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MENSAGEM DE SUA SANTIDADE FRANCISCO 
PARA O XXVI DIA MUNDIAL DO DOENTE 

 

 

 

Mater Ecclesiae:  

«“Eis o teu filho! (…)  

Eis a tua mãe!” 

E, desde aquela hora,  

o discípulo  

acolheu-A como sua» 

(Jo 19, 26-27) 

 

 

Celebramos no próximo dia 11 de fevereiro, festa litúrgica de Nossa Senhora de Lurdes, o XXVI 

Dia do Doente, que este ano tem como tema: “’Eis o teu filho! (…) Eis a tua mãe!’ E, desde aquela hora, 

o discípulo acolheu-A como sua” (Jo 19, 26-27). 

O Papa sublinha na sua mensagem, que a inteligência organizativa e a caridade exigem que a 

pessoa do doente seja respeitada “na sua dignidade e sempre colocada no centro do processo de 

tratamento”.  

“Estas orientações devem ser assumidas também pelos cristãos que trabalham nas estruturas 

públicas, onde são chamados a dar, através do seu serviço, bom testemunho do Evangelho”, 

acrescenta. 

 “Como Maria, os discípulos são chamados a cuidar uns dos outros; mas não só: eles sabem que o 

Coração de Jesus está aberto a todos, sem exclusão. A todos deve ser anunciado o Evangelho do Reino, 

e a caridade dos cristãos deve estender-se a todos quantos passam necessidade, simplesmente porque 

são pessoas, filhos de Deus”, realça Francisco. 

O Papa deixa elogios ao trabalho desenvolvido pelas congregações católicas, as dioceses e dos 

seus hospitais, sobretudo nos países onde os sistemas de saúde são “insuficientes ou inexistentes”. 

“A imagem da Igreja como ‘hospital de campo’, acolhedora de todos os que são feridos pela vida, 

é uma realidade muito concreta, porque, nalgumas partes do mundo, os hospitais dos missionários e 

das dioceses são os únicos que fornecem os cuidados necessários à população”, prossegue o texto. 

Francisco recorda ainda a importância dos cuidados prestados em família, antes de rezar por 

“todos os doentes no corpo e no espírito”. 

“Unamo-nos todos numa súplica insistente elevada à Mãe do Senhor, para que cada membro da 

Igreja viva com amor a vocação ao serviço da vida e da saúde”. 

 

Mensagem na integra - http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/sick/documents/papa-francesco_20171126_giornata-malato.html 
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Eduardo Bonnin Aguilo faleceu há 10 anos 

VAIS PARA ONDE QUERES IR OU LEVAM-TE? 

 
 Quem te leva? 

 as circunstancias presentes? 

 as opções assumidas? 

 as decisões erradas? 

 as contrariedades nao aceites? 

 a inerca da rotina? 

 os desejos de fuga? 

Cada um ao interrogar-se, assim, tem um ponto de partida, mas sempre este requer observação, reflexão e 

meditação; tambem o itinerario seguido nos marca, pois frequentemente tomam-se decisões que nos parecem 

erradas e mundamos. 

O ideal é agir sempre de harmonia com as decisões tomadas conscientemente. 

Esta opção é a mais segura à luZ da Fé, à luz do senso comum... mas sem nunca perder o contacto com a 

realidade e sem perder a coragem frente às dificuldades. 

Agir de modo contrario é arrastar-se conforme as circunstancias, sem norte, não antevendo o futuro e, 

consequentemente, "não ter a prevenção deconstruir a ponte antes de chegar o comboio". 

Aceitar as presentes circunstancias sem as poder melhorar é suposto aceitar a vontade de Deus. 

As decisões erradas tem uma atenuante quando tomadas por forte influencia de outrem... mas requere-se 

grandeza de alma para aceitar que nos enganamos. as pessoas que não querem aceitar que se enganaram não 

podem viver em paz consigo proprias, aborrecem-se a si mesmas e costumam aborrecer as outras pessoas. 

As contrariedades não aceites supoem que a pessoa tem algum sector da sua personalidade que não 

amadureceu, uma pessoa que é fragmentariamente imatura. 

A inercia é o produto de um deixr andar, é como largar os remos ... e subir ou descer conforme a maré (andar à 

sorte) 

Os desejos de fuga são infantis: ninguem pode fugir de si mesmo e das suas circunstancias. o crente, com a 

oração e o senso comum, pode pisar terra firme ("pisar forte na vida") e aguentar-se; porem uma pessoa sem 

dinamismo , não tem a qualidade essencial para ser pessoa e facilmente é levada pela corrente do rio e entra no 

mar da confusão. 

Eduardo Bonnin (Reflexões) 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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Frases de Eduardo Bonnin  

No 10º aniversario da morte de Eduardo Bonnin, apresentamos  algumas das suas frases mais conhecidas 

retiradas do livro "Um aprendiz de cristão", muitas delas dignas de ler, reler e meditar: 

 

"Sou um aprendiz de cristão e nada mais" 

"Somente há que crer o que não podemos saber" 

" A verdade mais cedo ou mais tarde, vem ao de cima, não precisa de flutuadores” 

"Quem não está convencido, já está vencido” 

"Os amigos hão-de ser como o sangue, que aparece à primeira arranhadela" 

"Com os amigos do Senhor pode-se perder, mas com o Senhor nunca se perde” 

"O Evangelho não é um piloto automático, não é optar pela virtude, é ir exercendo a cada 

momento a virtude de optar” 

"Nos cursilhos não entregamos a carta de condução; entregamos a carta de se conduzir... Na 

vida" 

"O cursilho está feito para formar cristãos crentes e ás vezes saem-nos cristãos crisdos” 

"O nosso Movimento precisa de pessoas que saibam creer, pois já temos muitas que creem 

saber” 

"Se não o entendes é porque não o amas, se o amasses compreende-lo-ias sempre" 

"Quando pedes a uma pessoa mais do que ela te pode dar, estás a privá-la do que te pode 

oferecer” 

"O pior é quando alguem pretende que as suas faltas de ortografia se convertam em regras de 

gramática" 

“Sou a pessoa mais anormal deste mundo, mas estou sempre a apontar para a normalidade 

das pessoas do mundo” 

“Uma pessoa define-se não pelo que faz, mas pela forma como reage diante do que não pode 

fazer” 

"A oração acompanha-nos a cada dia, vai sempre connosco” 

“Temos que ser naturais, normais: isto é o que bem diz e bendiz o Senhor” 

“Deveria haver uma ecologia espiritual” 

“Que fazes no teu tempo livre e com o dinheiro que te sobra? Isso é o que te define” 

“Para se ser cristão hoje há que ser fiel ao Evangelho, aberto a todas as realidades e atento às 

pessoas” 

 “Se a pessoa se encontra consigo mesma reconhece que tem sempre recursos para ser bom, 

porque Deus a ajuda” 

“A fé é o que Deus fez para se aproximar do homem” 

“A religião é o que o homem fez para se aproximar de Deus” 

“O reino de Deus está dentro de nós mesmos, a história do cristianismo talvez seja a teimosia 

de o ter situado noutro lado” 

“O que nós queríamos ao princípio e ainda continuamos a querer é que a liberdade do 

homem, se cruze com o espirito de Deus” 
 

Obrigado Eduardo, por melhorares as nossas vidas, por nos tornares mais felizes e porque a vida de 

muitos de nós não teria a luz do Evangelho se tu não tivesses existido.  

Sempre DeColores!  

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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Ano Pastoral 2017-2018 

 

Cursilhos na Diocese de Lisboa 

 
Inicio Fim Secretariado 

Cursilho de Homens Nº 565 21 de Fevereiro 24 de Fevereiro Termo Oriental 

Cursilho de Senhoras Nº 472 28 de Fevereiro 3 de Março Caldas da Rainha 

     Mini-Cursilho 17 de Março 18 de Março Torres Vedras 

Cursilho de Senhoras Nº 473 11 de Abril 14 de Abril Termo Oriental 

Cursilho de Homens Nº 566 18 de Abril 21 de Abril Torres Vedras 

Cursilho de Homens Nº 567 25 de Abril 28 de Abril Lisboa 

Cursilho de Senhoras Nº 471 16 de Maio 19 de Maio Lisboa 

Cursilho de Senhoras Nº 474 23 de Maio 26 de Maio Torres Vedras 

 

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 glória 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 glória 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. Ámen 
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