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‘Fazer da Palavra de Deus o lugar onde nasce a fé’ é o título da carta e o tema que a diocese vai 

trabalhar durante o ano pastoral 2017/2018, retirado da Constituição Sinodal de Lisboa. 

“Que nas nossas comunidades tudo conflua para Cristo, acolhendo e meditando as Escrituras, 

nele cumpridas e por nós transmitidas na variedade das línguas e situações deste mundo”, refere o 

cardeal-patriarca. 

Para D. Manuel Clemente é “bem evidente” que no Patriarcado de Lisboa há lugar “e urgência”, 

tanto para o “fomento da vida cristã” nas comunidades constituídas como para o anúncio “mais 

criativo” do Evangelho a” quem o esqueceu e para o primeiro anúncio a quem nunca o ouviu”. 

No novo ano pastoral que se inicia, a diocese instituiu o dia 29 de outubro como ‘Domingo da 

Palavra’, seguindo a indicação do Papa Francisco na carta apostólica 'Misericordia e mísera': “Seria 

conveniente que cada comunidade pudesse, num domingo do Ano Litúrgico, renovar o compromisso 

em prol da difusão, conhecimento e aprofundamento da Sagrada Escritura.” 

D. Manuel Clemente acrescenta que cada comunidade encontrará certamente “o melhor modo 

de acentuar o lugar imprescindível da Palavra de Deus” para o brotar constante da fé que salva. 

O Patriarca despede-se saudando “com muita estima” os diocesanos de Lisboa e lembrando que 

o objectivo deste ano de “activar, ainda mais, a recepção da ‘Constituição Sinodal de Lisboa’”, não 

significa “fazer mais coisas”, mas, sobretudo, prosseguir “biblicamente inspirados e criativamente 

conjugados na caminhada que o Espírito impele para a evangelização do mundo”. 

 

Fonte: Agência Ecclesia 

Carta na integra : http://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?id=8070  
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ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES - 2017 – “Traduzir o Carisma na sua fidelidade” 

 

Como vem sendo habitual, o Secretariado Nacional iniciou as suas atividades com um Encontro Nacional de 

Dirigentes, o qual decorreu nos dias 15 e 16 de Setembro, no Centro de Espiritualidade Francisco e Jacinta Marto, 

em Fátima. 

Sob o lema “Traduzir o Carisma na sua fidelidade”, o programa foi todo dedicado à divulgação do projeto da 

CUCC (Comissão para a Unidade nos Cursilhos de Cristandade), concretizado com a apresentação dos seguintes 

documentos: 

·         Livro “Rollos e Meditações”; 

·         Caderno de Reitor; 

·         Caderno de Diretor Espiritual; 

·         Missal dos Cursilhos de Cristandade 

 

O dia 15, mais destinado a sacerdotes e diáconos, teve início pelas 17H00 sendo feita a apresentação do 

caderno do diretor espiritual e do Missal para os Cursilhos de Cristandade. 

Os rollos do dia 16 trataram essencialmente da apresentação do projeto no que concerne aos dias do 

cursilho e conteúdos dos rollos e meditações. A apresentação foi dividida por quatro rollos e esteve a cargo  dos 

elementos da CUCC. 

Participaram neste encontro nacional de dirigentes 1 Bispo, 24 sacerdotes, 1 diácono e 190 dirigentes leigos, 

oriundos de 17 dioceses. 

O presidente do secretariado nacional terminou, exortando à necessidade de todos os dirigentes 

conhecerem bem o projeto para, assim se identificarem com o mesmo. 

Encerrou o encontro o Assistente Espiritual Nacional - D. António Montes -, congratulando-se com a 

concretização deste importante projeto e a forma como decorreu o encontro, lembrando que cabe agora aos 

secretariados diocesanos a concretização e aplicação do mesmo nas respetivas dioceses. 

 

Mais informações em http://www.mccportugal-sn.pt/ 
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ULTREIA REGIONAL – inicio das actividades do MCC na Grande Lisboa 

No dia 21 de Setembro, na Igreja da Ressurreição, 

em Cascais deu-se inicio às actividades do MCC na 

Grande Lisboa, com a realização de uma Ultreia que 

congregou todas as outras – uma Ultreia Regional. 

A partir da carta que o cardeal patriarca de Lisboa 

escreveu a todos nós, os diocesanos de Lisboa, dedicada 

ao ano pastoral que se vai iniciar e onde pretende “ativar, 

ainda mais, a receção da Constituição Sinodal de Lisboa”, 

o cón. Mario Pais elucidou-nos sobre o conteúdo e a 

pretensão da mesma. 

A carta foi lida, parágrafo a parágrafo pela 

assistência, da mesma forma que eram lidas as cartas dos 

Apóstolos pelas comunidades a quem se destinavam. 

No final, o Con. Mario deixou algumas sugestões, 

das quais destacamos: 

- Ler e escutar a Palavra de Deus diariamente. 

- Começar a reunião de grupo e a Ultreia pela escuta da 

Palavra. 

- Fixar e meditar um versículo da Palavra, por dia. 

DeColores! 

Encontro do cursilho de senhoras nº 467 

No dia 29 de Setembro, 6 meses depois do cursilho, realizou-se o 1º encontro das valentes do 467, na 

Igreja de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, na Ramada. Iniciou-se junto à mesa da Palavra, na Eucaristia, a 

que se seguiu uma refeição 

fraterna e a partilha do 4º 

dia.  

Um 4º dia com 6 

meses mas ciente das 

dificuldades e das alegrias 

da vida em Graça, de uma 

forma consciente, crescente 

e partilhada. 

Ficou desde já 

marcado o próximo 

encontro para festejar o 1º 

aniversário!  

DeColores, vive-se melhor! 
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Ano Pastoral 2017-2018 
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