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Deus conta comigo, e eu conto com a Sua Graça! 

Ainda estou meio ofuscada, mas agora vejo! Quero fazer felizes as pessoas à minha volta! 

Estou uma pessoa diferente, com muito mais fé! 

Espero estar à altura do desafio! Venho completamente apaixonada por Ele! 

Ouvi o chamamento Dele e estou aqui presente! Fiquei muito mais rica! 

Algo mexeu muito comigo... a via-sacra... as idas ao Sacrário... Renasci! 

Quero pisar forte na vida e incendiar os outros. Jesus é importante para nós e para os outros!  

Este cursilho abriu-me o coração! 

Recuperei a minha força... encontrei o meu caminho! 

Foi um encontro de grande transformação! 

Sinto-me com mais fé e mais esperança! 

Não há palavras... estou muito grata por estes 3 dias... 

Agradeço a Deus ter-me conduzido para este cursilho! 

A cadeia de oração... tanta gente a rezar por nós... as visitas ao Sacrário... as reflexões... as partilhas... 

O Espirito Santo tocou, fez arder o nosso coração! 

DeColores! 
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Aconteceu Pentecostes!... Louvemos o Senhor por esta dádiva! 
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Junho – mês do Sagrado Coração de Jesus 

“Ao Coração de Jesus agradam muito os serviços dos pequenos e humildes 

de coração, e paga com bênçãos seus trabalhos”, dizia Santa Margarida Maria 

Alacoque, a quem Jesus revelou as promessas que realizará aos devotos de seu 

Sagrado Coração. 

As 12 principais promessas do Sagrado Coração de Jesus: 

1. Eu darei aos devotos de Meu Coração todas as graças necessárias a seu 

estado. 

2. Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. 

3. Eu os consolarei em todas as suas aflições. 

4. Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. 

5. Lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. 

6. Os pecadores encontrarão, em meu Coração, fonte inesgotável de misericórdias. 

7. As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. 

8. As almas fervorosas subirão, em pouco tempo, a uma alta perfeição. 

9. A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem de Meu 

Sagrado Coração. 

10. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais 

endurecidos. 

11. As pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome inscrito para sempre no Meu Coração. 

12. A todos os que comunguem, nas primeiras sextas-feiras de nove meses consecutivos, darei a graça da 

perseverança final e da salvação eterna. 

 

Condições para obter as graças prometidas pelo Sagrado Coração de Jesus: 

1. Receber sem interrupção a Sagrada Comunhão durante as nove primeiras sextas-feiras consecutivas. 

2. Ter a intenção de honrar o Sagrado Coração de Jesus e de alcançar a perseverança final. 

3. Oferecer cada Sagrada Comunhão como um ato de expiação pelas ofensas cometidas contra o Santíssimo 

Sacramento. 

 

Oração ao Sagrado Coração de Jesus 

Oh! Deus, que no Coração de vosso Filho, ferido por nossos pecados, vos dignais prodigalizar-nos os infinitos 

tesouros do amor, nós vos rogamos que, rendendo-lhe o preito de nossa devoção e piedade, também 

cumpramos dignamente para com ele o dever de reparação. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. 

Sagrado Coração de Jesus, em Vós eu confio! 
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Construir Cristandades - A opinião do Padre Damaso   

Cada um de nós teve o seu motivo pessoal para aceitar frequentar um cursilho- Parece-me que esses 

diferentes motivos se podem resumir em: procura de Deus! 

Mesmo assim, talvez que tenhamos pensado mais em nós mesmos e no desejo de viver melhor em 

união com Deus através duma aceitação renovada do Senhor Jesus. 

Certo é que, no decorrer do cursilho, escutando os responsáveis, chegamos à conclusão (pelo menos, 

espero!) que não podemos ter uma relação pessoal com Jesus sem aprofundarmos a nossa presença 

responsável na comunidade cristã. 

Viver cristãmente, fazemos em conjunto, em comunidade e, por isso nos sentimos responsáveis para 

que todos os homens possam ter essa relação pessoal com Deus por intermedio de Jesus e da comunidade 

cristã em que as pessoas se encontram inseridas. 

Cada cursilho que se realiza tem por finalidade fundar, fazer renascer, renovar, aprofundar cristandades. 

A razão de ser deste Movimento é contribuir para que as comunidades cristãs se renovem por intermedio de 

cristãos, homens e mulheres, que vivem a partir do Senhor Jesus o ideal da sua vida, que é Deus. Ao mesmo 

tempo, por intermedio das ultreias e grupos, o Movimento quer enriquecer a Igreja com novas comunidades, 

mais pequenas e inseridas nas paroquias, que proporcionam aos que passaram por um cursilho crescer 

consciente e crescentemente no fundamental do cristianismo e manter viva a inquietação evangélica para 

que o Senhor Jesus seja descoberto, aceite e seguido por todos os homens!... 

A partir do cursilho tentamos criar em nós uma espiritualidade que orienta toda a nossa vida para 

Deus, e vivemos a necessidade duma vida de oração e de vivência evangélica, mas não só! Tudo vivemos em 

união com irmãos e irmãs que comungam o mesmo dinamismo de vida cristã com que Deus enriqueceu a 

nossa vida no cursilho. A nossa inspiração de vida é sempre o Senhor Jesus. 

Ele não vivia para Si mesmo, nem sequer procurou a satisfação de próprios interesses. Na orientação 

total da Sua vida para Deus, dedicou-se radicalmente aos Seus irmãos, reunindo-os na Sua Comunidade. Nós 

queremos viver da mesma maneira!... 

Também o espirito que anima cada grupo e cada ultreia não se orienta para uma vivencia cristã 

individual, embora a comungue com irmãos ou irmãs no grupo ou na ultreia; esse espirito visa sempre a 

formação de comunidades cristãs mais fortes e mais evangélicas, em que todos, em união com o Senhor 

Jesus, orientam a sua vida para Deus e manifestam a sua vida cristã dedicando-se à comunidade em que se 

encontram inseridos, ou construindo dentro da comunidade paroquial uma comunidade mais pequena para 

viver com entusiasmo, com entrega, o que Jesus lhes revelou através das Suas palavras e do Seu estilo de 

vida, que encontramos nos evangelhos. 

Construir, reconstruir cristandades, isto é o objectivo da nossa vida! É por isso que vivemos em grupo, 

em ultreia (isoladamente não chegamos longe...). Por nosso intermedio, o Senhor Jesus quer viver em 

comunhão com todos os homens. Ele chamou-nos para concretizar a partir do espirito do nosso Movimento: 

o Reino de Deus neste mundo! Somos construtores de cristandades!... 

(Publicado na revista Peregrino nº14 em Janeiro de 2003) 
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Ano Pastoral 2017-2018 

 

Actividades em 2018-2019 

SECRETARIADO REGIONAL DA GRANDE LISBOA 
Cursilho de Homens Nº 568 14 a 17 de Novembro de 2018 

Cursilho de Senhoras Nº 476 20 a 23 de Fevereiro de 2019 

Cursilho de Homens Nº 572 03 a 06 de Abril de 2019 

Cursilho de Senhoras Nº 479 22 a 25 de Maio de 2019 

Missas Penitenciais Primeira 4ª feira de cada mês às 6:30 da manhã 

 
SECRETARIADO REGIONAL DO TERMO ORIENTAL DE LISBOA 
Cursilho de Homens Nº 571 13 a 16 de Fevereiro de 2019 

Cursilho de Senhoras Nº 478 27 a 30 de Março de 2019 

Mini-Cursilho 9 e 10 de Novembro de 2018 

 
SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE TORRES VEDRAS 
Cursilho de Homens Nº 569 21 a 24 de Novembro de 2018 

Cursilho de Senhoras Nº 475 23 a 26 de Janeiro de 2019 

Cursilho de Homens Nº 573 24 a 27 de Abril de 2019 

Cursilho de Senhoras Nº 480 29 de Maio a 1 de Junho de 2019 

Mini-Cursilho 23 e 24 de Março de 2019 

 
SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE CALDAS DA RAINHA 
Cursilho de Homens Nº 570 30 de janeiro a 2 de Fevereiro de 2019 

Cursilho de Senhoras Nº 477 13 a 16 de Março de 2019 

 
SECRETARIADO DIOCESANO DE LISBOA 
Cursilho de Homens Nº 574 17 a 20 de Julho de 2019 

Cursilho de Senhoras Nº 481 24 a 27 de Julho de 2019 

Mini-Cursilho 18 e 19 de Maio de 2019 

    O    O  R    

O Mastro vai de férias e voltará em Outubro! 

A todos desejamos umas santas férias com Deus! «A paz esteja com todos vós que viveis em Cristo!» 
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