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ENCONTRO DE ESCOLAS – Viver a Liturgia como local de encontro  

O Cón. Rui Pedro Trigo, Diretor Espiritual do Seminário dos Olivais, apresentou o tema do ano da Diocese 

de Lisboa, no centro de Espiritualidade do Tucifal. Estiveram presentes cerca de 60 responsaveis, em 

representação das quatro escolas da Diocese.  

No inicio da sua intervenção interpelou-nos com as Palavras de S. Paulo aos Romanos mas que neste dia 

foram dirigidas a cada um de nós: - “Tudo o que façamos seja uma entrega dedicada a Deus, feita com todo o 

amor e dedicação para assim vivermos uma verdadeira Liturgia – a Liturgia em que nos entregamos com Cristo 

ao  Pai no Espirito Santo”. 

Entrando no tema propriamente dito, levou-nos a reviver o caminho feito com o Sinodo Diocesano, 

lembrando-nos que hoje somos nós os missionários deste tempo – não temos as naus de antigamente mas 

temos as nossas naus, cada vez que levamos uma pessoa a um cursilho ou cada vez que pela nossa vivencia da 

fé ajudamos alguem a crescer na fé. 

Vivemos agora, o tempo da recepção do sinodo e o objectivo para este ano pastoral é viver a Liturgia como 

lugar de encontro - CSL 47. 

Através das várias questões colocadas - O QUE É A LITURGIA? | PORQUE É TÃO IMPORTANTE? ! QUAL A 

ORIGEM ULTIMA DA LITURGIA? | O QUE É ESSENCIAL NA LITURGIA? ! pudemos perceber que a liturgia é muito 

abrangente e não se resume à celebração da Eucaristia mas à celebração de todos os momentos da nossa vida. 

No final, deixou-nos pistas para refectir em grupo, e despediu-se desejando que S. Gonçalo de Lagos nos 

ajude a ser  fieis à missão que o Senhor nos conferiu e infantigaveis na caridade para com os que vem ter 

connosco, seja num cursilho, seja em qualquer momento do nosso quotidiano. 

De seguida, vivemos a Eucaristia a que se seguiu o almoço e as reuniões de grupo. O encontro encerrou 

com um plenario em que cada grupo partilhou o que viveu nesse dia. Em jeito de despedida, o Pe. Antonio 

Ramires, Assistente Espiritual Diocesano exortou-nos “a tocar os outros pela beleza da liturgia e a encarnarmos 

a missão concreta de sermos discipulos missionarios nas perfierias do mundo.”  

DeColores, vive-se melhor! 
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AURA MIGUEL em Alfragide 

No dia 29 de Outubro, a Escola de Dirigentes da Grande 

Lisboa recebeu a visita da jornalista/vaticanista, Aura 

Miguel. 

Perante uma assembleia atenta e muito interessada, 

Aura Miguel partilhou um pouco do que tem sido a sua 

vida “atrás dos Papas”!  

Apesar de ter sonhado ser diplomata e se ter formado 

para isso,  as suas viagens acabaram por ser de outro 

nível, muito mais variadas e exclusivas, pois integra a 

comitiva de jornalistas a bordo do avião papal. Tem 

sido, como viajar na “barca de Pedro” e partilhar com a 

RENASCENÇA as aventuras, esperanças e desafios da 

Igreja, de olhos postos no Sucessor do apóstoio Pedro. Em 31 anos acompanhou 3 Papas e já fez 97 viagens 

papais, com São João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco. 

Recordou com carinho São João Paulo II como um testemunho avassalador do amor de Deus, só possivel em 

alguém que escancarou o seu coração a Cristo! 

De Bento XVI relembrou o seu esforço para nos ajudar a entender as razões da nossa fé. 

Já sobre o Papa Francisco, disse-nos que a tónica do seu  pontificado é “não ter medo da ternura e 

misericordia de Deus”, pois é assim que Deus chega até nós, afirmando que este Papa é movido pelo desejo de se 

encontrar com as pessoas, porque vê Jesus nelas. 

Em pouco mais de uma hora, falou-nos sobre a sua missão enquanto vaticanista e desejou a todos uma  

BOA AVENTURA MISSIONÁRIA! 

 

Ver mais: https://igrejacatolicaemmovimento.blogspot.com/2018/11/aura-miguel-palestra-na-escola.html  

 JOÃO CESAR DAS NEVES na Ultreia de Cascais 

 

No ultimo dia do Mês de 

Outubro, a Ultreia de 

Cascais foi especial e 

contou com a presença 

do Dr. Cesar das Neves, 

que não foi para dar 

rolho mas para reflectir 

em “voz alta” sobre o 

desafio do Papa Francisco que declarou o mês de Outubro de 2019 “Mês Missionário Extraordinário”, na sequencia 

do qual os nossos Bispos decidiram que todo este ano seria um “ano missionario”. 

Foram muitos os Papas que se dedicaram ao tema da Missão, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, mas o Papa 

Francisco tem feito da Missão o tema central do seu pontificado, disse-nos. 

Ao longo da sua reflexão deixou-nos  4 passos para a missão: 

1º Alguém que aponta | 2º Alguem que encontra | 3º Alguem que procura | 4º Vinde e vede 

A Missão é um processo sem fim, todos somos chamados a ver e a convidar os outros a virem ver.  

Ser missionario é uma alegria! 

Ver mais: https://igrejacatolicaemmovimento.blogspot.com/2018/11/dr-cesar-das-neves-na-ultreia-em-missao.html  
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ANO PASTORAL 2018-2019

 

SECRETARIADO REGIONAL DA GRANDE LISBOA 

Cursilho de Homens Nº 569 28 de Novembro a 1 de Dezembro 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 26 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 20 a 23 de Março de 2019 

Mini-Cursilho 17 e 18 de Novembro de 2018 

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE TORRES VEDRAS 

Cursilho de Homens Nº 568 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    
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