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Nasci agora! 

O Cursilho abriu portas…  

Tornei-me melhor cristão! Percebi como é, amar incondicionalmente  

Perceber os  sinais… Visitá-Lo no Sacrário. 

Deus sabe porque me chamou!... O encontro de Deus com os irmãos! 

Levo a certeza que Jesus me ama… que nos ama… que nos perdoa!  

Fui tocado! Tinha um vazio... não existe mais… 

Reforcei a amizade com Deus… mas ganhei tantos irmãos... 

É uma experiência única, venho de coração cheio... 

Não dá para explicar, venho de peito aberto... 

Dou muitas Graças ao Senhor pelo convite que me fez... 

 

DeColores! 

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
https://www.flickr.com/gp/140618198@N06/sVJzw6


     
  http://www.mcc-grandelisboa.com/    2 
  

 Viver a Liturgia como local de encontro  

«Viver a Liturgia como lugar de encontro» é a proposta do Patriarcado de Lisboa para o ano que agora 

iniciamos. ao longo do ano, vamos publicar alguns artigos que nos ajudem a conhecer melhor a 

LITURGIA. 

No n.º 47 da Constituição Sinodal, lemos: 

«A liturgia é lugar de encontro com Deus e também da comunidade cristã enquanto Povo de Deus que 

celebra. Além da beleza dos espaços e dos ritos, da música e do canto, a celebração da fé é chamada a 

educar para a interioridade, para a comunhão e para o silêncio, criando momentos que disponham à 

escuta de Deus.» 

Como entretanto, o Papa francisco destinou o mês de Outrubro de 2019 à intensificação missionaria da 

vida eclesial e a conferencia epoiscopal portuguesa alargou esse objectivo a todo o ano antecedente, 

teremos muito em conta o que o Santo padre nos diz no nº 142 da Exortação apostólica Gaudate et 

Exultate sobre o chamamento à santidade no mundo actual: “Partilhar a Palavra e celebrar juntos a 

Eucaristia torna-nos mais irmãos e vai-nos transformando pouco a pouco em comunidade santa e 

missionaria”. 

É uma feliz síntese sobre a comunidade que escuta, partilha e celebra, assim mesmo crescendo em 

fraternidade, santidade e missão. Bem podemos tomar este trecho como lema do nosso ano pastoral, 

unindo todos os seus motivos” (carta aos fieis, D. Manuel Clemente) 

LITURGIA – A PRIMEIRA ESCOLA DA FÉ 

A Liturgia é a grande escola permanente da fé e da vida espiritual, porque aí a Igreja celebra sempre o 

mesmo e único mistério de Cristo. A Igreja transmite a fé, celebrando a Liturgia. 

Até há pouco tempo ainda se pensava que a Liturgia fosse um conjunto complexo de rubricas e detalhes 

cerimoniais do culto divino que escapavam aos não iniciados. A Liturgia é a acção da Igreja em que se 

torna presente Cristo, isto é, a acção salvífica de Cristo na Igreja, assumindo a fisionomia de acção ritual. 

O centro da Liturgia é a pascoa de Cristo, fulcro de toda a historia da salvação, ou melhor, o mistério de 

Cristo como historia da salvação. 

Embora a Liturgia não esgote toda a acção da Igreja, ela representa, porem, a sua fonte e o ponto 

culminante. É fonte porque aí, sobretudo nos sacramentos, os fiéis vão beber abundantemente a agua da 

graça, que emana do lado de Cristo crucificado. Para usar uma imagem de que gostava o Papa João 

Paulo II, ela é como que a fonte da aldeia, à qual todas as gerações vem beber a agua sempre viva e 

fresca. É também o ponto culminante, porque toda a actividade da Igreja tende para a comunhão de vida 

com Cristo; é na Liturgia que a Igreja manifesta e comunica aos fiéis a obra da salvação, realizada por 

Cristo de uma vez para sempre. 

O grande objectivo da reforma litúrgica operada pelo Concilio, não é tanto uma  mudança de ritos e 

textos, mas sim suscitar a formação  

Teremos ocasião de meditar sobre os diversos aspectos da liturgia. Neste mês, gostaria de vos convidar a 

enquadrar a liturgia na nossa vida evocando, para isso, umas palavras da Constituição sobre a Sagrada  

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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 Viver a Liturgia como local de encontro  

Liturgia, o primeiro documento a ser aprovado no Concílio Vaticano II: «a Liturgia é simultaneamente o 

cume para o qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde dimana toda a sua energia.» 

Aplicando as palavras mais em concreto à Eucaristia, elas significam que devemos encaminharnos para o 

encontro com Cristo na Eucaristia e de lá sair renovados para viver de acordo com a nossa identidade 

cristã. Por outras palavras: o momento «alto» da nossa união ao Senhor deve ser a celebração Eucarística. 

Se assim for, é normal que o desejo de um verdadeiro encontro com Cristo na Eucaristia ilumine o nosso 

coração com o fim de eliminar, com a sua graça, o que nos tornaria inaptos para O receber 

frutuosamente. S. Paulo é claro: «todo aquele que comer o Pão ou beber o Cálice do Senhor 

indignamente, será réu do Corpo e do Sangue do Senhor» (1 Cor 11, 27). A Igreja nunca deixou de fazer 

eco a este ensinamento. 

Ao mesmo tempo, como a Eucaristia é também fonte, são expectáveis consequências na actuação do 

cristão que recebe o Senhor. Assim como nos examinamos antes de comungar para tentar perceber se 

houve algo na nossa conduta que desagradou seriamente o Senhor, é igualmente vital que nos 

perguntemos em que medida a união com Cristo na eucaristia condiciona as nossas posteriores opções. 

A Igreja fala de «coerência eucarística». Se recebemos Cristo em nós, a sua presença há-de transparecer 

no modo como nos relacionamos com os outros, no modo como trabalhamos, no modo como falamos, 

no desejo que temos de que outros conheçam Cristo, etc. 

Para que a Eucaristia seja verdadeiro lugar de encontro com Deus e com os irmãos é essencial que não 

fique reduzida a um mero rito. Ela deve orientar toda a nossa vida. 

Continua… 

 

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 gloria 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 gloria 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. Amen 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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 ANO PASTORAL 2018-2019 

 

SECRETARIADO REGIONAL DA GRANDE LISBOA 

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 20 a 23 de Março de 2019 

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE TORRES VEDRAS 

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 

Que o nascimento de Cristo Salvador renove os corações, 

suscite o desejo de construir um futuro mais fraterno e 

solidário, conceda alegria e esperança a todos. Feliz Natal! 
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