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Fazer da Palavra de Deus, o lugar onde nasce a fé 

 

A vida do cristão tem de estar inspirada constantemente na Palavra de Deus. Durante séculos, os cristãos católicos 

davam mais atenção aos sacramentos do que à oração alicerçada na Palavra de Deus. Tempos houve em que ler a 

Palavra de Deus e proclamá-la tinha um certo sabor de outras Igrejas cristãs. Felizmente, os movimentos bíblicos do 

princípio do século XX trouxeram a Palavra de Deus para o primeiro lugar na vida cristã. Compreendeu-se até que os 

sacramentos da Igreja se fundamentam em textos bíblicos reveladores da vontade de Jesus para com todos aqueles 

que O seguem. Passando a Palavra de Deus a ser tão importante, poderá perguntar-se qual a relação dos cristãos com 

a Palavra de Deus, quer na sua vida espiritual, quer na maneira de serem cristãos na ordem temporal. Com estes três 

verbos facilmente se define a vida cristã centrada na Palavra de Deus: orar com a Palavra; viver segundo a Palavra; e 

anunciar a Palavra. ? 

ORAR com a Palavra. Foi o Concílio Vaticano II que o recomendou ao dizer “A Deus falamos quando rezamos e a 

Deus escutamos quando lemos a sua Palavra” (DV 25). De facto, é assim. Para ouvir o que Deus tem a dizer-nos, basta 

abrir a Palavra de Deus. Ali está tudo o que Jesus Cristo, Palavra Viva, quer de nós. Os cristãos perdem-se muitas vezes 

com devoções piedosas que não dizem o que Deus quer deles. Só a Palavra, lida e rezada, a Palavra orante, diz o que 

Deus espera daqueles que n’Ele acreditam e querem seguir os seus caminhos. 

VIVER segundo a Palavra. “Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é verdadeiramente a minha mãe e 

os meus irmãos” (Lc 8, 21). A prática cristã a partir da Palavra de Deus – na família, no trabalho, na vida social, na 

intervenção política, na administração económica – é a única forma de se ser cristão. Só a Palavra de Deus é verdadeira 

vida para os cristãos. É Jesus que o diz: “aqueles que me amam e cumprem a minha Palavra, meu Pai os amará e nós 

viremos a eles e faremos neles nossa morada” (Jo 14, 23). ? 

ANUNCIAR a Palavra. O núcleo central da evangelização é o anúncio de Jesus Cristo Redentor e Salvador. A 

palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento, revela atitudes de Jesus que são verdadeiramente salvíficas. 

Evangeliza-se quando se dá testemunho de Cristo, quando se anuncia que Ele é o Filho de Deus, quando se revela que 

toda a vida do cristão está repassada da Pessoa de Jesus. Para anunciar a Boa Nova da salvação, o cristão tem de se 

deixar apanhar por Cristo, revelado na Palavra. Depois, qualquer cristão torna-se evangelizador: o pai e a mãe na 

relação com os filhos; o professor no contacto com os alunos; o profissional com a competência e o rigor com que 

exerce as suas funções. Além disso, anunciar Jesus com oportunidade é um segredo que nasce do conhecimento 

profundo da Palavra de Deus. 

Se há responsabilidades na comunidade cristã para ter a Palavra de Deus no centro das iniciativas pastorais, 

também o cristão nunca poderá ser verdadeiramente fiel à Pessoa de Jesus se não orar com a Palavra, se não viver 

segundo a Palavra, se não anunciar a Palavra quando as circunstâncias da vida lho pedem e lho permitem. 

Pe. Vítor Feytor Pinto  

 

Associando-se o nosso Movimento ao programa pastoral que o Senhor Patriarca propõe, 

devemos lutar para fazer da Igreja que somos uma rede de relações fraternas. 
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Grupo e Reuniões de Grupo – a opinião do Pe. Damaso 

Este movimento quer contribuir para que a Igreja esteja constantemente em movimento, como também cada 

comunidade paroquial! 

Mas ele corresponderá dificilmente a este objectivo se não formar grupos ou pequenas comunidades em que 

reúne todos quantos passaram por um cursilho e querem manter vivo o ideal de vida cristã, que descobriram no 

cursilho e que visa o fundamental do cristianismo, quer dizer, sem o qual não existe vida cristã! 

Os "Actos dos Apóstolos" podem inspirar-nos. As comunidades que se iam formando, viviam no amor e na 

fraternidade, estimulavam vida feliz para todos e deixavam-se inspirar continuamente pelo Espirito Santo. O 

Senhor Jesus estava presente no meio de cada comunidade, o que as impedia deixar-se cair numa rotina de vida. 

Não se trata de imitar, no presente, o que se vivia no princípio do cristianismo, mas é importante que cada 

comunidade se deixe inspirar pela alegria e pela firmeza de vida que animava essas comunidades dos primeiros 

tempos. 

Era bom que cada grupo fizesse para si um programa de vida. Que a oração tenha um lugar importante nele, 

como também a acção em nome de Jesus e o testemunho sob o impulso do Espirito Santo. 

Muitos dos que passaram por um cursilho, (ainda) não conseguiram concretizar um dos objectivos principais 

do Movimento: a formação de cristandades vivas e entusiastas. 

Jesus não veio salvar indivíduos, mas um Povo de Deus! Este povo vai-se formando e consolidando a partir 

de pequenas comunidades (grupos). Durante o cursilho escutamos a palavra de Deus, comemos, contámos 

anedotas, cantámos e tudo isto fizemos em conjunto!... É este espirito que, também, deve estar presente no 

"quarto dia". Sei que sito se opoe à mentalidade individualista que define a vida moderna. 

Jesus, porem, merece tudo, também que lutemos contra essa mentalidade e que, em união com irmãos e 

irmãs, tentemos reunir todos os homens na família de Deus. Mas se não tivermos uma noção clara da importância 

dessas pequenas comunidades, então, naturalmente, diminuiremos em entusiasmo e interesse!... Essa noção não 

nasce automaticamente e nós, ela é dom do Espirito Santo. O que nós devemos fazer é criar em nós abertura 

espiritual para que este Espirito se possa manifestar! 

Alem disto devemos lembrar-nos que nos reunimos não em primeiro lugar por causa de nós mesmos, mas 

por causa de Jesus. Ele gostava de vencer neste mundo conduzindo a todos para Deus, Seu e Nosso Pai. Nisto 

não procuramos os nossos interesses, queremos ser colaboradores de Jesus, para que Ele se possa revelar por 

nosso intermédio! Por causa de jesus existe este Movimento, existem ultreias, existem grupos e, de modo 

especial, realizam-se cursilhos. Nos grupos, reunimo-nos e colocamos o Senhor Jesus no meio de nós. Olhando 

para Ele, confiamos a nossa vida por Ele ao Pai. Ao meso tempo tentamos libertar-nos de nós mesmos. É por isso 

que começamos cada reunião com a reflexão duma passagem do Evangelho. 

Alguém contou-me do seu grupo que, um dia, começou a reunião com o capítulo 7 de Lucas, versículos 11-

17: "quando Jesus e os discípulos estavam perto da porta da cidade de Naim, viram que levavam um defunto a 

sepultar, filho único da sua mãe. Jesus disse à mãe: "Não chores". Então, tocou no caixão e disse: "Jovem Eu te 

digo: Levanta-te". E esse amigo continuou: Este Jesus está agora no meio de nós e quis precisar de nós para que 

disséssemos a mesma palavra, em nome d'Ele, a muitos que andam mortos espiritualmente. Isto animou-nos 

maravilhosamente durante a reunião e renovámos todos o nosso compromisso com este Jesus!... 

(Publicado na revista Peregrino nº2 em Março de 1999) 
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Alegrai-vos e exultai – nova Exortação Apostolica do Papa Francisco 

Foi apresentada no dia 9 de Abril a Exortação Apostólica "Gaudete et Exsultate", 

que o Papa Francisco escreveu para "fazer ressoar mais uma vez o chamamento à 

santidade", indicando "os seus riscos, desafios e oportunidades". 

Esta Exortação Apostólica é um documento de cinco capítulos e 177 parágrafos 

que nos convida a ser santos hoje. O Papa explica que a santidade não é uma 

chamada para poucos, mas um caminho para todos. “O Senhor pede tudo e, em 

troca, oferece a vida verdadeira, a felicidade para a qual fomos criados. Quer que 

sejamos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, 

superficial e indecisa”. 

O texto completo da Exortação Apostólica já está disponível em: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html 

 

Cursilhos na Diocese de Lisboa 

 
Inicio Fim Secretariado 

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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