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MASTRO – 100º NÚMERO 

É com muita alegria que publicamos o 100º número do nosso Boletim de Ultreia - O MASTRO -  

que desde 2010 tem acompanhado a vida do nosso Movimento na zona da Grande Lisboa, 

servindo as Ultreias da Amadora, Lisboa e Cascais. 

A todos os que nos foram lendo, entusiasmando-nos a continuar ou participando com artigos e 

fotografias, o nosso MUITO OBRIGADO!!! 

Todas as edições do Mastro estão disponíveis em https://www.mcc-grandelisboa.com/mastro/  

Oração de São João Paulo II pela Paz 

 

Ao Criador da natureza e do homem, da verdade e da beleza, suplico: 
 

Escuta minha voz, Senhor, pois é a voz das vítimas 

de todas as guerras e de todas as violências 

entre os indivíduos e os povos. 
 

Escuta minha voz, pois é a voz de todas as crianças 

que sofrem e que sofrerão 

enquanto os povos colocarão sua confiança nas armas e na guerra. 
 

Escuta minha voz, quando eu te suplico de insuflar 

no coração de todos os humanos 

a sabedoria da paz, 

a força da justiça 

e a alegria da amizade. 
 

Escuta minha voz quando eu te falo para as multidões que, 

em todos os países e em todos os tempos, 

não querem a guerra e estão prontas a percorrer o caminho da paz. 
 

Escuta minha voz e dá-nos a força 

de sempre saber responder ao ódio pelo amor, 

à injustiça por um total engajamento pela justiça, 

à miséria pela partilha. 
 

Escuta minha voz, ô Deus, e concede ao mundo tua paz eterna. 

Amen! 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz 

 

 

 

"A paz como caminho de esperança: diálogo, reconciliação e conversão ecológica” é o título da mensagem 

do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz de 2020, celebrado a 1 de janeiro. O texto traz como referências 

principais dois eventos que marcaram o Vaticano este ano: o Sínodo dos Bispos para a Amazônia, realizado em 

outubro, e a viagem do Santo Padre ao Japão, no final de novembro. “A esperança é a virtude que nos coloca 

a caminho, dá asas para continuar, mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis”, escreve o 

Pontífice. 

Entre esses obstáculos, o Papa cita as guerras e os conflitos que continuam a ocorrer, que marcam a 

humanidade na alma. Toda guerra, reforça, é um fratricídio. 

 

MEMÓRIA: horizonte da esperança 

Francisco citou um trecho do seu discurso pronunciado em Nagasaki sobre as armas nucleares, recordando que 

“a paz e a estabilidade internacional são incompatíveis com qualquer tentativa de as construir sobre o 

medo de mútua destruição ou sobre uma ameaça de aniquilação total”. (...) “Neste sentido, a própria 

dissuasão nuclear só pode criar uma segurança ilusória.” 

Como então romper esta lógica do medo? Para Francisco, não há outro caminho senão na busca de uma 

fraternidade real, baseada na origem comum de Deus e vivida no diálogo e na confiança mútua. 

O Papa mencionou os sobreviventes dos bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki, que “mantêm viva a 

chama da consciência coletiva, testemunhando às sucessivas gerações o horror daquilo que aconteceu em 

agosto de 1945 e os sofrimentos indescritíveis que se seguiram até aos dias de hoje”. 

A memória, portanto, é um dos aspectos ressaltados pelo Papa como elemento fundamental da 

construção da paz, definindo-a “horizonte da esperança”. 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz 
 

PAZ: busca da verdade e da justiça 

Neste diálogo, é preciso buscar a paz para além das ideologias. “O processo de paz é um empenho que se 

prolonga no tempo. É um trabalho paciente de busca da verdade e da justiça, que honra a memória das 

vítimas e abre, passo a passo, para uma esperança comum, mais forte que a vingança.” 

Em outras palavras, se trata de abandonar o desejo de dominar os outros e aprender a olhar-se como pessoas, 

como filhos de Deus, como irmãos. Trata-se de superar as desigualdades sociais, construindo um sistema 

econômico mais justo. 

 

CONVERSÃO ECOLÓGICA 

Para Francisco, a paz implica também a conversão ecológica, pois hoje vemos as consequências da 

hostilidade contra os outros, da falta de respeito pela casa comum e da exploração abusiva dos recursos 

naturais. 

“O Sínodo recente sobre a Amazônia impele-nos a dirigir, de forma renovada, o apelo em prol duma relação 

pacífica entre as comunidades e a terra, entre o presente e a memória, entre as experiências e as esperanças. ”A 

conversão ecológica, portanto, traz a uma nova perspectiva sobre a vida, levando em consideração a 

generosidade do Criador e a necessidade de partilha. 

Esta conversão, explica o Papa, deve ser entendida de maneira integral, como uma transformação das relações 

que mantemos com os irmãos. 

 

APRENDER A VIVER NO PERDÃO 

Para os cristãos, a paz requer um esforço ainda maior, porque engloba a dimensão do perdão seguindo o 

exemplo do Mestre. “Aprender a viver no perdão aumenta a nossa capacidade de nos tornarmos mulheres 

e homens de paz.” 

O Sacramento da reconciliação renova as pessoas e as comunidades, pois pede “para depor toda a violência nos 

pensamentos, nas palavras e nas obras quer para com o próximo quer para com a criação”. 

O Papa concluiu com a seguinte frase: “Recebido o seu perdão, em Cristo, podemos colocar-nos a caminho 

para oferecê-lo aos homens e mulheres do nosso tempo. Dia após dia, o Espírito Santo sugere-nos 

atitudes e palavras para nos tornarmos artesãos de justiça e de paz. Que o Deus da paz nos abençoe e 

venha em nossa ajuda.” 

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

francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html 

 

ENCONTRO DE VIDA 

18 de Janeiro - Centro de Espiritualidade do Turcifal 

O Encontro de Vida, é uma actividade promovida pelo Secretariado Nacional, com a duração 

de 1 dia e destina-se a qualquer pessoa que tenha vivido um Cursilho de Cristandade  

As inscrições podem ser feitas nas várias Ultreias ou por mail para mccgrandelisboa@sapo.pt 

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-francesco_20191208_messaggio-53giornatamondiale-pace2020.html
mailto:mccgrandelisboa@sapo.pt
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ANO PASTORAL 2019-2020 

 

SECRETARIADO REGIONAL DA GRANDE LISBOA 

Cursilho de Homens Nº 577 12 a 15 de Fevereiro de 2020 

Cursilho de Senhoras Nº 484 11 a 14 de Março de 2020 

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

SECRETARIADO REGIONAL DO TERMO ORIENTAL DE LISBOA 

Cursilho de Homens Nº 576 12 a 15 de Fevereiro de 2020 

Cursilho de Senhoras Nº 485 18 a 21 de Março de 2020 

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE TORRES VEDRAS 

Cursilho de Senhoras Nº 482 29 de Janeiro a 1 de Fevereiro de 2020  

Cursilho de Homens Nº 578 29 de Abril a 2 de Maio de 2020 

Cursilho de Senhoras Nº 486 27 a 30 de Maio de 2020 

Mini-Cursilho 28 e 29 de Março de 2020 

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE CALDAS DA RAINHA 

Cursilho de Homens Nº 575 5 a 8 de Fevereiro de 2020 

Cursilho de Senhoras Nº 483 4 a 7 de Março de 2020 

SECRETARIADO DIOCESANO DE LISBOA 

Encontro de Vida 18 de Janeiro de 2020 

2º Mini-Cursilho 1 e 2 de Maio de 2020 

SECRETARIADO NACIONAL 

II Congresso MCC 24, 25 e 26 de Abril de 2020 
 

Que o Emmanuel seja luz para toda a humanidade ferida. 

Enterneça o nosso coração frequentemente endurecido e egoísta  

e nos torne instrumentos do seu amor. 

Através dos nossos pobres rostos, dê o seu sorriso às crianças de todo o mundo:  

às crianças abandonadas e a quantas sofreram violências. 

Através das nossas frágeis mãos, vista os pobres que não têm nada para se cobrir,  

dê o pão aos famintos, cuide dos enfermos.  

Pela nossa frágil companhia, esteja próximo das pessoas idosas e de quantas vivem sozinhas,  

dos migrantes e dos marginalizados. (Papa Francisco) 

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

