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Padre Raul Cassis Cardoso
A 14 de Janeiro partiu para a morada celeste o padre Raul Cassis Cardoso que durante
muitos anos serviu o Movimento dos Cursillos de Cristandade assegurando a Direcção
Espiritual da Escola do Termo Ocidental de Lisboa e participando em diversos
cursilhos.
Pela sua forma de estar na vida tocou o coração de muitos pelo seu exemplo e pela
sua entrega a Cristo e aos outros.
Agradeçamos, desde já, tudo aquilo que do Pe. Raúl todos fomos recebendo!
"Um amigo na casa do PAI
Os dias 14,15 e 16 de janeiro de 2019 ficam a marcar definitivamente a minha vida. Uma mistura de
sentimentos contraditórios, um 1º momento de dor e um 2º egoisticamente de alegria.
De dor: Pela partida do meu diretor espiritual, do meu amigo, digo muito mais que isso, porque a nossa
relação era muito mais forte e próxima, desde que há cerca de 22 anos comungámos quase em simultâneo o
mesmo sentimento de perda, ele a sua irmã e eu o meu pai. A partir daí a nossa relação, posso dizer sem medo
de errar, passou a ser “pai e filho”.
De Alegria: Egoisticamente, por ter a certeza de que tenho mais um amigo, um “pai” a rezar e velar por mim e
pela minha família na casa do PAI.
Partiu um Grande homem e um Grande sacerdote, como muitos já o disseram e escreveram. Padre Raul
Cassis Cardoso era isso, um Grande homem, um coração de manteiga debaixo daquela capa, com um excelente
sentido de humor. Ilustra bem esse ditado que diz “ quem vê caras não vê corações”.
Um Grande sacerdote, intransigente na defesa da Fé e da sua Igreja. Por isso, muitas vezes, não
compreendido por aqueles que preferem uma Fé e uma Igreja à sua medida.
Meu caro Raul, permite que te trate por tu com o carinho de um filho. Podia escrever sobre muita coisa que
passámos juntos, agradeço-te por todos eles. Simbolicamente recordo alguns:
- Através de ti, o SENHOR chamou-me a um curso de Cristandade, assim tive oportunidade de conhecer
CRISTO vivo e presente no meio de nós. Lembro-me bem de quando me dizias: todos os altares são importantes,
mas o mais importante é o Sacrário quando a luzinha está acesa.
- A descoberta do silêncio de Fátima e da capela do Santíssimo.
- A Peregrinação à Terra Santa, nunca mais a esquecerei, principalmente aquela imagem no Monte das Bem
Aventuranças.
- As consoadas passadas em minha casa com a minha família.
- A semana que passámos aquando da última visita que me fizeste à Grécia, com o casal Esteves e aquele que
é hoje o meu diretor espiritual: o teu sucessor na paróquia e, tenho a certeza, grande amigo (recíproco), o Padre
Nuno Coelho.
- O teu último almoço de aniversário, não no dia 3, mas no dia 9 de dezembro, última vez que pude desfrutar
da tua companhia e rirmos um bocado.
Desculpa por não te ter visitado no Hospital, foi a única vez que não cheguei a tempo.
Mas, sabes, que se hoje sei a data do meu batismo a ti o devo. E, sabes, “coincidência”: fez precisamente 64 anos
no dia que o teu corpo desceu à terra.
Descansa em Paz na casa do PAI."
Fernando Santos, 20 Janeiro 2019
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Padre Raul Cassis Cardoso
"Recebi, há poucos minutos, a notícia do falecimento do Sr. P. Raul, pároco de Cascais durante quase quatro
décadas; muitos anos, também, Diretor Espiritual da Escola de Dirigentes do Movimento dos Cursilhos de
Cristandade (MCC), no então “Termo de Lisboa”.
Pediram-me que escrevesse umas linhas sobre ele e não consigo fazê-lo senão na primeira pessoa, pela
importância que teve na minha vida, como, sem dúvida, na de muitos outros…
Lembro-me de ter estado na primeira eucaristia que ele celebrou em Cascais quando chegou, como viria a
referir depois, com grande sofrimento, numa altura muito problemática e difícil da Paróquia.
Foi meu colega, como professor de Moral e Religião Católica, na Escola Pereira Coutinho, quando comecei a
lecionar com vinte e poucos anos e, ainda que estivesse na secção do Monte Estoril e eu na sede, em Cascais,
estivemos juntos nas reuniões e em trabalhos conjuntos na altura das férias dos alunos.
Presidiu ao meu casamento, baptizou os meus três filhos, deu-lhes a primeira comunhão, crismou-os ao lado do
Sr. Bispo. Fez o funeral da minha filha, depois de me ter consolado com palavras que nunca mais esqueci, saídas
de um coração compassivo e amigo que aliava a uma personalidade carismática e assertiva. Mais tarde, com a
mesma amizade, fez o funeral do meu marido.
Na Paróquia, ao lado dele ou sob a sua orientação, trabalhei, durante muitos anos, como leitora nas
eucaristias vespertinas de sábado, no CPB (preparação dos pais e padrinhos para o baptismo das crianças), na
Catequese, no CPM (preparação dos noivos para o casamento) e como Ministra Extraordinária da Comunhão,
função que mantenho ainda.
Foi meu director espiritual, meu confessor e um grande amigo, cheio de sentido de humor e com quem era
um prazer confraternizar, quer nos múltiplos contactos que tínhamos a propósito das coisas da Paróquia, quer
nas várias viagens em que pude estar e em que ele acompanhava os paroquianos, quer nas atividades do MCC.
Quando fiz o meu Cursilho de Cristandade, em abril de 1978, ele não estava incluído na equipa sacerdotal, mas
passou uma tarde inteira no Seminário da Torre d’Aguilha, a atender as suas paroquianas (e não só!) e foi, então,
a primeira conversa longa que tive com ele.
Mais tarde, integrei-me na Escola de Dirigentes do MCC e, aí pude constatar, como a sua atuação era
imparável.
Presente em todas as reuniões, sempre com a palavra certa, com um entusiasmo que entusiasmava todos,
com uma entrega ilimitada durante muitos e muitos anos.
Calhou-me, a certa altura, a coordenação de alguns Cursilhos de Cristandade e em três dos quatro que me
pediram para “reitorar” pude contar com ele na equipa, presente e atuante, apesar de uma idade já algo
avançada. De qualquer forma, foi um apoio saber que o tinha ali comigo…
No terceiro em que estive com ele, só pôde chegar na sexta-feira e não na quarta, quando do início, já que
tinha sido chamado pelo Sr. Cardeal Patriarca que depois lhe viria a comunicar que deixaria a função de pároco
em Cascais. Esteve, contudo, depois, até ao Encerramento.
Foi o seu último Cursilho de Cristandade… Foi, também, esse, o seu último ano como Pároco de Cascais.
Tive ocasião de estar com ele, em algumas ocasiões, não há muito tempo. Já quase com noventa anos,
continuava lúcido, sempre com sentido de humor, sempre sabendo ser amigo.
Esta foi, em traços largos, a minha história com o Sr. Pe. Raul que o Senhor chamou a Si.
Muitas outras histórias de muitos outros e de muitas outras, ficam por contar…
Mas, querendo crer que nada se perde, imagino que todas se encontram preservadas e reunidas no Céu, em
arquivo especial a que só o Senhor nosso Deus tem acesso.
E que, foi com elas nas mãos, que o mesmo Senhor lhe disse as palavras que, com a ajuda deste sacerdote
tão especial, Seu instrumento, muitos ouviram ou ouvirão um dia – “Vem, bendito de Meu Pai, possui por herança
o Reino que te está preparado desde a fundação do mundo!”
Sr. P. Raul, rezamos por si! Peça por nós!"
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Conceição Morais, 14 de janeiro 2019

3

ANO PASTORAL 2018-2019

SECRETARIADO REGIONAL DA GRANDE LISBOA
Cursilho de Senhoras Nº 476

20 a 23 de Fevereiro de 2019

Cursilho de Homens Nº 572

03 a 06 de Abril de 2019

Cursilho de Senhoras Nº 479

22 a 26 de Maio de 2019

Missas Penitenciais

Primeira 4ª feira de cada mês às 6:30 da manhã

SECRETARIADO REGIONAL DO TERMO ORIENTAL DE LISBOA
Cursilho de Homens Nº 571

13 a 16 de Fevereiro de 2019

Cursilho de Senhoras Nº 478

20 a 23 de Março de 2019

Mini-Cursilho

17 e 18 de Novembro de 2018

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE TORRES VEDRAS
Cursilho de Homens Nº 573

24 a 27 de Abril de 2019

Cursilho de Senhoras Nº 480

29 de Maio a 1 de Junho de 2019

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE CALDAS DA RAINHA
Cursilho de Homens Nº 570

30 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2019

Cursilho de Senhoras Nº 477

13 a 16 de Março de 2019

SECRETARIADO DIOCESANO DE LISBOA
Cursilho de Homens Nº 574

17 a 20 de Julho de 2019

Cursilho de Senhoras Nº 481

24 a 27 de Julho de 2019

Mini-Cursilho

1 e 2 de Junho de 2019
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