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O II Congresso do MCC vai acontecer a 28 e 29 de Novembro de 2020,  

data em que se comemoram 60 anos da realização do 1º cursilho em Portugal. 

 

 
 

Continuam em aberto as inscrições até ao final deste mês de outubro. 
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Inicio das actividades na Diocese de Lisboa 
 

O inicio das atividades do MCC ficou marcado por um encontro com o Bispo que nos acompanha na Diocese 

de Lisboa, D. Daniel Henriques, no dia 24 de Setembro, através de uma plataforma online. 

D. Daniel lançou alguns desafios no contexto inédito e único que estamos a viver, chamando a atenção para a 

importância de saber ler os sinais dos tempos à luz do Espirito Santo, percebendo o que é que esta pandemia nos 

tem vindo a revelar em relação à forma como vivemos a fé e à forma como somos igreja.  

Partindo da passagem do evangelho de S. João, em que Jesus aparece aos discípulos depois de ressuscitado e 

lhes diz “a Paz esteja convosco! Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo!”, D. 

Daniel sublinhou a semelhança daquele tempo com os tempos que vivemos agora. Também nós nos sentimos 

um bocadinho como os discípulos antes do encontro com o Ressuscitado, perturbados, confundidos, assustados, 

trancados em casa... mas vivemos a partir da Páscoa e sentimos a presença do Senhor que se coloca no meio dos 

nossos medos, desnortes, inseguranças, isolamentos, e nos diz “a paz esteja convosco. Não temais!” 

Este tempo é um convite a vivermos na paz, na alegria, no acolhimento do Espirito Santo. 

Em contraponto às regras da pandemia que todos conhecemos, apresentou-nos algumas regras de ouro no 

que no que toca à vida cristã, aplicando as regras de cuidado de saúde na nossa vida espiritual. 

Uma das regras da pandemia é “estar atento aos sintomas” 

Então, em relação à nossa vida cristã devemos estar atentos aos sinais de infeção espiritual: 

- anemia espiritual, falta de animo para rezar, para retomar a Eucaristia, para ancorarmos na palavra de Deus,  

- sinais de apatia e indiferença, o síndrome do “deixa andar” 

- umbigo centrismo - limitado a mim, ou apenas a mim e à minha família, pode ser um sintoma de algo não 

estar bem, de instalação e acomodação, síndrome do aconchego do ninho. 

Se temos estes sintomas, um ou vários, devemos intensificar a oração pessoal, abrirmo-nos à palavra de Deus, 

aproximarmo-nos da Confissão, da Eucaristia e da Comunhão. 

Outra regra da pandemia é “manter a distancia social”. 

Na nossa vida cristã devemos, com sentido de responsabilidade, estreitar os laços de proximidade, 

deixarmo-nos interpelar pela parábola do bom samaritano, e tentar perceber que novas periferias foram criadas 

pela pandemia. 

Ter uma atenção uma especial com os idosos, que pela sua fragilidade, ficaram mais isolados. 

Os novos pobres, são também uma nova periferia, são os que ficaram desempregados ou perderam 

rendimentos, é preciso estar atento a estas situações de pobreza, atenção aos vizinhos, estar alerta, para poder 

socorrer, para poder ajudar, para poder ser solidário. 
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Inicio das actividades na Diocese de Lisboa 
 

Ser próximo em tempos de distanciamento social requer criatividade fruto do Espirito Santo, para encontrar 

caminhos de proximidade em tempos de distanciamento físico. Usar a proximidade do coração, a proximidade da 

mente, usar todos os meios, mantendo sempre os cuidados devidos, para estarmos próximos uns dos outros. 

As redes sociais são uma ajuda preciosa, um telefonema, um cuidado, uma atenção… não descurar a 

proximidade apesar da pandemia 

Outra regra da pandemia é “usar a máscara”. 

A regra de ouro é “dar a cara”, não nos escondermos atrás de uma a máscara que tapa a nossa identidade 

cristã, não nos envergonharmos e assumirmos que somos cristãos, no nosso local de trabalho bem como com os 

nossos amigos. 

Se a máscara nos tira a capacidade de sorrir, aprendamos a sorrir com palavras de estímulo, delicadas e com o 

olhar, um olhar doce que transmita alegria e confiança. 

A máscara é também um convite a aprender o silencio, a travar a murmuração, a calunia, o palavreado inútil. 

Aproveitemos! 

Dá a cara e anuncia o Evangelho bem alto, sem medo, sem filtros. 

“Lavar as mãos com frequência”, mas não como Pilatos! É fácil entrar no síndrome de Pilatos "não é da minha 

conta" ou "serei eu guarda do meu irmão?" 

Somos cuidadores uns dos outros. Cristo foi o primeiro a não se importar de sujar as mãos, com doentes, os 

leprosos, permitindo a aproximação dos publicanos, dos pecadores, para os salvar. Não são os sãos que precisam 

do medico mas os doentes. 

Como tantas vezes nos diz o Papa Francisco “prefiro uma igreja que não se importa de sujar as mãos, que não 

se mantem  no seu estado acético, indo ao encontro do que está caído à beira do caminho para o resgatar, para 

o salvar.” 

“Se ficares contagiado, fica em casa” 

Como dizia Bento XVI, e o Papa Francisco repete muitas vezes, “a igreja não cresce por proselitismo, mas por 

contágio”, portanto se ficares contagiado pelo amor de Cristo, sai à rua e anuncia. O encontro com Jesus deve 

contagiar com o mesmo poder de contágio deste vírus. 

Bom seria que tivéssemos este poder no que toca ao anuncio do Evangelho! 

O que o nosso Movimento precisa, mais que tudo, é de gente contagiada pelo amor de Cristo, cuja vida seja 

um foco de contágio, pela palavra, pela alegria, pelo testemunho, pela coerência de vida! 

Sejamos todos como S. Paulo, nosso padroeiro, a quem o encontro com Jesus tornou num “foco de contágio” 

que o levou por toda a parte a anunciar a alegria do Evangelho. 

É de tal forma importante os cristãos estarem na linha da frente, dando testemunho com atitudes de 

responsabilidade, que devemos incluir este cuidado no nosso exame de consciência diário, para percebermos se 

estamos ou não a levar a serio estes cuidados connosco e com os outros. 

D. Daniel terminou a sua partilha com estas duas interpelações: 

- como podemos ser mais contagiantes? 

- como podemos impedir que esta insegurança, esta perplexidade, nos roube a alegria de sermos cristãos, nos 

roube a esperança, nos roube o impulso missionário que não podemos perder, ou ainda nos roube o sentido de 

comunidade que somos? 

Mantenhamo-nos unidos no corpo de Cristo que é a Igreja, e a Cristo, cabeça da Igreja! 

DeColores! 
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Ano Pastoral 2020-2021  
 

 
 

Carta aos diocesanos de Lisboa no começo do novo ano pastoral 
 

 

 

Nesta carta aos diocesanos, o Patriarca reconhece que "a crise 

sanitária impediu-nos de realizar muitas das actividades previstas. 

Por isso continuaremos agora na mesma linha de recepção da 

Constituição Sinodal de Lisboa e com os mesmos temas, tão 

actuais como urgentes: 'Sair com Cristo ao encontro de todas as 

periferias”' e “Fazer da Igreja uma rede de relações fraternas”, 

reforçando as instâncias de corresponsabilidade comunitária e 

missionária". 

 
Carta na integra: http://www.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?cont_=40&id=10617&tem=473  

 

Nova Enciclica do Papa Francisco  
 

 
 

Uma «encíclica social»: é com estas palavras que o papa define 

o documento “Todos irmãos”, que assinou este sábado, em 

Assis, no túmulo de S. Francisco, no qual acentua a nobreza de 

cada pessoa e reitera que «a inclusão ou exclusão da pessoa 

que sofre na margem da estrada define todos os projetos 

económicos, políticos, sociais e religiosos», o que implica a 

crítica à desregulação dos mercados económicos e financeiros, 

a apologia do perdão, a garantia da liberdade religiosa e, por 

fim, a exaltação da figura do Beato Charles de Foucauld. 

 

Dia Mundial das Missões de 2020 

 

 

Na mensagem para o dia Mundial das Missões, o Papa recorda que, apesar de 

“obrigados à distância física e a permanecer em casa, somos convidados a 

redescobrir que precisamos das relações sociais e também da relação comunitária 

com Deus. Longe de aumentar a desconfiança e a indiferença, esta condição 

deveria tornar-nos mais atentos à nossa maneira de nos relacionarmos com os 

outros”. E, neste contexto, ”a oração, na qual Deus toca e move o nosso coração, 

abre-nos às carências de amor, dignidade e liberdade dos nossos irmãos, bem 

como ao cuidado por toda a criação”. 

 
Mensagem na integra: 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/missions/documents/papa-

francesco_20200531_giornata-missionaria2020.html 
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