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PADRE DAMASO LAMBERS 
9 de Junho de 1930 - 22 de Fevereiro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quis o Senhor chamar para junto de Si, no passado dia 22 de Fevereiro, o seu servo 

muito amado, Padre Dâmaso Lambers, um dos sacerdotes responsáveis pela entrada do 

Movimento dos Cursilhos de Cristandade em Portugal. 

Foi ele e o Padre João Gonçalves que leram e estudaram a carta pastoral de D. Hervás: 

“Los Cursillos de Cristiandad, instrumento de renovacion cristiana” e expuseram ao Cardeal 

Manuel Gonçalves Cerejeira os seus desejos e objectivos, recebendo uma resposta positiva que 

culminou com a realização do 1º cursilho de Portugal de 29 de Novembro a 2 de Dezembro de 

1960.  

Devido à sua actividade pastoral, o Padre Damaso só conseguiu participar no 2º cursilho, 

de 15 a 18 de Fevereiro de 1961, e desde aí nunca mais parou, tendo sido o 1º Director 

Nacional do Movimentos dos Cursilhos de Cristandade. 

Em 2010, nas comemorações dos 50 anos do 1º cursilho, na sua intervenção pudemos 

ouvi-lo dizer: “Começámos com muita oração. Passámos muitas horas diante do sacrário 

para pedir a bênção de Deus para este Movimento. Nunca tinha rezado tanto. Os 

Cursilhos de Cristandade nasceram de muita oração!  

Vivo este movimento há 50 anos e como no 1º dia, continuo a gritar: DeColores!” 
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In memorium do Padre Damaso 

O Secretariado Regional de Lisboa está a preparar uma edição especial do Mastro em 

homenagem ao senhor Padre Damaso. Quem o conheceu não ficou indiferente, o seu amor a 

Jesus e ao MCC tocou a todos e de muitas formas. Têm sido muitos os testemunhos nas redes 

sociais, mas de forma a tornar perene a sua passagem pelas nossas vidas, vamos recolher todos 

os testemunhos que nos enviarem e publicá-los para memória futura. 

Envia-nos a tua partilha para: geral@mcc-grandelisboa.com, até dia 10 de março. 

 

9º Cursilho de Cursilhos – 26 a 28 de Janeiro de 2018 

JORNADA DE FORMAÇÃO E PARTILHA PARA DIRIGENTES DO MCC 

 

Que detalhe tiveste comigo, Senhor!  
Ao olhar para trás, o caminho que me propuseste fazer trouxe-me até aqui, a este Cursilho de Cursilhos. Desde 

sempre Te procuro, tanto em vigília como em sonhos, tantas vezes tão atribulados, mas longe estava eu de pensar 

que um dia estaria a falar aos outros de Ti e sobre a Tua constante presença na minha vida. Consigo, agora, 

perceber que, através de caraterísticas minhas, das quais Te pedi tantas vezes que me curasses, consegues fazer em 

mim a Tua vontade; já havia declarado que queria que fizesses de mim instrumento da Tua vontade, mas através 

das minhas menores qualidades… só Tu Senhor! Tudo se torna tão simples quando largo mão de medos, receios, 

vergonhas para simplesmente confiar em Ti.  

Assim como no Cursilho, também este Cursilho de Cursilhos me proporcionou um encontro comigo mesma, com 

os irmãos e Contigo! Tu, através desta equipa de dirigentes que guiaste, nos deste a oportunidade de vivenciar, 

aprender e compreender o carisma, missão e método de ação de um dirigente neste Movimento: colocar o nosso 

ser ao Teu dispor para servir os outros.  

Saio destes três dias com esta certeza: Senhor, eu, sem Ti, não sou ninguém.  

Susana DeColores Cunha 

Ler mais: https://www.mccportugal-sn.pt/ 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
mailto:geral@mcc-grandelisboa.com
https://www.mccportugal-sn.pt/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.mccportugal-sn.pt%2F
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Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2018 

 

Esta frase situa-se no discurso que trata do fim dos tempos, pronunciado em Jerusalém, no Monte das 

Oliveiras, precisamente onde terá início a paixão do Senhor. Dando resposta a uma pergunta dos 

discípulos, Jesus anuncia uma grande tribulação e descreve a situação em que poderia encontrar-se a 

comunidade dos crentes: à vista de fenómenos espaventosos, alguns falsos profetas enganarão a 

muitos, a ponto de ameaçar apagar-se, nos corações, o amor que é o centro de todo o Evangelho. 

Os falsos profetas - Desde sempre o demónio, que é «mentiroso e pai da mentira» (Jo 8, 44), apresenta 

o mal como bem e o falso como verdadeiro, para confundir o coração do homem. Por isso, cada um 

de nós é chamado a discernir, no seu coração, e verificar se está ameaçado pelas mentiras destes falsos 

profetas.  

Um coração frio - O que apaga o amor é, antes de mais nada, a ganância do dinheiro, «raiz de todos 

os males» (1 Tm 6, 10); depois dela, vem a recusa de Deus e, consequentemente, de encontrar 

consolação n'Ele, preferindo a nossa desolação ao conforto da sua Palavra e dos Sacramentos. 

Que fazer? - Se porventura detetamos, no nosso íntimo e ao nosso redor, os sinais acabados de 

descrever, saibamos que, a par do remédio por vezes amargo da verdade, a Igreja, nossa mãe e mestra, 

nos oferece, neste tempo de Quaresma, o remédio doce da oração, da esmola e do jejum. 

Porque a oração, ajuda o coração a “descobrir as mentiras secretas, com que nos enganamos a nós 

mesmos”, a prática da esmola “liberta-nos da ganância e ajuda-nos a descobrir que o outro é nosso 

irmão” e o jejum “tira força à nossa violência, desarma-nos, constituindo uma importante ocasião de 

crescimento. 

Gostaria que a minha voz ultrapassasse as fronteiras da Igreja Católica, alcançando a todos vós, 

homens e mulheres de boa vontade, abertos à escuta de Deus. Se vos aflige, como a nós, a difusão da 

iniquidade no mundo, se vos preocupa o gelo que paralisa os corações e a ação, se vedes esmorecer o 

sentido da humanidade comum, uni-vos a nós para invocar juntos a Deus, jejuar juntos e, juntamente 

connosco, dar o que puderdes para ajudar os irmãos! 

O fogo da Páscoa - Na noite de Páscoa, reviveremos o sugestivo rito de acender o círio pascal: a luz, 

tirada do «lume novo», pouco a pouco expulsará a escuridão e iluminará a assembleia litúrgica. «A luz 

de Cristo, gloriosamente ressuscitado, nos dissipe as trevas do coração e do espírito», para que todos 

possamos reviver a experiência dos discípulos de Emaús: ouvir a palavra do Senhor e alimentar-nos do 

Pão Eucarístico permitirá que o nosso coração volte a inflamar-se de fé, esperança e amor. 

Abençoo-vos de coração e rezo por vós. Não vos esqueçais de rezar por mim. 

Mensagem na integra - http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/lent/documents/papa-

francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html 

Amados irmãos e irmãs! 

Com a presente mensagem desejo, este ano 

também, ajudar toda a Igreja a viver, neste 

tempo de graça, com alegria e verdade; 

faço-o deixando-me inspirar pela seguinte 

afirmação de Jesus, que aparece no 

evangelho de Mateus:  

«‘Porque se multiplicará a iniquidade, vai 

resfriar o amor de muitos» (Mt 24,12) 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html
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Ano Pastoral 2017-2018 

 
 

Cursilhos na Diocese de Lisboa  

 
Inicio Fim Secretariado 

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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