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A graça de Deus é invisível mas produz frutos, transforma-nos, 

toca-nos e podemos senti-la e vê-la a actuar em cada um de nós. 

Transmitir a fé é para a vida inteira. Todos nós que possibilitamos 

a realização de um cursilho somos os pés e as mãos de Jesus 

Cristo. 

 

 

 

É Cristo que vive em nós! 

“Esta certeza que já não sou eu que vivo, que é Cristo 

que vive em mim, tem que ser transmitida. E não 

devemos ter medo de mostrar quem somos aos outros! 

E tudo isto por mim! 

                 

DeColores! Só as cores definem este encontro.  

Não era tão feliz quanto pensava. 

Não sabia ao que vinha… fiquei a saber ao que sabe a laranja. 

Gosto de surpresas. Espero estar à altura. 

Tenho a agradecer ao Senhor, por me ter colocado no meio de tantos Santos do dia-a-dia. 

Foram dias vividos com muita alegria que se vão prolongar para sempre. 

Momento especial: receber as intendências de todos. 

Fui de coração aberto e está cheio.  

O Espírito Santo sabe a altura certa para nos encaminhar. 

Lembrou-me que com Cristo tudo é possível! 

A minha paroquia é o mundo. Tenho o coração cheio de felicidade e amor.  

Permitiu-me estar mais perto de Deus. 

Aprendi a aceitar os sinais que o Senhor me dá. 

Reuni mais elementos para poder pisar forte na vida. 

Eu e Cristo, Maioria Absoluta! 
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580º Cursilho de Homens – 18 a 21 de Janeiro de 2023 
 

“Vai e faz tu também o mesmo” (LC 10;37 

Como a minha cabeça funciona melhor com números falemos 

então do 580, uma combinação de algarismos que soma 13 e 

que para alguns seria pressagio de dificuldades no caminho, mas 

que para a equipa foi sinonimo de desafio e de tempo e esforço 

colocados ao serviço do Senhor numa preparação que foi mais 

longa que o previsto, mas que nos permitiu crescer enquanto 

Homens e enquanto membros da Igreja ao serviço de Cristo. 

 

Em todas as nossas reuniões tivemos a possibilidade de terminar 

junto ao Sacrário, agradecendo ao Senhor a Graça de nos 

permitir servi-Lo de forma tão intensa e dando o melhor de cada 

um. 

 

Na quarta-feira apresentaram-se no Turcifal 16 Homens para 

responder ao chamamento do Senhor, 2 Sacerdotes para nos 

lembrarem que o verdadeiro condutor do cursilho é Cristo, 7 

dirigentes leigos disponíveis para o serviço e 7 novos curiosos 

e interessados e durante os 3 dias deste encontro percebemos o 

quanto a nossa vida é dificultada pelos 7 pecados capitais, o 

quanto os 7 sacramentos nos podem ajudar a enfrentar as 

dificuldades da vida e a procurar as 7 virtudes cristãs para a 

cada 7 dias da semana entreguemos pelo menos um ao Senhor 

da vida. 

 

Foram dias intensamente vividos e em que todos crescemos um 

pouco e nos aproximámos um pouco mais do Ideal de ser 

Cristão, encontrando um tripé para nos ajudar a viver em 

comunidade.  

 

Cada dia, cada rolho, cada tempo de pausa ou de trabalho foram 

tempo de encontro e de crescimento na Fé e na relação com os 

irmãos. 

DeColores!  

João Bernardo 
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489º Cursilho de Senhoras – 8 a 11 de Fevereiro de 2023 
 

“CRISTO CONTA CONTIGO” 
E nós com a Sua Graça! 

 

O cursilho começa para a equipa a partir do momento do convite 

aceite, durante mais ou menos dois meses reunimos 

semanalmente para nos conhecermos melhor, com muita oração, 

com muita entrega, humildade e espírito de sacrifício para sermos 

via para a Graça de Deus de quem vamos encontrar. 

Todos os cursilhos são diferentes, mas, são sem dúvida um dom de 

Deus, tornam possível o encontro com o Senhor, descobrir o que é 

ser Cristão e projectar uma vida nova. 

Dizemos que o cursilho começa quando acaba, também é válido 

para a equipa, somos responsáveis pela comunidade que criámos. 

Participar nas Ultreias, nas reuniões de grupo é indispensável. 

Claro que as nossas vidas vão mudando e temos muitos afazeres, 

contamos sempre com a ajuda e orações de todos. 

A oração é sem dúvida uma base essencial no cursilho, ler as 

intendências dá-nos a certeza de que a nossa pequenez e 

fragilidade se torna sobrenatural com a Graça de Deus. É uma 

enorme responsabilidade, mas com Ele tudo podemos. 

Foi um cursilho único como o são todos, que nos renovou e nos 

ajudou a 'PISAR FORTE NA VIDA'. Foi uma bênção de Deus, uma 

presença forte do Espirito Santo que nos ajudou na transmissão da 

palavra de Deus, nos encheu a alma e permitiu um renascimento 

em todas nós, bem como a abertura do coração das novas ao que 

iam ouvindo e vivendo, cujo testemunho no Encerramento revelou 

como estavam fortalecidas e se sentiam responsáveis pela missão 

de levar Cristo ao mundo. 

A alegria e fraternidade vividas neste cursilho, foram mais um grão 

de mostarda para aumentar o nosso amor a Cristo e ao próximo, 

na certeza que é nos ambientes que o Senhor nos quer.  

Somos as mãos de Cristo! 

Confiámos no Espírito Santo, sentimo-Lo em nós e nos outros! 

Cristo conta connosco, esperamos nunca O desiludir. 

 

Nós e Cristo, Maioria Absoluta! 

Equipa do 489 
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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!  

Amen! 

 

 

 

Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma 

 

Na Mensagem para a Quaresma deste ano, o Papa realça 

que "neste tempo litúrgico, o Senhor toma-nos consigo e 

conduz-nos à parte. Embora os nossos compromissos diários 

nos peçam para permanecer nos lugares habituais, 

transcorrendo uma vida quotidiana frequentemente repetitiva 

e por vezes enfadonha, na Quaresma somos convidados a 

subir «a um alto monte» junto com Jesus, para viver com o 

Povo santo de Deus uma particular experiência de ascese".  

O Santo Padre explica que "a ascese quaresmal é um 

empenho, sempre animado pela graça, no sentido de superar 

as nossas faltas de fé e as resistências em seguir Jesus pelo 

caminho da cruz".  

A Mensagem está disponível na íntegra aqui.  

http://www.mcc-grandelisboa.com/
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/lent/documents/20230125-messaggio-quaresima.html
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Teresa Homem de Melo 

A nossa amiga Teresa Homem de 

Melo, pessoa inquieta e generosa, 

sempre em busca do sentido da 

palavra de Deus, encontrou no 

Cursilho de Cristandade - o nº 419 do 

Termo Ocidental de Lisboa - a 

resposta para muitas das suas 

duvidas. 

Partiu para o Pai no dia 30 de Janeiro, 

tendo a missa de corpo presente sido 

celebrada pelo "nosso" querido Padre 

Paulino. 

Acreditamos que está num bom 

lugar, e que todas as suas duvidas e 

inquietações encontrarão resposta no colinho do Senhor. 

Que descanse em paz, na certeza de que temos mais uma estrelunha a olhar por nós na Ultreia eterna. 

ULTREIA DE CASCAIS 

 

SECRETARIADO DIOCESANO 

Intendencia pela JMJ Todos os dias 23 de cada mês até Junho 2023 

SECRETARIADO REGIONAL DA GRANDE LISBOA 

Missa Penitencial 5 de Abril – Igreja da Divina Misericórdia - Alfragide 

SECRETARIADO REGIONAL DO TERMO ORIENTAL DE LISBOA 

Cursilho de Homens Nº 582 15 a 18 de Março de 2023 

Cursilho de Senhoras Nº 491 19 a 22 de Abril de 2023 

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE TORRES VEDRAS 

Cursilho de Homens Nº 584 19 a 22 de Abril de 2023 

Cursilho de Senhoras Nº 492 17 a 20 de Maio de 2023 

 SUB-SECRETARIADO REGIONAL DAS CALDAS 

Cursilho de Homens Nº 583 15 a 18 de Março de 2023 

Cursilho de Senhoras Nº 490 19 a 22 de Abril de 2023 

 

“O Espírito Santo nos anime nesta Quaresma na subida com Jesus, para fazermos experiência do seu 

esplendor divino e assim, fortalecidos na fé, prosseguirmos o caminho com Ele, glória do seu povo e luz 

das nações.” (Papa Francisco na Mensagem para a Quaresma)  
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