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484º Cursilho de Senhoras da Diocese de Lisboa  

 
Caros irmãos,  

De 11 a 14 de Março aconteceu o 484º Cursilho de Senhoras no Centro de Espiritualidade do Turcifal. Com 

a graça de Deus 10 mulheres responderam sim ao desafio que lhes foi proposto, a vivência de um cursilho de 

cristandade.  Foram uns dias fantásticos vividos intensamente, num crescendo de entusiamo, da consciência do 

nosso papel de batizados nos nossos ambientes, na consciência de que fomos chamadas pelo nome para ali 

estarmos e de que somos amadas por Ele incondicionalmente. Nada disto seria possível se não tivéssemos um 

número incontável de pessoas a rezarem e a sacrificarem-se por nós, a intendência é de facto a “arma secreta” 

do nosso movimento.  

Este cursilho foi sem dúvida único, o agravamento da situação em Portugal foi-nos obrigando a mudar 

alguns procedimentos como por exemplo na missa da paz, toda a alegria e emoção sem abraço da paz…. E 

com muitas lágrimas contidas. Por outro lado, a noção de que seria a última missa que iriamos viver nos 

próximos tempos tornou-a muito preciosa. 

O rolho do Grupo e Ultreia teve de ser reinventado, assim como o rolho do encerramento, uma vez que  

não podia haver encerramento. O jantar de sábado decorreu num clima de festa e seguimos para a capela para 

a entrega dos crucifixos, momento de grande emoção ao ouvirmos CRISTO CONTA CONTIGO e tomada de 

consciência da nossa responsabilidade no mundo ao respondermos e eu COM A SUA GRAÇA. 

Perante o facto de não poder haver encerramento pensámos propor às novas que dessem um pequeno 

testemunho do que tinha sido para elas a vivencia do cursilho: 

Agradeço ao Senhor pela vossa gentileza! Estou muito feliz (...) Deus fez-me uma rasteira. Ele chama-nos a 

parar e refletir, a ouvir coisas de outra maneira! 

Agradeço a Deus por ter conseguido vir, por este caminho que estou a começar a fazer! 

Agradeço a Deus por chegar a esta idade e receber tantas bênçãos! 

Fui arrebatada, vou completamente diferente, estou mais liberta! 

Parecia que não era nada de novo, já sabia tudo, até que tive aquele "momento" quando cantei Decolores e 

me emocionei, pois senti aquele olhar que Jesus fez para Pedro! 

Estamos cá até ao último folego. O amor não se explica e nada é por acaso. O amor de Deus é muito grande, 

não é fanático, nem se explica! 

Agradeço a Deus por me ter colocado a semente! Deus e Maria começaram a trabalhar em mim! 

DeColores!!!     Luisa Ferreira da Silva 
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577º Cursilho de Homens da Diocese de Lisboa  

 

Olá irmãos cursilhistas, 

É com grande alegria que me dirijo a todos para partilhar a minha experiência como reitor no cursilho de 

homens nº 577 da Diocese de Lisboa, que aconteceu de 12 a 15 de Fevereiro, no Centro de Espiritualidade do 

Turcifal. Quando fiz o meu cursilho em 2012, a minha vida teve uma mudança extraordinária e foi com grande 

entusiasmo que aceitei o convite de ser dirigente deste movimento. 

Quando fui convidado para integrar a equipa do 577 como reitor, pensei:  

-Que loucura! Como é que alguém se lembrou de mim para esta missão? Tantos dirigentes mais capazes... 

Eu não vou ser capaz, é muita responsabilidade... 

Nunca pensei em ser reitor, mas como dirigente sempre dei o máximo de mim em todos os cursilhos, como 

se fossem o primeiro, o único e o último, vivendo sempre esta máxima de que “Cristo conta comigo”. Poderia eu 

então recusar tal missão? Claro que não e foi muito gratificante ver e sentir Deus a operar em mim ao longo de 

todo o cursilho e sua preparação. 

Fui abençoado com o apoio incondicional da minha família, da equipa (leigos e sacerdotes) e todos os 

amigos. A confiança que todos depositaram em mim desde o primeiro momento, foi crucial. Obviamente que 

cometemos erros, eu principalmente, mas o amor que todos colocamos em tudo o que fizemos neste cursilho, 

fez-me lembrar:” Cristo e nós maioria absoluta”. 

Dou graças a Deus por tudo o que vivi e principalmente pelos 10 valentes que Ele colocou no meu caminho, 

todos sem excepção tocaram no meu coração.  

 A entrega e entusiasmo dos novos foram contagiantes durante todo o cursilho e continuo a receber 

testemunhos fantásticos: 

O cursilho foi especial e ganhei uma grande família; Descobri que o Deus que pensava morto, afinal está 

bem vivo; Ganhei força, coragem e paz interior para aplicar na minha vida; 

Solidariedade e união para com os outros; 

Foi como um ventilador que me manteve ligado à vida de Cristo, conheci pessoas fantásticas e com 

testemunhos que me fizeram reaprender a importância de Cristo na minha vida; 

Descobri Cristo vivo no Sacrário; 

O Crucifixo que recebi anda comigo todos os dias, Cristo conta comigo e eu conto com Ele; 

Sei que posso sempre me reforçar com vitamina S (sacrário) 

No final tudo valeu a 

pena, Deus tinha tudo 

preparado para mim e eu 

aproveitei, recebi de 

todos muito mais do que 

dei, sei que não fiz nada, 

mas sei que todos os que 

participaram neste 

cursilho se deixaram 

guiar pelo Espirito Santo. 

Espero que depressa 

nos juntemos nas ultreias 

e nos nossos grupos que 

tanta falta me fazem. 

DeColores!!!     Rui Antunes 
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Papa Francisco pediu a bênção de Deus para todo o mundo e um "abraço consolador".  

 

Às  18h00  de  sexta-feira  27  

de  Março  o  Papa  Francisco  

presidiu  na  praça  de  São 

Pedro  a  um  momento  

extraordinário  de  oração  

para  implorar  o  fim  da  

pandemia  e fazer  chegar  à  

humanidade  «à  mercê  da  

tempestade»  o  «abraço  

confortador  de Deus»  que  

«concede  saúde  aos  corpos  

e  conforto  aos  corações».   

O protagonista da oração que o Papa  Francisco  celebrou  numa  Praça  de  São  Pedro  vazia, mergulhada 

num  silêncio irreal,  foi O  crucifixo  molhado pelas  lágrimas  do  Céu! 

O   Crucifixo,   com   a   chuva   torrencial que  molhava  o  corpo,  para  acrescentar ao  sangue  pintado  

na  madeira  aquela água  que  o  Evangelho  nos  diz  que  jorrou  da  ferida  infligida  pela  lança. 

Aquele  Cristo  crucificado  que  sobreviveu  ao  incêndio  e  que  os  romanos  levaram  em   procissão   

contra   a   peste; aquele  Cristo  crucificado  que  São  João Paulo II abraçou  durante  a  liturgia  penitencial 

do Jubileu de  2000, foi o protagonista   silencioso   e   desarmado   no centro  do  espaço  vazio.   

Até  Maria,  Salus  populi  Romani,  encapsulada  na  redoma  de  acrílico  que  se  tornou  opaca devido  à  

chuva,  parecia  ceder  o  passo, quase    desaparecendo,   humildemente, perante  Ele,  elevado  na cruz  para  

a  salvação  da  humanidade. 

O  Papa  Francisco parecia  pequeno,  e ainda  mais  inclinado  ao  subir  os  degraus   do  adro  da  igreja,  

não  sem  esforço,  e  em  solidão,  tornando-se  o  intérprete  das  dores  do  mundo  para  as  oferecer  aos  

pés  da  cruz:  «Mestre,  não  Te importas  que  pereçamos?».   

A  crise  angustiante  que  estamos  a  viver  com  a pandemia  «desmascara a  nossa vulnerabilidade  e  

deixa  a  descoberto  as  falsas  e supérfluas   seguranças   com   que   construímos  os  nossos  programas,  os  

nossos projetos,  os  nossos  hábitos  e  prioridades»   e   «agora   nós,   sentindo-nos   em mar  agitado,  

imploramos-Te:  “Acorda ,Senhor!”» 

A   sirene   de   uma   ambulância,   uma das  muitas  que  nestas  horas  atravessam os   bairros de Italia 

para  socorrer  os  novos   contagiados,   acompanhou   juntamente   com   os   sinos   o   momento   da 

bênção  eucarística Urbi  et  Orbi,  quando o  Papa,  ainda  sozinho,  se  reapresentou na  praça, deserta  e  

debaixo  da  chuva torrencial,  traçando  o  sinal  da  cruz  com o  ostensório.  

 Mais  uma  vez,  o  protagonista  foi  Ele,  aquele  Jesus  que  ao  imolar-se  quis fazer-se  alimento  para  

nós  e que  também  hoje  nos  repete:   

«Por  que tendes   medo?   Ainda   não   tendes   fé? Não  tenhais  medo». 

 

MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE ORAÇÃO EM TEMPO DE EPIDEMIA-PRESIDIDO PELO PAPA FRANCISCO-

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-
epidemia.html 
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Consagração ao Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria  

Coração de Jesus Cristo, médico das almas, 

Filho amado e rosto da misericórdia do Pai, 

a Igreja peregrina sobre a terra, 

em Portugal e Espanha, nações que tuas são, 

olha para o teu lado aberto, sua fonte de salvação, e 

suplica: 

— nesta singular hora de sofrimento, 

assiste a tua Igreja, 

inspira os governantes das nações, 

ouve os pobres e os aflitos, 

exalta os humildes e os oprimidos, 

cura os doentes e os pecadores, 

levanta os abatidos e os desanimados, 

liberta os cativos e os prisioneiros 

e livra-nos da pandemia que nos atinge. 

Coração de Jesus Cristo, médico das almas, 

elevado no alto da Cruz e tocado pelos dedos do 

discípulo no íntimo do cenáculo, 

a Igreja peregrina sobre a terra, 

em Portugal e Espanha, nações que tuas são, 

contempla-Te como imagem do abraço do Pai à humanidade, 

esse abraço que, no Espírito do Amor, queremos dar uns aos outros 

segundo o teu mandato no lava-pés, e suplica: 

— nesta singular hora de sofrimento, 

ampara as crianças, os anciãos e os mais vulneráveis, 

conforta os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde e os voluntários cuidadores, 

fortalece as famílias e reforça-nos na cidadania e na solidariedade, 

sê a luz dos moribundos, acolhe no teu reino os defuntos, 

afasta de nós todo o mal 

e livra-nos da pandemia que nos atinge. 

Coração de Jesus Cristo, médico das almas  

e Filho da Virgem Santa Maria, 

pelo Coração de tua Mãe, 

a quem se entrega a Igreja peregrina sobre a terra, 

em Portugal e Espanha, nações que, desde há séculos, suas são, 

e em tantos outros países, aceita a consagração da tua Igreja. 

Ao consagrar-se ao teu Sagrado Coração, 

entrega-se a Igreja à guarda do Coração Imaculado de Maria, 

configurado pela luz da tua Páscoa e aqui revelado a três crianças 

como refúgio e caminho que ao teu coração conduz. 

Seja a Virgem Santa Maria, a Senhora do Rosário de Fátima, 

a Saúde dos Enfermos e o Refúgio dos Teus discípulos gerados junto 

à Cruz do teu amor. 

Seja o Imaculado Coração de Maria, a quem nos entregamos, 

connosco a dizer: 

— nesta singular hora de sofrimento, acolhe os que perecem, 

dá alento aos que a Ti se consagram  

e renova o universo e a humanidade. 

Ámen. 
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Juntos pela Europa  

 

Noticias do MCC em Portugal  

A pandemia (COVID-19), o coronavírus, está a causar uma situação 
excecional, que afeta significativamente muitas dimensões da nossa 
vida pessoal e social. 
Logicamente, também afeta a vida do MCC, as suas atividades e 
programações. 
Em todas as nossas dioceses estão suspensas as atividades 
programadas, adiaram-se cursilhos, reuniões, encontros, o próprio 
Congresso… 
Hoje, mais do que nunca, precisamos viver com esperança e 
enfrentar esta pandemia com responsabilidade e compromisso, 
para assumir a tarefa de não a deixar expandir mais. 
É um momento de oração, reflexão e confiança n’Aquele que nos 
prometeu que nunca nos deixaria sós. 
 

Vejamos este momento como uma oportunidade para cada um de nós e para o nosso Movimento; para viver 
com mais intensidade o nosso ser cristão e assumir o nosso carisma com mais entusiasmo.  

(Joaquim Mota – presidente do secretariado nacional) 
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