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CARTA PE. RICARDO LAMEIRA AOS CURSILHISTAS DE PORTUGAL 
Carta dirigida aos cursilhistas de todas as dioceses, esperando de todos a máxima generosidade nesta "maratona" 

de oração e sacrifícios pelas intenções propostas, em total comunhão e sentido de unidade do MCC em Portugal. 

 

Caríssimos amigos e irmãos cursilhistas, 

Permiti que me dirija a todos e cada um de vós no Coração de Jesus que, através das suas chagas, está 

plasmado na bandeira do nosso país e no coração daqueles que se sentem filhos dessa mesma bandeira, a Quem 

pedimos que proteja o nosso País, a Igreja e a nossa missão Cursilhista, por meio da Igreja, a favor de Portugal e 

de todos os cursilhistas!  

Grande dom e missão o Senhor nos concede, amigos e irmãos cursilhistas. Somos a Igreja da esperança que 

não se deixa amedrontar com este tempo de pandemia, mas, porque cheios do Espírito Santo, sentimos o desejo 

e a necessidade de dizermos ao nosso Portugal e à Igreja nossa Mãe que estamos aqui para remarmos contra a 

maré da desesperança que inunda tantas comunidades cristãs ou 

tantos cursilhistas e seus centros de ultreia. Afinal, pelo   carisma 

fundacional, nós estamos habituados a levar o Evangelho aos 

ambientes mais adversos e nas mais adversas circunstâncias e não 

descansamos enquanto não fermentamos de evangelho o nosso 

metro quadrado... É esta a nossa missão, caríssimos amigos.  

Estando nós no fim de mais um ano pastoral - a que 

denominámos “atípico” - e em pleno mês dedicado ao Sagrado 

Coração de Jesus, venho convocar-vos para um mês de forte 

intendência pelo próximo ano pastoral. Convido cada secretariado 

diocesano a aproximar-se do seu Bispo e a oferecer a nossa 

intendência pela intenção que o vosso Bispo desejar e necessitar. 

Todos juntos, rezemos uns pelos outros e todos em comunhão com 

os nossos Bispos.  

Levemos a sério, por caridade, este pedido que vos faço. A 

Igreja em Portugal necessita da nossa “violência ao céu”; os nossos 

Bispos e os seus presbitérios, as nossas paróquias e o nosso 

Movimento necessitam dos nossos joelhos por terra. Quando um 

cristão se ajoelha o mundo treme ....  

Façamos deste mês de junho, o mês Cursilhista!  

Antes de falarmos aos homens de Deus, falemos a Deus dos 

homens!  

De Colores! 

O vosso padre  

Ricardo 
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DIOCESE Dia 

Angra - Sub Sec de S. Miguel 
11/06 

 

Angra - Sub Sec de Angra   12/06 

Algarve 13/06 

Aveiro  14/06 

Beja 
15/06 

Braga 16/06 

Bragança-Miranda 17/06 

Coimbra 18/06 

Évora 19/06 

Funchal 20/06 

Lamego  
21/06 

Lisboa 22/06 

Leiria-Fátima 23/06 

Portalegre - Castelo Branco  24/06 

Porto  25/06 

Santarém  26/06 

Setúbal 

27/06 

Viana 28/06 

Vila Real 29/06 

Viseu 30/06 
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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. 

Este mês, publicamos as notas de Bonnin sobre a Pessoa: 

 

 

Cada pessoa é alguém. 

Uma fonte individual e permanente de valores vivos. 

Alguém singular, único, irrepetível, imutável, intransferível, vivo, consciente, dinâmico, 

concreto e aberto ao seu valor ao dos outros. Com um sentido critico para se dar 

conta dos seus êxitos e fracassos e do valor que vale de verdade. 

 

A pessoa é o reflexo, a expressão e o brilho da intenção concreta de Deus sobre o 

homem, sobre o ser humano e para isso há que saber contemplar, ver e admirar. 

Ser PESSOA é sempre uma realidade. 

Aberto à faculdade de ser mais e ser melhor. 

O Cursilho propicia que a PESSOA emerja, se consciencialize e se dinamize crendo na 

verdade, possibilitando o bem em amizade. 

Os Cursilhos devem estar ao serviço da PESSOA e devem ser realizados em amizade, 

no expressar, no relacionar ou no comunicar. 

 

“Por muito que valha um homem, ele nunca terá um valor maior do que o valor de 

ser um homem”.  

O superior valor do ser humano magnetiza mais as pessoas do que o valor da ciência, 

da tecnologia, da arte e da destreza. 

Estruturas criam personagens. 

A amizade descobre PESSOAS. 

A PESSOA desperta profunda admiração, enquanto o personagem causa inveja aos 

iguais e admiração aos tolos. 

O homem é maior pela atitude que sabe adoptar, diante do que não pode, do que 

pelo que pode. 

O personagem come a PESSOA.  

 

As notas manuscritas estão disponíveis no site da Fundação Eduardo Bonnin Aguilo: http://www.feba.info/ 

O video pode ser visto aqui: https://www.youtube.com/watch?v=0KDg7cxFeyI 

De Colores, vive-se melhor! 
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O José da Carpintaria 

 

O Papa Francisco proclamou, a 8 de dezembro, o Ano de S. 

José. A razão é clara: há 150 anos, S. José, ‘humilde carpinteiro, 

esposo de Maria, homem justo’, foi declarado Padroeiro 

Universal da Igreja o que, em palavras simples, quer dizer que 

ele é uma das nossas grandes referências, é um pai, um 

modelo, um intercessor junto de Deus. Sabemos todos que José 

e Maria tiveram a difícil, mas feliz, missão de criar e educar 

Jesus. Nascidos em famílias simples, lutaram como todos os 

pobres, para que o Filho crescesse em sabedoria e saúde. 

 

José tinha uma profissão que ensinou ao filho: carpintaria! 

Imagino que, na aldeia, quando falavam de Jesus, todos diriam 

que era o filho do Zé da Carpintaria e de Maria, sua esposa. 

José tem sido uma figura tão amada como maltratada pela história. Amado, porque não há Igreja que não tenha 

uma imagem sua, é padroeiro de Congregações, paróquias e casas religiosas. Recordo com alegria a confiança 

que as Irmãzinhas dos Pobres, no Porto e em Lisboa, depositam em S. José. À entrada destes grandes lares de 

idosos, está uma enorme estátua de S. José. Garantiram-me que, sempre que há algo necessário e de difícil 

obtenção, basta colocar junto à estátua um papel com um pedido, que vai aparecer alguém que leve ou pague 

o que se torna urgente arranjar! Mas é figura maltratada: vejamos que até de velho o pintam e esculpem só para 

explicarem melhor a virgindade de Maria! 

 

José é uma das grandes referências da Igreja, pois cumpriu integralmente a sua missão. Foi discreto, mas 

eficiente. Trabalhou para ganhar o pão com o suor do seu rosto. Não sabemos se a sua empresa familiar 

investiu mais no mobiliário ou na construção civil! Mas conhecemos o essencial: criou as condições para o filho 

nascer e crescer e protegeu-o sempre quando a vida corria perigo. Foi Pai. Recordo ainda o bom humor do P. 

Freire, médico e pároco de S. José, na Baixa de Lisboa. Quando o encontrava, perguntava-lhe sempre: ‘Então 

como está S. José?’. A resposta dele era sempre a mesma: ‘Eu estou bem e na carpintaria está tudo em ordem!’. 

 

Na Carta que escreveu para proclamar este Ano de S. José, o Papa apresenta-o com sete adjetivos: ‘Amado’ pelo 

povo;  ‘Terno’ que nos ensina a deixar Deus governar a nossa barca nas tempestades  da vida; ‘Obediente’ à 

vontade do Pai quando o futuro parece sem saída; ‘Acolhedor’ da novidade da vida sem colocar condições 

prévias, quando tudo parece sem sentido; ‘Corajoso’ quando há problemas graves à procura de soluções rápidas 

e eficazes; um hábil ‘trabalhador’ de madeiras; ‘Cumpridor’ do Evangelho, sem saber muito bem até onde a sua 

fidelidade o levava. 

 

José é ‘Pai na obediência’. A Bíblia fala-nos de quatro sonhos. José ouve e obedece. No primeiro sonho, o anjo 

convida-o a aceitar a gravidez de Maria; no segundo, é-lhe pedido que fuja com Maria e o Menino para o 

Egipto; no terceiro, Deus pede-lhe que regresse à terra natal; no quarto, é-lhe proposto um desvio de rota, e 

acabam por ir até Nazaré. José é um homem de Fé sempre à escuta de Deus cujas Palavras se tornavam ordens 

a cumprir com alegria e sucesso. 

 

 

 

 

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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O José da Carpintaria 

 

José é ‘Pai com coragem criativa’. Esta vem ao de cima quando há dificuldades. Em Belém arranjou um 

estábulo para Maria dar à luz; mais tarde, organizou a fuga para o Egipto. Ali teve de enfrentar problemas 

semelhantes aos dos refugiados e migrantes de hoje. Por isso, José é um ‘padroeiro especial para quantos têm 

que deixar a sua terra por causa das guerras, do ódio, da perseguição e de miséria’. Ele, que protegeu e guardou 

Maria e o Menino, também protege hoje a Igreja. Merece ser invocado ‘como protector dos miseráveis, 

necessitados, exilados, aflitos, pobres, moribundos’. 

 

José é um ‘Pai trabalhador’. Foi um carpinteiro honesto. Sustentou a família e ensinou ao Filho a dignidade e o 

valor do trabalho para ganhar o pão de cada dia. Este Santo ajuda-nos a compreender melhor que ‘uma família 

onde falte o trabalho está mais exposta a dificuldades, tensões, fraturas e até mesmo à desesperada e 

desesperadora tentação da dissolução’. Celebrar S. José implica questionar: ‘a perda de trabalho que afecta 

tantos irmãos e irmãs e tem aumentado nos últimos meses devido à pandemia da covid19, deve ser um apelo a 

revermos as nossas prioridades’. É tempo para pedir a intercessão de S. José para se conseguir at ingir este 

grande objetivo: ‘nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho!’. 

 

A vida dos santos é a ‘prova concreta de que é possível viver o Evangelho’. Podemos e devemos seguir sempre a 

sua inspiração, as suas atitudes, palavras e silêncios. 

 

Pe. Tony Neves 

https://agencia.ecclesia.pt/portal/lusofonias-o-jose-da-carpintaria/  
 

Ano Pastoral 2020-2021  

 

 
 

 
 

O Mastro vai de férias e voltará em Outubro! 

“Desejamos a todos umas boas férias: que sejam para vós não só a oportunidade de descansar mas 

também uma oportunidade para reavivar os laços de amor com Deus e com os homens” (Papa Francisco) 

 

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 7 de Julho na 

igreja de Nossa Senhora da Misericórdia de Belas, 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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