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“As minhas mãos, sois vós!” 
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22 a 25 de Novembro de 2017 
 

23 de Novembro às 6:30 da manhã  

Igreja da Divina Misericórdia – Alfragide 

 

24 de Novembro às 21:30  

da Igreja de S. Martinho à Igreja de Sta. Maria 

 

25 de Novembro às 21:30 

Salão paroquial da Igreja de S. Miguel – Sintra 

 

30 de Novembro às 21:30  

Salão paroquial da Igreja da Amadora 
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Fazer da Palavra de Deus, o lugar onde nasce a fé 

29 DE OUTUBRO - DOMINGO DA PALAVRA 

O Patriarcado de Lisboa propôs às comunidades cristãs da Diocese de Lisboa que no 30º domingo do tempo 

comum se celebrasse o Domingo da Palavra, dando cumprimento ao desejo manifestado pelo Papa Francisco na 

carta apostólica promulgada no final do Ano Extraordinário da Misericórdia: «Seria conveniente que cada 

comunidade pudesse, num domingo do Ano Litúrgico, renovar o compromisso em prol da difusão, conhecimento 

e aprofundamento da Sagrada Escritura: um domingo dedicado inteiramente à Palavra de Deus, para compreender 

a riqueza inesgotável que provém daquele diálogo constante de Deus com o seu povo. Não há de faltar a 

criatividade para enriquecer o momento com iniciativas que estimulem os crentes a ser instrumentos vivos de 

transmissão da Palavra.» 

Um pouco por toda a diocese, os cristãos renovaram o seu compromisso na difusão, conhecimento e 

aprofundamento da Palavra de Deus ao longo deste ano pastoral: “Fazer da Palavra de Deus o lugar onde nasce a 

fé”.  

Particularmente neste 30º domingo, a Igreja convidou-nos a colocar a Palavra de Deus no centro da nossa 

vida e da nossa oração: “Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a tua 

alma e com todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo.” 

Que neste ano pastoral, consigamos crescer no conhecimento de Deus dedicando uma atenção muito 

particular à Sua Palavra, trazendo-a para o centro da nossa reflexão e da nossa acção.  

A palavra de Deus cresça em nós, e de nós irradie para os nossos ambientes!  

DeColores! 

Oração pela beatificação de Eduardo Bonnin e D. Sebastian Gaya 

Eduardo Bonnín Aguiló 

O servo de Deus 

 
Ó Deus, dispensador de todas as graças e 

carismas. Tu que concedeste ao teu Servo 

EDUARDO BONNÍN AGUILÓ a graça de dedicar 

toda a sua vida, com humildade e generosidade 

à obra do Movimento de CURSILHOS DE 

CRISTANDADE, percorrendo os cinco 

continentes e proclamando que Deus em Cristo 

nos ama. Concede-nos por sua intercessão o 

favor que agora te imploramos. 

(pede-se o favor que se deseja alcançar) 

 

Concede-nos também a graça da sua 

beatificação para Tua gloria e bem da Igreja, 

que resplandece na vida dos seus santos. Por 

Jesus Cristo nosso Senhor. Ámen. 

 

(Pai Nosso) 

Mons. Sebastian Gaya 

Deus, Pai Nosso, que pela Graça de teu Filho 

Jesus Cristo e unção do Espirito acendeste no 

coração do teu filho Sebastian, sacerdote, o 

desejo de ser «Sanctus e apóstolos!», Te 

louvamos, bendizemos, e damos graças por 

todos os dons que nos concedeste traves 

dele, especialmente pelo Movimento dos 

Cursilhos, e pedimos-te para permanecer 

unidos à videira que é Cristo, e dar muito 

fruto neste mundo, para Tua gloria eterna.  

 

Pedimos-Te que, através do teu servo 

Sebastian, nos concedas esta graça particular 

 (pede-se a graça que se deseja alcançar)  

de modo que se for tua vontade, a Igreja 

possa reconhecer e proclamar as maravilhas 

que fizeste nele. Com S. Paulo e com a 

Rainha dos Apóstolos, por Jesus Cristo Nosso 

Senhor. Amen 
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Iº DIA MUNDIAL DOS POBRES 

O 1º Dia Mundial dos Pobres foi instituído por 

Francisco, na conclusão do Ano Santo extraordinário da 

Misericórdia, com uma Carta Apostólica intitulada 

“Misericórdia e mísera”. A celebração, sinal concreto” do 

Ano Jubilar, realizar-se-á no XXXIII Domingo do Tempo 

Comum, que este ano será no dia 19 de novembro. 

O Papa inicia sua Mensagem, com a citação evangélica 

do tema central: «Meus filhinhos, não amemos com 

palavras nem com a boca, mas com obras e com 

verdade». 

Estas palavras do apóstolo São João – diz Francisco – são um imperativo do qual nenhum cristão pode 

prescindir. A importância do mandamento de Jesus, transmitido pelo “discípulo amado” até aos nossos dias, tem 

pleno sentido diante das palavras vazias que saem da nossa boca. 

O amor não admite álibis: quem pretende amar como Jesus amou, deve assumir o seu exemplo, sobretudo 

quando somos chamados a amar os pobres. Aliás, é bem conhecida a forma de amar do Filho de Deus: “Ele nos 

amou primeiro, a ponto de dar a sua vida por nós”. 

Deste modo, a misericórdia, que brota do coração da Trindade, concretiza-se, gera compaixão e obras de 

misericórdia pelos irmãos e irmãs mais necessitados. 

Neste sentido, o Santo Padre fez diversas referências da vida de Jesus, que ecoou, desde o início, na primeira 

Comunidade eclesial, que assumiu a assistência e o serviço aos pobres, com base no ensinamento do Mestre, 

que proclamou os pobres “bem-aventurados e herdeiros do Reino dos Céus”. 

O Papa recordou que, nestes dois mil anos, numerosas páginas da história foram escritas por cristãos que, com 

simplicidade e humildade, se colocaram a serviço dos seus irmãos mais pobres. 

Para os cristãos, discípulos de Cristo, a pobreza é, antes de tudo, uma vocação; é seguir Jesus pobre; é a medida 

para avaliar o uso correto dos bens materiais. 

O nosso mundo, muitas vezes, não consegue identificar a pobreza dos nossos dias, com suas trágicas 

consequências: sofrimento, marginalização, opressão, violência, torturas, prisão, guerra, privação da liberdade e 

da dignidade, ignorância, analfabetismo, enfermidades, desemprego, tráfico de pessoas, escravidão, exílio e 

miséria. A pobreza é fruto da injustiça social, da miséria moral, da avidez de poucos e da indiferença 

generalizada! 

Diante deste cenário, não se pode permanecer inertes e resignados, afirmou Francisco. Todos estes pobres – 

como dizia o Beato Paulo VI – pertencem à Igreja por “direito evangélico” e obriga-a à sua opção fundamental. 

Por isso, o Papa conclui a sua Mensagem para o Dia Mundial dos Pobres convidando toda a Igreja a fixar o seu 

olhar, neste dia, a todos os que estendem as mãos invocando ajuda e solidariedade. 

Que este Dia sirva de estímulo para reagir à cultura da recusa, do desperdício e da exclusão e a assumir a cultura 

do encontro, com gestos concretos de oração e de caridade, para uma maior evangelização no mundo. Os 

pobres – diz por fim Francisco – não são um problema, mas “um recurso para acolher e viver a essência do 

Evangelho”. 

https://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html 
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Ano Pastoral 2017-2018 

 

SECRETARIADO REGIONAL DA GRANDE LISBOA 

Cursilho de Homens Nº 562 22 a 25 de Novembro de 2017 

Cursilho de Senhoras Nº 471 7 a 10 de Fevereiro de 2018 

Cursilho de Homens Nº 567 25 a 28 de Abril de 2018 

Cursilho de Senhoras Nº 474 16 a 19 de Maio de 2018 

 

SECRETARIADO REGIONAL DO TERMO ORIENTAL DE LISBOA 

Cursilho de Homens Nº 565 21 a 24 de Março de 2018 

Cursilho de Senhoras Nº 473 11 a 14 de Abril de 2018 

Mini-Cursilho 25 e 26 de Novembro de 2018 

 

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE TORRES VEDRAS 

Cursilho de Homens Nº 563 29 de Novembro a 2 de Dezembro de 2017 

Cursilho de Senhoras Nº 470 24 a 27 de Janeiro de 2018 

Cursilho de Homens Nº 566 18 a 21 de Abril de 2018 

Cursilho de Senhoras Nº 475 23 a 26 de Maio de 2018 

Mini-Cursilho 17 e 18 de Março de 2018 

 

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE CALDAS DA RAINHA 

Cursilho de Homens Nº 564 31 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2018 

Cursilho de Senhoras Nº 472 28 de Fevereiro a 3 de Março de 2018 
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