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CELEBRAÇÃO DOS 104 ANOS DE EDUARDO BONNIN 

O secretariado nacional promoveu um encontro online para 

comemorar os 104 anos de Eduardo Bonnin. No final do encontro, D. 

Francisco Senra Coelho, dirigiu-nos as palavras que transcrevemos, 

animando-nos a recomeçar. 

É com grande alegria que celebramos este momento aniversarial de 

Eduardo Bonnin! 

Queria muito abraçar cada cursilhista e dizer que está na hora de 

recomeçar! 

O tempo aproxima-se, será Primavera e é necessário darmos as mãos e 

trabalharmos em rede. 

Que cada diocese comece a perspectivar na sua programação, os 

próximos cursilhos de cristandade. 

A sociedade está a recomeçar. Estamos a voltar de novo, esperando na 

Graça de Deus e na ajuda das vacinas, a uma realidade de retoma, e que os 

cursilhos de cristandade colaborem nesse vazio de coração de muita gente, 

nessa crise psicológica que a solidão e o confinamento geraram. 

Estamos mais do que nunca na hora dos cursilhos de cristandade ao retomarem a sua missão, porque estamos num 

tempo de pós-solidão, num tempo em que experimentámos a importância da família para sobreviver, num tempo em que 

vimos que o homem não é Deus, que não teve solução, que precisa de Deus para encontrar a solução! 

Estamos num tempo em busca de sentido, porque afinal percebemos que num instante tudo o que era a nossa 

segurança se desfazia e vimos quantos foram os funerais sem luto e sem despedida, como o homem se torna um objecto, 

num instante, inesperadamente, e que é preciso enterrá-lo com todo o cuidado para que não seja nefasta a sua situação de 

cadáver. 

É um momento muito parecido com a pós-guerra 36-39 de Espanha e 39-45 da 1ª guerra mundial, foi o então tempo 

do gris, em que os pintores pintavam os quadros de cinzento, em que houve crise de alegria e de sentido na europa.  

O que vivemos neste momento, cruza-se com esse momento, por isso vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar 

porque o mundo precisa de deixar o cinzento e encontrar as cores da Primavera, o DeColores da vida, a alegria… sem 

euforias infantis ou alienatórias, mas com os pés assentes na fé, nos Mártires, em Cristo e em Maria a virgem! 

Que cada diocese comece a preparar-se para a retoma, que tem que ser corajosa e ao mesmo tempo uma retoma 

prudente com todo o respeito, com todo o respeito e o cuidado pelas normas. 

Que o secretariado nacional conjuntamente com os secretariados diocesanos e com o apoio dos seus bispos saibam 

ler os sinais dos tempos e saibam escolher com prudência o momento do reinício dos cursilhos de cristandade. 

Parece-me ao olhar para o mar, para o horizonte, que o sol vai nascer! 

Já há cores crepusculares, aquelas que antecedem o nascer do sol!!! 

Um abraço a todos e muito obrigado por esta oportunidade que para mim é de festa!  

Parabéns a Eduardo Bonnin! 

Parabéns aos cursilhos em Portugal! 
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De 29 de Abril a 4 de Maio de 2021, a Fundação Eduardo Bonnín Aguiló, realizou um evento comemorativo dos 

104 anos de nascimento do nosso amigo Eduardo, enviando durantes esses dias, via WhatsApp, diverso material, 

que de uma forma divertida, diferente e atractiva nos ajudou a mergulhar no pensamento de Eduardo e no 

Carisma dos Cursilhos. 

O evento alicerçou-se nas três palavras que se converteram nos três pilares do cursilho: Cristo, Pessoa e Amizade. 

Reflectir numa palavra por dia, com notas e vídeos do Eduardo, foi a proposta. 

PESSOA CRISTO AMIZADE 

   

O evento terminou em festa no dia 4 de Maio, dia do aniversario do Eduardo, numa sessão por zoom, em que 

todos tinham um bolinho, uma vela de aniversario e um copo com algo para brindar ao amigo que nasceu há 104 

anos e que toda a vida repetiu que “A vida é bonita, as pessoas são importantes e vale a pena viver!” 

As notas manuscritas de Bonnin estão disponíveis no site da Fundação Eduardo Bonnin Aguilo: 

http://www.feba.info/ 

Os vídeos enviados diariamente estão disponíveis no canal do Youtube da Fundação:  

https://www.youtube.com/channel/UCnk1nDD112_hGs1IgsV516Q 

De Colores, vive-se melhor! 
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Ano ‘Familia AMORIS LAETITIA’ 

 

O mais recente desafio lançado pelo 

Papa Francisco vai bater na porta de 

casa, dentro do nosso lar, naquela 

que se transformou numa Igreja 

doméstica devido às circunstâncias 

impostas pela pandemia.  

Para repensar e valorizar a família e 

dar um novo impulso à aplicação da 

Exortação Apostólica Amoris laetitia 

o Pontífice convocou um período 

especial chamado Ano “Família 

Amoris laetitia” 

 

“Convido todos a aderir às iniciativas que serão promovidas ao longo do ano e que serão coordenadas 

pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Confiemos à Sagrada Família de Nazaré, em 

particular à São José, esposo e pai solícito, este caminho com as famílias de todo o mundo.” 

 
 

Ano Pastoral 2020-2021  
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Ultreia 

No contexto actual mantemos as nossas Ultreias de forma regular e 

“virtual”, à quinta-feira, às 21:30. Todos podemos participar e dessa 

forma manter viva a chama do nosso 4º dia! Link para entrada directa 

na reunião: https://us02web.zoom.us/j/81268129084  

Missa Penitencial 

A próxima missa penitencial será na quarta-feira, dia 2 de Junho na 

igreja da Divina Misericórdia em Alfragide às 6:30. Aguardamos a 

participação e colaboração de todos no cumprimento das regras de 

distanciamento social e protecção aplicados nas eucaristias. 
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