
 
http://www.mcc-grandelisboa.com 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Secretariado Regional da Grande Lisboa | Boletim de Ultreia | Ano III – Nº32 | Junho 2013 

Neste número 

 

Santos Populares 

  

Mini-Cursilho 
 

pág. 2  

  

“Tema MCC” 
 

Os joelhos são as 
Alavancas dos Apóstolos 

pág. 3 

  

 Catequeses do Santo Padre 

no ano da Fé 

pág. 4 

  

“Ano da Fé” 
 

“Creio na Santa Igreja 
Católica” 

 

pág. 5 

       

“Vaticano II” 

“OS NOVE DECRETOS 
CONCILIARES  

DO VATICANO II” 

pág. 6 

 

“Ultreia Temática” 

 
A Virgem Maria no  
Concilio Vaticano II 

pág. 7 

 

 
“Actividades do MCC” 

pág. 8 

 
 

 

S a n t o s  P o p u l a r e s 
O mês de Junho é, tradicionalmente, o mês dos Santos 

Populares: S. António, S. João e S. Pedro.  

Podemos olhar para estes santos como uma boa desculpa para 

comermos umas sardinhas e saborearmos a alegria vínica, como uns 

“porreiros” pois até nos dão um feriado ou uma boa desculpa para 

casamentos mediáticos incluindo os que de religiosos nada têm, ou 

então como três homens que no seu tempo tiveram, mesmo com as 

suas fragilidades humanas, coragem de proclamar e viver o Amor a 

Deus e de Deus.  

St. António dizia que “tudo é nada, excepto Amar a Deus”. É 

visto como o casamenteiro… e certamente ficará feliz se os casais 

descobrirem que o seu matrimónio é o Sacramento do amor e são o 

sinal do Amor de Deus pelos Homens. Certamente ficará feliz se os 

casais e cada pessoa descobrir que é no amor a Deus que toda a 

vida tem que acontecer. Ficará feliz, se cada casal encontrar a 

verdadeira vocação a que é chamado. 

S. João, o Baptista, amou tanto a Cristo que, para o anunciar, 

deu a sua vida. Foi ele que, com Jesus no Jordão, transformou um 

baptismo de conversão num baptismo de Filiação Divina. Várias 

vezes o quiseram fazer Messias, mas ele sempre respondeu que não. 

Ele apontava o Cordeiro de Deus dizendo: “que Ele cresça e eu 

diminua”. 

S. Pedro, discípulo de Jesus, também entregou a sua vida pelo 

Seu Mestre. Caminhou com Cristo, sendo um simples pescador foi 

escolhido para guiar a Igreja nascente. Vacilou e negou-O, mas 

reconhecendo a sua fragilidade professou novamente o seu amor: 

“Tu sabes tudo, Senhor, bem sabes que Te amo!” 

 

 

Três Santos. Três homens iguais a tantos outros, com situações sociais e económicas 

diferentes, níveis culturais e académicos diferentes. Contudo, três homens unidos no 

mesmo Amor, marcados e apaixonados pelo mesmo Jesus. Podendo valer-se das suas 

condições, viveram com simplicidade e humildemente. 

Três dos Santos mais venerados por toda a Igreja, mais respeitados em todas as 

culturas e mesmo pelas outras religiões.  

Três homens que são para nós exemplo e estímulo para vivermos a Santidade que 

recebemos no Baptismo. Talvez por isso eles sejam tão populares entre nós: porque 

sendo do povo, nos indicam Aquele que deu a Sua Vida pelo Povo.  

(texto adaptado de http://www.sda-lisboa.com/cantinho_8.htm) 

 

http://www.sda-lisboa.com/cantinho_8.htm
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Mini-Cursilho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É preciso ter coragem para parar, para interiorizar, para escutar a nossa consciência onde Deus nos fala, para 

aprofundar questões de fé e para nos encontrarmos de modo a podermos vincar a nossa própria identidade de casal 

cristão.  

É preciso coragem para assumir compromissos para sempre. Deus deu-nos o tempo necessário e dá-nos tantas 

oportunidades e interpelações no caminho da nossa conversão mas acabamos por desperdiçar tanto e com múltiplas 

desculpas.  

Não tenho tempo para Deus, é porque O pomos em último lugar.  

Não temos tempo para falar em casal, é porque nos pomos em lugar muito residual. 

Vários casais quiseram fazer um caminho de interioridade a dois retirando-se para mais se unirem.  

Preencheram bem os dois dias.  

Foram de muito interesse os temas 1. Matrimónio, Caminho de Santidade; 2. Testemunho de um Casal: como 

vivemos o Matrimónio; 3. Comunidade Conjugal e Diferenças Psicológicas; 4. Diálogo e Gestos de Amor; 5. Família, 

Comunidade Educativa; 6. Comunidade Espiritual, o Casal e os Outros, bem como as meditações “Conhece-te a Ti 

mesmo” e “Os Três Olhares de Cristo”, na perspectiva do casal. 

No final, cada um disse o que lhe ia na alma e que espelha o que significou este encontro. Assim: “Foi uma 

experiência nova que muito nos ensinou”, sobretudo a “dialogar, dialogar, dialogar”. “Sinto-me com menos 5 kg porque 

falamos agora de muitas coisas de que nunca tínhamos falado”. ”Sentimos que Deus esteve presente no nosso diálogo e 

por isso foi fantástico”. “Este encontro em casal foi apaixonante e agora há que caminhar em conjunto…venha o próximo 

Mini Cursilho”. “Este encontro deu-nos pistas, abriu-nos novos rumos e há que explorar novos caminhos”. “Tínhamos 

explosões mas acho agora que o meu marido é uma graça”. “Foi uma riqueza a partilha de experiências com outros 

casais”. “A correcção fraterna e a oração conjugal serão as ferramentas que levamos daqui”. “Não temos tempo…é a 

nossa desculpa mas o tempo é de Deus e é para O servir e não o podemos desperdiçar”. “Foi necessário abrir gavetas 

do passado e agora há um longo caminho a percorrer”. “Deus serviu-se de nós porque se lembrou de nós e por isso 

estamos muito felizes”. “Aqui no Turcifal andamos com Deus no meio da beleza da natureza”. “Neste Mini Cursilho 

descobrimos muitas coisas e rebobinamos o filme da nossa vida de casados”. “Somos as mãos de Cristo mutilado e, por 

isso, temos de continuar a sua obra”. “Os dois sozinhos a falar ao Senhor no sacrário foi emocionante!”. “Foi muito 

gratificante fazer de babbysitter durante dois dias para possibilitar a participação de vários casais neste Mini cursilho”. 

Uma nota de gratidão pela generosidade, disponibilidade, enorme abertura e sentido de serviço da Rosa e da Carla 

que ficaram com 7 crianças em sua casa durante dois dias o que libertou os pais para poderem participar neste 

encontro. E depois levaram ao Turcifal as referidas crianças que estiveram presentes durante o plenário a ouvir os seus 

pais. Gesto grande de grandes corações. Que este gesto seja semente de outros gestos. 

Concluindo, um casal cristão realiza-se e só tem sentido se forem, como diz o poeta Miguel Trigueiros, “só um do 

outro e os dois de Deus”. 

             Olinda e Jorge 

 

 

Casais à procura de Deus 
Nos dias 11 e 12 de Maio, no 

Centro Diocesano de 

Espiritualidade do Turcifal, vários 

casais reflectiram sobre a 

grandeza do casal como 

comunidade de amor.  

Foi um encontro com Cristo 

em casal e com outros casais. 
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Tema MCC 
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FAZER INTENDÊNCIA É: 

FAZER INTENDÊNCIA É: Oferecer as tuas orações, sacrifícios e mortificações para que o cursilho dê muitos 

frutos. 

FAZER INTENDÊNCIA É: visitar aquele doente ou parente que vive em solidão e levar-lhe consolo 

espiritual. 

FAZER INTENDÊNCIA É: perdoar de coração aquele te ofendeu ou te fez mal, querendo ou sem querer. 

FAZER INTENDÊNCIA É: pedir perdão com humildade a quem possamos ter ofendido por palavras ou por 

actos  

FAZER INTENDÊNCIA É: fazer o teu trabalho diário com alegria, com fé e com esperança, apesar das 

dificuldades e dos problemas 

 FAZER INTENDÊNCIA É: privares-te de algo que te agrade e oferecê-lo a Deus por amor ao próximo 

 FAZER INTENDÊNCIA É: dedicar tempo ao estudo da religião católica para te formares bem e poderes 

servir melhor 

FAZER INTENDÊNCIA É: com valentia e entrega falar de Cristo a quem sabes que precisa, mesmo que se 

ria de ti 

FAZER INTENDÊNCIA É: com gosto, com generosidade e alegria praticar uma obra de caridade 

FAZER INTENDÊNCIA É: partilhar algo teu (dinheiro, bens, comida, etc) que não te sobre, com quem tenha 

necessidade 

FAZER INTENDÊNCIA É: oferecer com paciência, alegria e paz a tua dor, a tua doença, o teu cansaço  

FAZER INTENDÊNCIA É: ser amável, cortês e agradável com aquelas pessoas que não “caem” bem 

FAZER INTENDÊNCIA É: procurar no fundo do teu coração o que podes fazer (mesmo que te custe e 

precisamente porque te custa) para agradar ao Bom Deus. 
 

(texto enviado por Juan Carlos Noriega Rodriguez do México) 

 

OOOsss   jjjoooeeelllhhhooosss   sssãããooo   aaasss   AAAlllaaavvvaaannncccaaasss   dddooosss   AAApppóóóssstttooolllooosss   

Alavanca é uma palavra e uma força poderosa dentro do nosso movimento. 

Basta perguntar a quem já viveu um cursilho para se ficar a saber que a 

intendência, as alavancas, são o que mais marca a experiência dos 3 dias.  

É comum no MCC utilizarmos a palavra alavanca para designar a intendência 

que se faz por um cursilho, porque a palavra alavanca subentende a 

utilização de algo para atingir uma finalidade.  

 

 

 

A Arquimedes, que foi quem primeiro divulgou a capacidade da alavanca, é atribuída a frase: “dêem-me uma alavanca 

e um ponto de apoio e levantarei o mundo”. No plano espiritual a “alavanca” é a intendência, a força espiritual que 

representam as orações e os sacrifícios voluntários que se realizam de uma forma individual ou comunitária, com o fim 

de obter a graça da conversão. 

Assim como a alavanca permite que alguém movimente uma coisa que está acima das suas forças, as orações e os 

sacrifícios permitem ao apóstolo realizar muito mais do que o que poderia fazer por si mesmo. A intendência contribui 

para vencer a resistência à Graça daqueles por quem se reza. E faz surgir a vida em abundância. 

 

 

 

É um mistério de fé. Oferecer uma intendência é pôr em prática o dogma da 

comunhão dos santos. Como dizia o Papa Pio XII na sua Encíclica sobre o Corpo 

Místico:  

«Tremendo mistério e nunca assaz meditado! Que a salvação de muitos depende 

das orações e dos sacrifícios voluntários feitos com esta intenção pelos membros do 

Corpo Místico de Cristo.» 

E Santo Agostinho dizia que “a oração é a força do homem e a debilidade de Deus”. 

Utilizemos a alavanca que é a oração e o ponto de apoio que são os nossos joelhos 

para que todos aqueles que estão a viver um Cursilho vençam a resistência à 

Graça, seja num Cursilho perto ou longe de nós, até porque, pela Graça de Deus, 

está sempre a acontecer um Cursilho nalgum lugar do mundo.  
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Catequeses do Santo Padre no Ano da Fé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 de Maio de 2013  

Celebramos hoje a festa de São José Operário, e iniciamos o mês tradicionalmente dedicado a Nossa Senhora. A figura de São José 

remete-nos à dignidade e importância do trabalho, pois foi com seu pai adoptivo que Jesus aprendeu a trabalhar. De fato, o trabalho 

enche o homem de dignidade e, em certo sentido, assemelha-o a Deus que, como se lê na Bíblia, “trabalha sempre” (cf. Jo 5,17). Isso 

leva-nos a pensar em tantas pessoas que se encontram desempregadas, muitas vezes por causa de uma concepção económica que 

busca somente o lucro egoísta. Também São José teve de enfrentar momentos difíceis, saindo vencedor pela confiança em Deus que 

nunca nos abandona. Ao lado de São José, Nossa Senhora acompanhava com carinho e ternura o crescimento do Filho de Deus feito 

homem. Aproveitemos o mês de Maio para reforçar a consciência da importância e beleza da oração do terço, que permite aprender de 

Nossa Senhora a contemplar os mistérios da vida de Jesus, percebendo sempre mais a Sua presença junto de nós. 

8 de Maio de 2013 

O Espírito Santo é o grande dom de Cristo ressuscitado, que abre a nossa mente e o nosso coração para crer em Jesus como o Filho 

enviado pelo Pai e que nos conduz à amizade e à comunhão com Deus e os irmãos. A propósito da Terceira Pessoa da Santíssima 

Trindade, confessamos, no Credo: é «Senhor que dá a vida». O Espírito Santo é «Senhor» quer dizer que é verdadeiramente Deus como 

o Pai e o Filho; e Ele «dá a vida», ou seja, é a fonte inesgotável da vida de Deus em nós. Como ouvistes, na passagem da Carta aos 

Romanos lida ao início, é o Espírito que «faz de nós filhos adoptivos. É por Ele que clamamos: Abbá, ó Pai!». O Espírito Santo traz aos 

nossos corações a própria vida de Deus, uma vida de verdadeiros filhos, num relacionamento feito de confidência, liberdade e confiança 

no amor misericordioso do Pai, que nos dá também um olhar novo sobre os outros, fazendo-nos ver neles irmãos e irmãs que devemos 

respeitar e amar.  

15 de Maio de 2013 

O Espírito Santo guia a Igreja e cada um de nós para a Verdade. Diante de uma época como a nossa, em que impera o relativismo, é 

importante lembrar que Espírito Santo é Aquele que nos permite encontrar a Verdade. Ter encontro com a Verdade que se fez carne: 

Jesus Cristo. De fato, a acção do Divino Paráclito consiste em recordar e imprimir no coração dos fiéis as Palavras de Jesus, fazendo com 

que estas se transformem em princípio e guia da vida cristã. É do íntimo de nós mesmos que nascem as nossas acções; é o coração que 

deve converter-se a Deus, e o Espírito Santo transforma-o se nos abrirmos a ele. Neste Ano da Fé, somos convidados, seguindo o 

exemplo de docilidade de Nossa Senhora, a nos deixar inundar pela luz do Espírito Santo, predispondo-nos à Sua acção, buscando 

conhecer mais a Cristo e as verdades da fé: meditando a Sagrada Escritura, estudando o Catecismo e aproximando-se com mais 

frequência dos sacramentos. 

22 de Maio de 2013 

«Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica»: dizemos nós no Credo depois de professar a fé no Espírito Santo. Na verdade, há 

uma profunda ligação entre estas duas realidades da fé, porque é o Espírito Santo que dá a vida à Igreja, que a guia e anima no anúncio 

do Evangelho. São sinais da sua intervenção: primeiro, a unidade e a comunhão, como se viu no dia de Pentecostes, quando cada um 

dos presentes conseguia ouvir os Apóstolos na sua própria língua. É que todos falavam uma língua nova: a língua do amor que o Espírito 

derrama nos nossos corações. O segundo sinal é a coragem humilde que o Espírito dá ao mensageiro do Evangelho, fazendo brotar 

sempre novas energias, novos caminhos e nova audácia para a missão. E o terceiro sinal: tudo parte sempre da oração, porque, sem 

ela, torna-se vazia a nossa acção e sem alma o nosso anúncio. 

29 de Maio de 2013 

A Igreja tem a sua raiz no desejo de Deus chamar todos os homens à comunhão consigo, no desígnio de fazer da humanidade a única 

família dos seus filhos. Na plenitude dos tempos, Deus mandou Seu Filho, Jesus Cristo, para nos comunicar a vida divina. Foi na Cruz, 

do lado aberto de Cristo de onde jorraram sangue e água, símbolos dos Sacramentos da Eucaristia e do Baptismo, que a Igreja teve a 

sua origem; e foi no dia de Pentecostes, recebendo o dom do Espírito Santo, que Ela se manifestou ao mundo, anunciando o Evangelho 

e difundindo o amor de Deus. Portanto, não tem sentido dizer que se aceita Cristo e não a Igreja, pois é somente por meio da Igreja que 

podemos entrar em comunhão com Cristo e com Deus. 

 

 

Site das Catequeses do Santo Padre: http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_catechesi_annus-fidei_po.htm 

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121017_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121017_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121017_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121017_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20121017_po.html
http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_catechesi_annus-fidei_po.htm
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Ano da Fé 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Creio na Santa Igreja Católica”  

Estamos a entrar no mês de Junho, mês dedicado ao 

Sagrado Coração de Jesus, mês da solenidade do Corpo 

de Deus e mês da Solenidade de S. Pedro e S. Paulo. 

No fundo, mês de dois grandes mistérios: o da 

Eucaristia e o da Igreja. Dois mistérios necessariamente 

associados porque o protagonista é o mesmo Jesus 

Cristo. 

Algumas palavras sobre a Igreja que, apesar de 

santa, é feita de pecadores e sempre apresentou 

algumas fragilidades e sombras humanas no meio da 

luz esplendorosa de Cristo que ela própria reflecte. A 

Igreja é a lua onde se reflecte a luz intensa do Sol que 

é Cristo.  E é pela Eucaristia que Jesus cuida, cura, 

purifica, converte, encaminha, despoja, renova, 

alimenta e engrandece a sua Igreja, isto é, o seu Povo. 

Muitas vezes verbalizamos as afirmações contidas no 

Credo ou Símbolo da Fé ou Símbolo dos Apóstolos que é 

o resumo ou síntese das verdades da fé cristã que 

professamos. Apesar de tantas vezes professarmos a 

nossa fé, sobretudo neste Ano da Fé, como é 

recomendado, nem sempre atentamos no alcance desta 

fórmula: creio na Igreja una, santa, católica e 

apostólica. 

O Catecismo da Igreja Católica esclarece e 

aprofunda devidamente esta como todas as outras 

verdades contidas no Credo. E é ao Catecismo, cujo 

20.º aniversário celebramos neste ano, que recorremos, 

como, aliás, sugere a Porta Fidei de Bento XVI. 

Como sabemos, na criação da Igreja esteve 

envolvida toda a Santíssima Trindade. Na verdade, ela 

foi “um desígnio nascido no coração do Pai” que 

constituiu e realizou esta “família de Deus” 

gradualmente ao longo da história para “elevar os 

homens à participação da vida divina”. Como diziam os 

cristãos dos primeiros tempos, “o mundo foi criado em 

ordem à Igreja”. O pecado destruiu a comunhão dos 

homens com Deus e Este, como reacção aos caos 

criado, foi convocando o Seu povo na reunião da Igreja. 

Para isso chamou Abraão, elegeu Israel como seu povo 

escolhido, com ele estabeleceu alianças e 

pacientemente tratou da sua formação na fé através 

dos profetas.  

            

       

 

 

Mas a “Nova Aliança instituiu-a Cristo” – LG9. Foi Cristo 

quem instituiu a Igreja  para “realizar na plenitude dos 

tempos, o plano de salvação de seu Pai”. Cristo inaugurou 

na terra o Reino dos Céus” manifestado nas palavras e nas 

obras d´Ele próprio. Jesus foi o pastor desse “pequeno 

rebanho” constituído pelos seus discípulos e pelos 

apóstolos, alicerces da nova Igreja, nomeando Pedro como 

seu chefe. “TU ÉS PEDRO E SOBRE ESTA PEDRA 

EDIFICAREI A MINHA IGREJA E AS PORTAS DO INFERNO 

NÃO PREVALECERÃO CONTRA ELA”. A força desta decisão 

de Cristo é impressionante!” 

Cumprida a missão de Cristo na terra, “foi enviado o 

Espírito Santo no dia de Pentecostes para que santificasse 

continuamente a Igreja” (LG4).  Foi então que “a Igreja foi 

publicamente manifestada diante de uma grande multidão” 

e teve início a pregação do Evangelho  a todas as gentes. 

Começou a sua missão de “instaurar o Reino de Cristo e de 

Deus”. Para bem realizar a sua missão, a Igreja 

insistentemente invoca o Espírito Santo Paráclito que 

continuamente a assiste. 

Com esta tripla intervenção, a Igreja está divinamente 

intervencionada e, como tal, manifesta a sua fé em Deus. 

Como membros da Igreja, a nossa fé é a fé da Igreja, 

como se costuma dizer. Por isso, afastar-se da Igreja é 

afastar-se de Cristo. 

Em síntese e segundo os n.ºs 866 a 869 do Cat.: 

1. A Igreja é una: tem um só Senhor, professa uma só 

fé, nasce dum só baptismo e forma um só Corpo, 

vivificado por um só Espírito, em vista duma única 

esperança, no termo do qual todas as divisões serão 

superadas. 

2. A Igreja é santa: é seu autor o Deus Santíssimo; 

Cristo, seu Esposo, por ela se entregou para a 

santificar; vivifica-a o Espírito de santidade. Embora 

conte no seu seio com pecadores, ela é “a sem-

pecado feita de pecadores”. Nos santos brilha a sua 

santidade; em Maria ela é já toda santa. 

3. A Igreja é católica: anuncia a totalidade da fé; 

guarda e administra a plenitude dos meios de 

salvação; é enviada a todos os povos, dirige-se a 

todos os homens; abrange todos os tempos; “é, por 

sua própria natureza, missionária”. 

4. A Igreja é apostólica: está edificada sobre alicerces 

firmes que são “os Doze Apóstolos do Cordeiro”; é 

indestrutível; é infalivelmente mantida na verdade: 

Cristo é quem a governa por meio de Pedro e dos 

outros apóstolos, presentes nos seus sucessores, o 

Papa e o Colégio dos bispos. 

 

Integramos a Igreja pelo baptismo e iniciamos o 

caminho da santificação. Nela somos fortalecidos pela 

Palavra e pelos Sacramentos, designadamente pela 

Eucaristia. Por isso, cada um de nós tem de ser íntegro e 

próximo de Cristo para que a Igreja, que somos todos nós 

a assembleia de crentes, tenha menos manchas. 

               Jorge Santos 
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Vaticano II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O Concilio Vaticano II foi «uma dádiva do 

espírito à sua Igreja», segundo João Paulo 

II, e um «extraordinário evento eclesial, 

nascido do coração de Deus, por meio de 

uma intuição de João XXIII, e que teve em 

João Paulo II um intérprete qualificado e 

uma testemunha coerente», segundo Bento 

XVI.  

 

 OS NOVE DECRETOS CONCILIARES DO CONCÍLIO VATICANO II 

História e resumo dos decretos 

 

 

VI - A actividade missionária da Igreja: Ad Gentes, 7 de Dezembro de 1965 

O decreto enfatiza e aprofunda o carácter essencialmente missionário da Igreja. A missão responde à vontade 

expressa de Deus pela Salvação de todos os homens. Estuda também a obra missionária que conduz, que leva à 

formação de novas igrejas, estabelece em que consiste a vocação dos missionários e qual tenha que ser a sua 

formação, e traça as grandes linhas de uma reorganização de toda a Igreja a esta actividade. 

 

VII - As Igrejas orientais católicas: Orientalium Ecclesiarum, 21 de Novembro de 1964. 

Este Decreto enfatiza a legítima diversidade das Igrejas locais na unidade da Igreja universal, afirma a igualdade 

absoluta das Igrejas locais, e proclama o direito e o dever, para as Igrejas Orientais, de conservar e desenvolver 

zelosamente o seu patrimônio eclesiástico e espiritual. Os direitos dos Patriarcados orientais são destacados pelo texto 

que trata, finalmente, das relações entre Orientais católicos e ortodoxos, especialmente no que respeita à possibilidade 

para os ortodoxos de receber os Sacramentos na Igreja católica e vice-versa. 

 

VIII - O Ecumenismo: Unitatis Redintegratio, 21 de Novembro de 1964. 

Este Decreto visa apresentar a dura realidade da "Ruptura da Unidade da Igreja e os laços de união entre todos os 

cristãos’. No n. 3 diz que: “Os que crêem em Cristo e foram devidamente baptizados, estão numa certa comunhão, 

embora não perfeita, com a Igreja católica. De fato, as discrepâncias que de vários modos existem entre eles e a 

Igreja católica... criam não poucos obstáculos, por vezes muito graves, à plena comunhão eclesiástica. O movimento 

ecumênico visa superar estes obstáculos... Pois o Espírito de Cristo não recusa servir-se delas (as Igrejas e 

Comunidades separadas) como de meios de salvação cuja virtude deriva da própria plenitude de graça e verdade 

confiada à Igreja católica. Contudo, os irmãos separados, quer os indivíduos quer as suas Comunidades e Igrejas, não 

gozam daquela unidade que Jesus quis prodigalizar a todos os que regenerou e convivificou num só corpo e numa vida 

nova e que a Sagrada Escritura e a venerável Tradição da Igreja professam. Porque só pela Igreja católica de Cristo, 

que é o meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios salutares”. No n. 4 o documento fala 

sobre o movimento ecumênico: “Por «movimento ecumênico» entendem-se as atividades e iniciativas, que são 

suscitadas e ordenadas, segundo as várias necessidades da Igreja e oportunidades dos tempos, no sentido de 

favorecer a unidade dos cristãos”. O n. 4 conclui convidando todos os fiéis à oração. 

 

IX - Os meios de comunicação social: Inter Mirifica, 4 de Dezembro de 1963. 

Este Decreto estuda a Mídia em si mesma. No segundo capítulo destaca a urgência de ver como a Igreja possa utilizá-

la para as suas finalidades apostólicas. 

 

Vaticano II 
50 Anos 
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A Virgem Maria no Concilio Vaticano II 

Padre Jerónimo Rocha 

Neste “ano da Fé” todos nós fomos chamados a aprofundar, meditar, e 

sobretudo acolher, no mais íntimo de cada um, no silêncio dos nossos 

corações, este desafio de Jesus que nos convida hoje a vivermos cada 

vez mais ao Seu jeito. 

Até onde estamos dispostos a confiar, até que ponto somos capazes de 

nos entregar, sem reservas, sem preconceitos, a este outro que está ao 

nosso lado, nosso irmão, nossa irmã… até onde vai a nossa capacidade 

de amar…, sem juízos de valor, seguindo o exemplo Daquele que por 

amor, chegou ao limite, à cruz… 

No contra-relógio da vida esquecemo-nos de parar, de tirar um tempo 

para estar…simplesmente… 

Para estar com Jesus, no Sacrário, para estar com o outro, para estar 

connosco próprios... 

E na azáfama dos nossos dias agitados, no azedume dos nossos 

queixumes, quantas vezes nos vamos esquecendo de agradecer… 

Agradecer o Dom da Vida, agradecer o dom do Amor, 

agradecer…simplesmente… 

E este ano, temos tanto que agradecer… 

Agradecer a oportunidade que nos foi dada, á luz deste ano da fé, de 

poder aprofundar os nossos conhecimentos, com as diversas Ultreias 

Temáticas que foram acontecendo.  

Agradecer pelo nosso Director Espiritual que tanto tem caminhado 

connosco. 

Agradecer pelo exemplo de humildade que nos foi dado pelo Papa 

emérito Bento XVI. 

Agradecer pelo exemplo de Amor e serviço ao próximo que nos é dado 

por um homem que vem do fim do Mundo, segundo palavras suas, que 

se chama Francisco e que a cada dia nos interpela a que sejamos 

cristãos conscientes e comprometidos, que sejamos cada vez mais, 

apóstolos saindo de nós para irmos ao encontro do outro como fez 

Jesus, não ficando no Templo mas saindo dele… 

 

 

 

 

 

Agradecer a cada um e cada uma que se vai cruzando no nosso caminho com um sorriso, nos nossos ambientes, nas 

nossas Ultreias, e que com o seu testemunho e a sua perseverança, nos ajudam a caminhar. 

Agradecer a Maria, nossa Mãe, que sempre intercede por nós e que é ela própria “modelo de fé” a seguir, como nos 

mostrou o Sr. Pe. Jerónimo Rocha quando nos falava na Ultreia sobre a importância de “ A Virgem Maria no concílio 

Vaticano II”. 

Não precisamos só de ser “sábios de conhecimentos”, mas antes “sábios de AMOR”, este Amor que Jesus mostra pela 

Sua entrega a cada um de nós, todos os dias da nossa vida… 

Tenhamos cada um de nós, a coragem de pintar este mundo DDeeCCoolloorreess e seguir pisando forte na vida, com uma mão 

em Cristo e outra nos irmãos, não só neste “ano da fé”, mas em todos os anos das nossas vidas, afinal Jesus está 

sempre a segredar-nos ao ouvido:” Preciso de ti… as Minhas Mãos sóis vós…”  

Porque quando chegarmos perto Dele, apenas nos perguntará: “Amaste?” 

O que lhe responderemos? 

                  DDEECCOOLLOORREESS       (Ultreia da Amadora) 
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A sede do OMCC para o quadriénio de 2014/2017 vem para Portugal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este espaço também é teu, podes e deves colaborar com partilhas, vivências, pessoais, de grupo, de ultreia; «O 

MASTRO» não surge para que nós possamos «ver» o que se passa nas Ultreias da nossa região, mas para que se 
«passe» vida e fé, através das suas páginas, nas pequenas comunidades que são os Grupos e as Ultreias!” Envia a 

tua partilha para mccgrandelisboa@sapo.pt, ou entrega na Ultreia que frequentas. 

 

A eleição de Portugal como sede da Organização Mundial dos Cursilhos de Cristandade (OMCC), órgão reconhecido pelo 

Conselho Pontifício para os Leigos, foi feita durante o último encontro europeu do movimento, que decorreu na Áustria 

entre 23 e 26 deste mês, com a participação de representantes de 11 países. 

O secretariado nacional do MCC foi representado pelo Assistente Espiritual Nacional, D. António Montes, pelo 

presidente Saúl Quintas e pelo vice-presidente Mário Bastos. 

A delegação portuguesa dedicou esta escolha ao “trabalho desenvolvido por dirigentes e Cursilhistas anónimos, ao 

longo de 52 anos de actividades do MCC, em Portugal, e a toda a Família Cursilhista”. 

Apelou ainda “à oração de todos”, para que consiga “levar a bom porto tão nobre e honrosa missão”. 

Actualmente, a sede do OMCC está localizada na Austrália e a “passagem de testemunho” para Portugal está marcada 

para Novembro, em Brisbane, cidade que vai acolher o encontro mundial de Cursilhistas 2013. 

 

 

Portugal vai ser pela primeira vez, e nos próximos 

quatro anos, sede do OMCC - Organismo Mundial do 

Movimento dos Cursilhos de Cristandade 

 

O mandato dura até 2017, ano em que já está prevista 

«uma Ultreia Mundial» em Fátima, no âmbito da 

comemoração do Centenário das Aparições. 

 

 

 

 

A Revista Peregrino Nº 54 

já está disponível numa 

Ultreia perto de ti! 

 
 


