversão, não 

deixa de ser também um tempo de alegria”. 

Vivamos e aguardemos em alegria o Jesus Cristo 

ressuscitado, ponto alto da vida de um cristão.  

Maria Jose Pinheiro (Ultreia de Cascais) 
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2º aniversario do 457º Cursilho de senhoras 

E no dia 12 de Março de 2017, todos os caminhos : Lisboa, Miraflores, Sintra, Queluz, Loures, Sta. Cruz, Lourinhã, 

foram dar à Igreja  da Ressurreição em 

Cascais. 

Porquê? Havia Festa, celebrou-se o 2º 

aniversário do Cursilho de Senhoras nº 457 

e todas estas valentes, dirigentes, reitora e 

sacerdote, o Sr. Pe. Jorge Doutor- sempre 

disponível, sempre generoso - disseram 

PRESENTE!!! 

17H00 - Acolhimento : "Olá, que bom 

ver-te", "Ai que abracinho tão bom", "Está 

tudo bem?"... Mais beijinhos e abraços nos 

rostos sorrisos de orelha a orelha. Havia 

Festa!. 

17H30 - Eucaristia celebrada pelo sr. 

P: Jorge Doutor. Capela arranjada, folhas 

de cânticos espalhadas pelos bancos, azáfama, nervosismo de quem quer que tudo corra bem. Melhor era 

impossível. Evangelho : Transfiguração de Jesus Cristo ... " o Seu rosto ficou resplandecente como o sol", tal como 

toda aquela assembleia e nisso se focou o sr. Padre que nos fez regressar ao nosso cursilho, também algumas de 

nós terão dito como Pedro :" Como é bom estarmos aqui, se quiseres farei três tendas"... 

O Cursilho é isto: o Encontro com Cristo,  o querer ficar , o saber que podemos sempre contar com Ele que 

de braços abertos na cruz aguarda a nossa entrega, também Ele nos quer abraçar. 

Rezámos por todos, presentes, ausentes; porque é rezando em "cacho" que Jesus nos quer sentir. 

Mais Festa à volta da mesa rica em iguarias e amor. Partilha destes dois anos por todos; idêntica em tudo : o 

espanto que é o Amor incondicional de Cristo que nos deixa de "coração mole" sempre que Dele falamos, o 

sabermos que podemos contar uns com os outros, mesmo se espalhados por Ultreias diversas, o não nos 

esquecermos de quem mais precisa, o ombro amigo, a combinação de um café ou um copo só pelo prazer de 

estarmos juntos, a frase matinal logo espalhada pela família Decolores... 

E sabem que mais? foram as "novas", as valentes dos 457 que tornaram tudo isto possível, que não 

desistiram na confusão de datas, que nos desinstalaram, 

que nos arrastaram para a Festa. Bem hajam! 

Lembram-se da frase : quem passa por um cursilho 

nunca mais é a mesma pessoa? Pois não, estas valentes do 

457 ficaram muito melhores, são as maiores! 

Despedidas, sempre  difícil...mas tenho a certeza que 

naquelas lindas cabeças a pergunta já "martela" e para o 

ano onde será a Festa? 

D e C o l o r e s! 

Nézinha (ultreia de Cascais) 
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Ano Pastoral 2016-2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cursilhos na Diocese de Lisboa 

 
Inicio Fim Secretariado Local 

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! 
 

    O    O  R    
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