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“Aprendamos a acolher e a ser a Misericórdia de Deus!” 
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Eu e Cristo, Maioria absoluta! 

Obrigado Jesus, pela oportunidade! 

Muito intenso! Muito especial! 

Somos mulheres a sério que sabem pisar forte na vida! 

Levo mais coragem! Levo mais alegria! levo o poder da oração!  

"Meu Deus, eu não compreendo, mas em Ti, eu confio" 

Quero cumprir a missão a que me comprometi! 

"O Senhor é a minha força", para suportar as dores e vencer os problemas! 

Não esperava que fosse tão bom! Agradeço a força! Agradeço a oração! 

Foi convite de Deus para uma longa caminhada com a comunidade cursilhista! 

Tres dias intensos! Volto mais rica! Volto com mais fé! 

Tão bom! Tão bom! Tanta emoção! 

Dias super-hiper-mega intensos! Jesus está vivo! Precisa e gosta de mim! 

Amizade! Companheirismo! Delicadeza! Não sei se mereço! 

Fui à procura…  Encontrei! 

DeColores! 
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QUARESMA 2019 – Mensagem do Papa Francisco 

  

«A criação encontra-se em expetativa ansiosa,  
aguardando a revelação dos filhos de Deus» (Rm 8, 19) 

 

O tema da criação inspirou a mensagem do Papa 

Francisco para a Quaresma de 2019, oferecendo-nos 

algumas propostas de reflexão para acompanharem o 

caminho de conversão nesta Quaresma. 

 

 

A redenção da criação 

A criação beneficia da redenção do homem quando este vive como filho de Deus, isto é, como pessoa 

redimida. Neste mundo, porém, adverte Francisco, “a harmonia gerada pela redenção continua ainda – e 

sempre estará – ameaçada pela força negativa do pecado e da morte”. 
 

A força destruidora do pecado 

Com efeito, prossegue o Papa, quando não vivemos como filhos de Deus, muitas vezes adotamos 

comportamentos destruidores do próximo, das outras criaturas, mas também de nós mesmos. Isso leva 

a um estilo de vida que viola os limites que a nossa condição humana e a natureza nos pedem para 

respeitar, seguindo desejos incontrolados. 

“O pecado, manifestando-se como avidez, ambição desmedida de bem-estar, desinteresse pelo bem 

dos outros – leva à exploração da criação (pessoas e meio ambiente), movidos por aquela ganância 

insaciável que considera todo o desejo um direito e que, mais cedo ou mais tarde, acabará por destruir 

inclusive quem está dominado por ela.” 
 

A força sanadora do arrependimento e do perdão 

A Quaresma chama os cristãos a encarnarem, de forma mais intensa e concreta, o mistério pascal na sua 

vida pessoal, familiar e social, particularmente através do jejum, da oração e da esmola. 

Jejuar, isto é, aprender a modificar a nossa atitude para com os outros e as criaturas: passar da tentação 

de «devorar» tudo para satisfazer a nossa voracidade, à capacidade de sofrer por amor, que pode 

preencher o vazio do nosso coração. Orar, para saber renunciar à idolatria e à autossuficiência do nosso 

eu, e nos declararmos necessitados do Senhor e da sua misericórdia. Dar esmola, para sair da insensatez 

de viver e acumular tudo para nós mesmos. 
 

“ Queridos irmãos e irmãs, a ‘quaresma’ do Filho de Deus consistiu em entrar no 

deserto da criação para fazê-la voltar a ser aquele jardim da comunhão com 

Deus. Que a nossa Quaresma seja percorrer o mesmo caminho, para levar a 

esperança de Cristo também à criação. ” 
 

“Não deixemos que passe em vão este tempo favorável!”, é o apelo final do Papa. 

 

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

francesco_20181004_messaggio-quaresima2019.html 

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/lent/documents/papa-francesco_20181004_messaggio-quaresima2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/lent/documents/papa-francesco_20181004_messaggio-quaresima2019.html


     
  http://www.mcc-grandelisboa.com/    3 
  

Encontro Nacional de Escolas  

 

No dia 26 de janeiro de 2019 realizou-se na Herdade do Regato, em Póvoa de Rio de Moinhos, Castelo 

Branco, o ENCONTRO NACIONAL DE ESCOLAS DO MCC, em que participaram 177 cursilhistas. 

O encontro iniciou-se com Eucaristia na Igreja de Santiago, Castelo Branco, concelebrada por seis 

sacerdotes e três diáconos permanentes e presidida por D. Antonino Dias, bispo da diocese 

Portalegre/Castelo Branco, e animada liturgicamente por cursistas da mesma diocese. 

Do programa contavam os seguintes temas: 

A ESCOLA;  

O GRUPO E A REUNIÃO DE GRUPO 

O PÓS CURSILHO NOS AMBIENTES 

DIRETOR ESPIRITUAL NO PÓS CURSILHO 

Pelo elevado número de participantes, pelo entusiasmo vivido, pelo elevado interesse dos temas e 

pelas manifestações de agrado produzidas por vários participantes, é de concluir que foi conseguido 

um muito bom Encontro Nacional de Escolas.  

Mais informações em: https://www.mccportugal-sn.pt/ 
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ANO PASTORAL 2018-2019 

 

SECRETARIADO REGIONAL DA GRANDE LISBOA 

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 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 573 24 a 27 de Abril de 2019 

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

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE CALDAS DA RAINHA 

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 1 e 2 de Junho de 2019 

    O    O  R    
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