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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4
79

º 
C

 u
 r

 s
 i

 l
 h

 o
  
d

 e
  
S 

e 
n

 h
 o

 r
 a

 s
 

   Secretariado Regional da Grande Lisboa | Boletim de Ultreia | Ano VIII – Nº 96 | Junho 2019 

 

Cantai ao Senhor um cântico novo! 

Que eu Te conheça Senhor, que eu me conheça! 

O Cristo que conhecemos, reconhecemos e voltámos a conhecer,  

escolheu-nos e capacitou-nos! 

Queremos pisar forte na vida! 

Muita partilha! Muito amor! Muita ternura! 

Venho mais forte! A partir de agora conto com Cristo para superar os desafios. 

Quero viver isto: chassis; tractor; garra; força; entusiasmo! 

Encaixei o puzzle e encontrei Cristo! 

Deus e nós maioria absoluta! 

A nossa vida será mais simples e mais leve se acreditarmos  

que Jesus está connosco! 

Aprendi onde encontrar paz e amor! Obrigado Senhor! 

Vivi momentos de oração intensos que me fizeram sentir Filha de Deus,  

Irmã de Cristo e Templo Vivo do Espírito Santo! 

Deus é Amor! 

Eu quero ser Igreja! 

Pisámos SOLO Sagrado! 

4º dia será para descobrir como o Senhor nos pacifica! 

DeColores! 
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1º MINI-CURSILHO DIOCESANO PARA CASAIS 

 

   

 

 

FESTA DA FAMILIA 

O Parque Qta das Conchas, em Lisboa, vai receber a 6ª edição da Festa da Família, no dia 16 de junho, Domingo, 

a partir das 10h00, com o tema ‘Família: Lugar de Encontro com Deus’ 

 

“A Festa da Família pretende ser um dia festivo de celebração e encontro entre as famílias da Diocese de Lisboa e 

o seu Bispo, o Cardeal-Patriarca D. Manuel Clemente. O objetivo desta jornada é celebrar a família e sensibilizar a 

Igreja e a sociedade para a importância da família como célula fundamental da sociedade. 

 

Os casais que, ao longo do ano 2019, celebram os jubileus 

Matrimoniais (10, 25, 50 e mais anos de casamento), podem 

inscrever-se no site da Pastoral Familiar para receber a bênção do 

Cardeal-Patriarca de Lisboa. As inscrições devem ser feitas até ao 

próximo dia 11 de junho.   

 

Programa 

10h00: Acolhimento 

10h30: Oração da manhã 

11h00: Feira Familiar (workshops, stands, atividades várias) 

11h00: Espaço de Oração e Reconciliação 

11h00: 7 Percursos: “famílias encontram famílias” 

13h00: Piquenique 

14h00: Festival da Família – apresentação de José Pedro Cobra, 

com a presença de Cuca Roseta, “Figo Maduro” e alguns 

testemunhos dos casais jubilares.  

15h30: Palava do Senhor Patriarca aos casais jubilares 

16h00: Eucaristia e bênção dos casais que celebram os jubileus 

matrimoniais 
 

• Mais Informações: http://familia.patriarcado-lisboa.pt   

 

Com a participação de cerca 

de 30 casais, aconteceu no 

Centro de Espiritualidade do 

Turcifal, nos dias 1 e 2 de 

Junho, o 1º Mini-Cursilho 

Diocesano de Lisboa! 

AMOR 

PORTO-SEGURO 

INTEGRIDADE 

OBRIGADO 

DESCULPA 

COM LICENÇA 

FECUNDIDADE 

RECOMEÇAR 

REAVIVAR 

NAMORAR 
RECEBAM AMOR! ESPALHEM AMOR! 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
http://familia.patriarcado-lisboa.pt/


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

Dia Diocesano da Liturgia  

 

 

No final do Dia Diocesano da Liturgia, o Cardeal-Patriarca de Lisboa sublinhou estar convencido de que esta 

iniciativa, juntamente com os encontros de formação litúrgica que se realizaram, ao longo do ano pastoral, nas 18 

vigararias, contribuiu para uma melhor compreensão e vivência da liturgia na diocese. “Tudo isto faz crescer a 

consciência de que a liturgia é um modo fundamental de participação naquilo que nos faz cristãos, que é a vida 

de Cristo, assim como a Palavra, a que dedicámos o ano anterior, e a caridade, no próximo ano e onde tudo isto 

se concretiza”, salientou. 

Para D. Manuel, a liturgia “não está ao lado da evangelização”, antes pelo contrário, “é um dos elementos 

centrais”. Citando a Constituição Sinodal de Lisboa, da qual se extraiu o tema deste ano pastoral na diocese, ‘Viver 

a liturgia como lugar de encontro’, afirmou que a liturgia é “um exercício espiritual, pessoal ou comunitário” que 

“evangeliza e é Evangelho vivo”. “É a boa notícia de que temos Deus como fonte e como meta.  

Na Missa que concluiu o encontro, referiu: “Não estamos aqui a fazer qualquer coisa, de uma maneira qualquer. A 

razão de estarmos aqui, a única razão, foi-nos dita nas leituras que ouvimos. Tem um nome, que significa vento, 

circulação... Espírito! Porque este Espírito tem como primeira consequência a união. O Espírito Santo conduz a 

Igreja. Em cada uma das nossas comunidades, tudo deve começar a partir, e constantemente, da acção do 

Espírito. A liturgia é, por excelência, o exercício do Espírito Santo, que motiva, sustenta e completa a nossa acção. 

Por isso, o anseio é muito mais forte do que as nossas disposições ou predisposições”, assegurou. 

Apesar de se estar prestes a concluir o ano pastoral dedicado à liturgia, o cónego Luís Manuel considera existir 

ainda caminho a fazer para “chegar a todos”, mesmo os que estão fora da Igreja. “Temos que criar uma 

consciência de Igreja. Muitos cristãos não têm consciência de que são Igreja, sentem-se de fora. É preciso 

construir comunidades vivas que percebam que têm um pastor à sua frente, em comunhão com toda a 

comunidade, com o seu presbitério, com o povo de Deus e que aponta caminhos”. 

Texto na integra em: http://www.vozdaverdade.org/site/index.php?id=8220&cont_=ver2 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
http://www.vozdaverdade.org/site/index.php?id=8220&cont_=ver2
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ANO PASTORAL 2018-2019 

 

 

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 

 

REVISTA PEREGRINO 

 

    O    O  R    

    

A Revista PEREGRINO, está diferente! 

Tem nova imagem e nova dinâmica! 

Demos-lhe um conteúdo novo e 

distinto e as noticias das Dioceses 

passam a ser divulgadas no site do 

Movimento: www.mccportugal-sn.pt/ 

Passou a ter mais contributos 

formativos e diversidades temáticas 

que sirvam os cursilhistas. 

Abram-na com carinho e explorem-na 

com curiosidade! 

Disponível numa Ultreia perto de ti! 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
http://www.mccportugal-sn.pt/

