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As Ultreias na Grande Lisboa recomeçaram as suas actividades com 

uma Ultreia conjunta no dia 15 de Setembro, no salão Paroquial da 

Igreja da Amadora 
 

  

Foi com  algum nervosismo mas tambem com o entusiasmo, proprio de quem quer bem receber, que a 

Ultreia da Amadora preparou o salão que iria recber a 1ª ultreia do ano pastoral 2022/2023. 

E aos poucos lá foram chegando, gente das varias ultreia que há muito não se via.  

Seguiram-se abraços para matar as saudades do reencontro e a alegria era uma constante. 

Cantou-se o Decolores com a força e energia de quem o canta com alma! 

 

O rolhista, João Baeta, que viveu o cursilho 418, 

partilhou o seu longo 4º dia perante uma assembleia 

atenta e deliciada com a sua vida. 

Ouvimo-lo falar emocionado sobre a sua vida , o seu 

casamento, as suas crises, os problemas profissionais e 

a mudança de vida que aconteceu quando, em casal, 

passaram a ser 3. 

Testemunhou tambem como a partir do cursilho, deu 

por si a ver e a valorizar a beleza das coisas simples, a 

fazer voluntariado, a participar em varios movimentos e 

associações catolicas. 
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No final fomos todos convidados a visitar o lugar de memoria da Olegario-Fernandes na celebração dos 

100 anos da empresa. 

 

Connosco esteve 

tambem D. Daniel, o 

Bispo que acompanha 

o nosso Movimento na 

Diocese de Lisboa, e 

nos dirigiu palavras de 

alento e de força para 

não desanimarmos e 

continuarmos a dar 

vida ao MCC. 

Começou por manifestar alegria pelo encontros com as 3 ultreias de Lisboa e pela beleza que são 

os laços de amizade que se criam nesta grande familia - os Cursilhos de Cristandade. 

A proposito do convite para um cursilho, partilhou que se emociona sempre quando alguem 

partilha o seu encontro com Jesus ao fim de 30 ou 40 anos e transforma a sua vida. 

Imaginemos a alegria do coração de Deus, porque num cursilho, acontece sempre a parabola do 

filho prodigo! Imaginemos a festa que Deus faz! 

Poder proporcionar uma festa dessas ao coração de Deus, e tendo ao nosso alcance essa 

possibilidade, como podemos privar os nossos irmãos de um encontro com Deus? 

Não se trata da sobrevivência do Movimento, nem de angariar mais gente porque somos poucos 

e já fomos muitos! Não é isso, e será muito triste se for só essa a razão de um convite para um cursilho. 

Temos que desafiar, porque muitas pessoas precisam de se encontrar com esta alegria 

imensa que é o encontro com Jesus. 

Tantas vezes nos comportamos como homens e mulheres de pouca fé, fazemos cálculos, vemos 

se vale a pena ou não, convidamos alguem que já faz muito na paroquia... e e esquecemos aquela 

vizinha que não vai à missa ou os colegas de trabalho... não tenhamos medo nem vergonha de 

desafiar alguem! 

O Senhor quer encontrar-se com essa pessoa, quer encher de sentido e de alegria a sua 

existencia e Deus conta comigo ou não conta comigo? – interpelou. 

Façam o convite e não desistam – reforçou D. Daniel. Ficamos tristes se nos dizem que não, mas 

não devemos desistir mas insistir e dar o nosso testemunho com humildade. 

Pensemos naquelas pessoas que nunca vemos na Igreja, naquelas que achamos que nunca 

quereriam viver uma experiencia destas - é mesmo essa que devemos desafiar. 

  O  O R  
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O Secretariado Diocesano do MCC de Lisboa, convida-nos a participar nas 24horas de oração pelas 

Jornadas Mundiais da Juventude, ao dia 23 de cada mês, entre Outubro e Julho de 2023. 

 

Nossa Senhora da Visitação, 

que partistes apressadamente para a montanha ao encontro de Isabel, 

fazei-nos partir também ao encontro de tantos que nos esperam 

para lhes levarmos o Evangelho vivo: 

Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor! 

 

Iremos apressadamente, sem distração nem demora, 

antes com prontidão e alegria. 

Iremos serenamente, pois quem leva Cristo leva a paz, 

e o bem-fazer é o melhor bem-estar. 

 

Nossa Senhora da Visitação, 

com a vossa inspiração, esta Jornada Mundial da Juventude 

será a celebração mútua do Cristo que levamos, como Vós outrora. 

Fazei que ela seja ocasião de testemunho e partilha, 

convivência e ação de graças, 

procurando cada um o outro que sempre espera. 

 

Convosco continuaremos este caminho de encontro, 

para que o nosso mundo se reencontre também, 

na fraternidade, na justiça e na paz. 

 

Ajudai-nos, 

Nossa Senhora da Visitação, 

a levar Cristo a todos, obedecendo ao Pai, no amor do Espírito!   
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Ano Pastoral 2022-2023 
 

 
 

 

SECRETARIADO REGIONAL DA GRANDE LISBOA 

Cursilho de Homens Nº 580 19 a 22 de Outubro de 2022 

Cursilho de Senhoras   8 a 11 de Fevereiro de 2023 

SECRETARIADO REGIONAL DO TERMO ORIENTAL DE LISBOA 

Mini-Cursilho 29 e 30 de Outubro de 2023 

Cursilho de Senhoras  23 a 26 de Novembro de 2022 

Cursilho de Homens  1 a 4 de Fevereiro de 2023 

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE TORRES VEDRAS 

Cursilho de Homens   30 de Novembro a 3 de Dezembro de 2022 

Cursilho de Senhoras 25 a 28 de Janeiro de 2023 

Cursilho de Homens 19 a 24 de Abril de 2023 

Cursilho de Senhoras  17 a 20 de Maio de 2023 

 SUB-SECRETARIADO REGIONAL DAS CALDAS 

Cursilho de Homens   15 a 18 de Março de 2023 

Cursilho de Senhoras   19 a 22 de Abril de 2023 

 
ORAÇÃO PELA BEATIFICAÇÃO DE EDUARDO BONNIN 

 

Ó Deus, dispensador de todas as graças e carismas.  

Tu que concedeste ao teu Servo EDUARDO BONNÍN AGUILÓ a graça de 

dedicar toda a sua vida, com humildade e generosidade à obra do 

Movimento dos CURSILHOS DE CRISTANDADE, percorrendo os cinco 

continentes e proclamando que Deus em Cristo nos ama,  

Concede-nos por sua intercessão, o favor que agora te imploramos. 

(pede-se o favor que se deseja alcançar) 

 

Concede-nos também a graça da sua beatificação 

para Tua gloria e bem da Igreja, que resplandece na vida dos seus 

santos. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Ámen.  

(reza-se um Pai Nosso)   

Ultreia 

As Ultreias da Grande Lisboa, realizam-se presencialmente nos locais 

habituais: 

Amadora – 5ª feira às 21:30 

Cascais – 4ª feira às 21:30 

Lisboa – 5ª feira às 21:00 

 

Missa Penitencial 

A próxima missa penitencial será na quarta-feira, dia 5 de Outubro na 

igreja de Nossa Sra. da Misericórdia de Belas, às 6:30 da manhã. 

 

Eduardo Bonnín Aguiló 

O servo de Deus 
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