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Não há impossíveis para Cristo.  

Ele aplana os obstáculos e não desiste de nós! 

O Senhor escancarou o meu coração. Quero chegar a todos os que me rodeiam. 

Semearam em mim amor, afecto e carinho! 

Saio renovado. Com a esperança e a força para mover montanhas e espalhar a mensagem. 

Seremos cristãos novos, diferentes! 

Com a vossa ajuda vamos conseguir trazer mais para Cristo 

Andei muito longe… senti-me muito perto de Jesus 

Não me deixaram cair… agarraram-me. Estou ansioso pelo 4º dia. 

No pára-arranca da vida, eu estava só no pára! 

Quero ser melhor cristão! 

Quero ser um discípulo. Não quero desistir e quero continuar cada vez melhor. 

Acabei de fazer uma viagem maravilhosa. Limpei o ferro-velho. 

Tenho o coração cheio. 

“Cristo e eu maioria absoluta” 

DeColores! 

Jesus não se cansa de querer pôr-se a caminho connosco! 
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Fazer da Palavra de Deus, o lugar onde nasce a fé 

Depois do Sínodo Diocesano que recordou os 300 anos do Patriarcado de Lisboa, o nosso Patriarca propôs 

três anos de renovação profunda da acção pastoral. No primeiro ano, dar-se-á uma especial atenção ao ministério 

profético; no segundo, a renovação será no âmbito sacerdotal e litúrgico; no terceiro, procurar-se-á um dinamismo 

novo para a acção socio-caritativa. De uma maneira abrangente, o triénio (2017-2020) levará todos os cristãos “a 

fazer da Igreja uma rede de relações fraternas”. Para conseguir tudo isto, é lógico começar pelo ministério 

profético, sabendo que “a Palavra de Deus é o lugar onde nasce a fé”. Aliás, este é o tema do nº 38 da Constituição 

Sinodal que orienta toda a acção pastoral no Patriarcado de Lisboa. É de notar, desde já, que falar da Palavra de 

Deus é falar do Verbo de Deus, é ter como referência a Pessoa de Jesus Cristo. Há três textos do Novo Testamento 

que permitem compreender que falar da Palavra de Deus é falar de Jesus Cristo. Vale a pena citá-los:  

-“Antes do mundo ser mundo, Aquele que é a Palavra já existia. Tudo foi feito por Ele e para Ele, que 

encarnou e se fez homem, para habitar entre nós e vir trazer a salvação” (Jo 1, 1-5).  

-“Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho Unigénito, não para condenar o mundo, mas para 

que o mundo seja salvo” (Jo 3, 16-20).  

-“O Filho de Deus feito homem é Jesus Cristo, em tudo igual a nós, excepto no pecado” (Hb 4, 15).  

-“Tendo outrora Deus falado aos nossos pais pelos profetas, nestes dias que são os novos fala-nos por 

intermédio de seu Filho Jesus Cristo, a Palavra Viva” (Hb 1, 1-2). 

Estes textos facilmente nos levam a compreender que Jesus é a Palavra de Deus, o Verbo com que o Pai 

comunica o seu amor a toda a Humanidade. Quando se diz que “a Palavra é o lugar onde nasce a Fé”, talvez possa 

ser indicativo para outra formulação: a Palavra é a Pessoa viva de Jesus, fundamento da Fé e fonte sempre maior de 

santidade. De facto, a fé consiste na comunhão plena e perfeita com Cristo e, por Ele, na capacidade de amar toda 

a gente e de construir a comunidade que é a Igreja. 

Pe. Vítor Feytor Pinto  
 

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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ELEIÇÃO DAS SEDES DOS COMITÉS EXECUTIVOS DO OMCC E GLCC PARA O PERIODO 2018-2021 

De acordo com o que estabelece o Estatuto do Organismo Mundial de Cursilhos de Cristandade 

(OMCC) no Capitulo II Artigo 4 e o Estatuto Orgânico do Grupo Latino-americano de Cursilhos de Cristandad 

(GLCC) no Artigo IV, procedeu-se à eleição das novas sedes do Comité Executivo do OMCC e Comité 

Executivo do GLCC, para o período 2018-2021.  

Nomeou-se uma Comissão Eleitoral para ambas eleições, integrada por: Padre Carlos Ramírez 

(Guatemala), Alberto Stang (Argentina), Dolores de Hijar (Peru) e Miriam de Aguilera (Honduras). A 

Assembleia, composta pelos dezoito (18) países, determinou que as votações se realizariam por meio de voto 

secreto e por maioria simples.  

- Para serviço do Comité Executivo do OMCC propuseram-se os Secretariados Nacionais de: El Salvador 

e México. Procedeu-se à votação com os seguintes resultados: México: Quinze (15) votos e El Salvador: Três 

(3) votos  

- Para serviço do Comité Executivo do GLCC propôs-se o Secretariado Nacional do Chile. Procedeu-se à 

votação obtendo o seguinte resultado: Chile: Dezoito (18) votos  

Cumpridos estos actos, o Presidente do Comité Executivo do GLCC felicitou o México e o Chile pelas 

suas eleições, manifestando-lhes que a partir do espirito de união e de comunhão do MCC, se deixem guiar 

pelo Espirito Santo para que os assista continuamente nas suas novas tarefas, próprias para a evangelização 

dos povos da América Latina, e Caribe e o Mundo, e agradece à Delegação de El Salvador pela sua 

disponibilidade.  

Seguidamente convidou a Assembleia a felicitá-los com seus aplausos e posteriormente, os novos 

representantes eleitos para cada Comité, na voz de cada um dos seus Presidentes, expressaram suas palavras 

de agradecimento pela confiança depositada neles ante tão importante tarefa na Igreja Universal. 

DeColores! 

Assistente do Secretarido Nacional do MCC  

Em novembro do corrente ano, S. Exª. Reverendíssima D. António Montes, 

termina o mandato como Assistente do Secretariado Nacional do Movimento dos 

Cursilhos de Cristandade. 

A Conferência Episcopal Portuguesa, na 193ª Assembleia Plenária que 

decorreu em Fátima de 13 a 16 de novembro de 2017, “procedeu à nomeação para 

o próximo triénio, do P. João Fernando Marques Dias, da Diocese de Coimbra, 

para Assistente do Secretariado Nacional do Movimento dos Cursilhos de 

Cristandade”. 

Recorremos ao SENHOR, para: 

- Louvá-lO, pelo excelente trabalho desenvolvido por S. Exª. Reverendíssima 

D. António Montes, cujo desempenho, ao longo dos dois últimos triénios, muito contribuiu para o espírito de 

amizade, de unidade e de comunhão do Secretariado Nacional; 

- Rogar-Lhe, para que conceda ao Reverendo P. João Fernando, um Espírito de fortaleza, de 

discernimento, de amor e de misericórdia, no desempenho de tão nobre missão. 

                                            O Presidente do Secretariado Nacional 

                                                                  Saul Quintas 
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Ano Pastoral 2017-2018 

 

SECRETARIADO REGIONAL DA GRANDE LISBOA 

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 
 

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 

    O    O  R   
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