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CENTRO DIOCESANO DE 

ESPIRITUALIDADE DO TURCIFAL 

12 a 15 de Fevereiro de 2020 

 
 

MISSA PENITENCIAL 

13 de Fevereiro às 6:30 da manhã  

Igreja da Divina Misericórdia - Alfragide 

 

CAMINHADA EM SINTRA 

14 de Fevereiro às 21:30  

da Igreja de S. Martinho à Igreja de Sta. Maria 

 

ENCERRAMENTO 

15 de Fevereiro às 21:30 

Igreja de Loures 

 

ULTREIA DE APRESENTAÇÃO 

19 de Fevereiro às 21:30 

Igreja da Ressurreição - Cascais 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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Encontro de Vida 
 

 

Com a participação de 90 cursilhistas, aconteceu o 1º encontro de vida da Diocese de Lisboa. 

Foi um dia vivido com intensidade, alegria e muita partilha, à volta das pistas que iam sendo colocadas tanto 

pelo sacerdote que nos acompanhou, Pe. Rui Gregório, como pelos rolhistas, Mário Sousa e Joaquim Mota da 

Diocese do Porto e membros do secretariado nacional. 

Do programa constavam os seguintes rolhos; “O Bom Pastor”;  “O Reino de Deus e as Bem-Aventuranças, hoje” 

e “O Pescador de homens”, todos eles com o objectivo de encher a cabeça de ideias e o coração de fogo, tão ao 

jeito do nosso movimento. 

Ao longo do dia foram aparecendo desafios, que inquietaram e desinstalaram: 

-  “desde o cursilho, o que mudou em nós e nos outros através de nós?”;  

- “Temos sido pastores nos nossos ambientes?” 

- “Vivemos as Bem-Aventuranças como sinal do Reino de Deus?” 

- “Somos pescadores de homens no MCC, tendo em conta a sua finalidade?” 

- “Cristo é o eixo das nossas vidas? 

Os grupos formados aleatoriamente, foram a mais valia do encontro, pois permitiram que todos interagissem 

com todos e partilhassem as suas experiencias nos diferentes locais da Diocese. 

A celebração da Eucaristia foi o culminar de um dia intenso, vivido com alegria, entusiasmo e espirito de caridade, 

como verdadeiros Filhos de Deus,  Irmãos de Cristo, Templos vivos do Espirito Santo,  humildes servos ao serviço 

de Deus, da Igreja e do MCC.   DeColores, vive-se melhor! 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS 

 

«Dêmos espaço à Palavra de Deus! Leiam! Leiamos diariamente qualquer versículo da Bíblia. Comecemos 

pelo Evangelho: mantenhamo-lo aberto na cómoda de casa, tragamo-lo connosco no bolso, visualizemo-lo no 

telemóvel, deixemos que nos inspire todos os dias. Descobriremos que Deus está perto de nós, ilumina as 

nossas trevas, amorosamente impele para o largo a nossa vida.» 

Foi com este desafio que o papa concluiu a homilia da missa do primeiro Domingo da Palavra de Deus, 

celebrada no Vaticano, durante a qual acentuou que a palavra  de Jesus quer chegar aos lugares, geográficos e 

íntimos, onde se pensa que Ele não vai. 

A palavra inaugural da pregação de Jesus é dizer que «Deus está próximo», «removeu as barreiras, eliminou 

as distâncias», deseja dar a cada pessoa «o encanto de viver, a paz do coração, a alegria de ser perdoada e de se 

sentir amada». 

Esta transformação pessoal requer a liberdade pessoal, uma opção consciente e determinada de conversão: 

«Mudai de vida, porque começou um modo novo de viver: acabou o tempo de viver para si mesmo, começou o 

tempo de viver com Deus e para Deus, com os outros e para os outros, com amor e por amor. Hoje Jesus repete 

o mesmo a ti: “Coragem, estou próximo de ti, dá- me espaço e a tua vida mudará!”. 

Francisco acentuou que a pregação de Jesus começou «a partir das regiões então consideradas 

“tenebrosas”, habitadas «por pessoas muito diferentes entre si formando uma verdadeira amálgama de povos, 

línguas e culturas». 

De que forma é que este detalhe histórico converge para a existência humana de hoje e de todos os 

tempos? «A Palavra que salva não procura lugares refinados, esterilizados, seguros. Vem à complicação dos 

nossos dias, às nossas obscuridades. Hoje, como então, Deus deseja visitar aqueles lugares, onde se pensa que 

lá Ele não vai.» 

«Quantas vezes, porém, somos nós que fechamos a porta, preferindo manter escondidas as nossas 

confusões, opacidades e duplicidades. Ocultamo-las dentro de nós, enquanto vamos encontrar o Senhor com 

qualquer oração formal, tendo cuidado para que a sua verdade não nos abale intimamente», afirmou. 

«A Ele que percorreu o caminho do mar, abramos os nossos caminhos mais tortuosos: deixemos entrar em 

nós a sua Palavra», convidou o papa, chamando a atenção para o facto de que «para seguir a Jesus, não bastam 

os bons propósitos; é preciso ouvir dia a dia a sua chamada». 

«Precisamos da sua Palavra: precisamos de escutar, no meio das infindas palavras de cada dia, a única 

Palavra que não nos fala de coisas, mas de vida», acentuou Francisco. 

O Domingo da Palavra de Deus, foi instituído pelo Papa Francisco, através de uma Carta Apostólica 

publicada a 30 de setembro de 2019, em que definiu que, partir de 2020, o III Domingo do Tempo 

Comum seja especialmente dedicado à celebração, reflexão e divulgação da Palavra de Deus.alquer 

versículo da Bíblia. Comecemos pelo Evangelho:  

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