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“Foi em 1960, em Fátima, que se realizou o primeiro Cursilho de Cristandade de Lisboa e de 

Portugal. Desde então o Movimento, que teve a sua origem na ilha Espanhola de palma de 

Maiorca, disseminou-se pelas diversas dioceses de Portugal e daqui extravasou para muitos 

outros países e continentes. 

Na Diocese de Lisboa, desde esses anos idos, realizaram-se centenas de cursilhos e foram 

muitas dezenas de milhar de homens e mulheres que neles participaram descobrindo nas 

suas vidas a alegria de um estreito e intimo contacto com o Senhor que a todos nos ama por 

igual. 

No ano pastoral de 2013/2014, que agora se inicia, mais dez cursilhos irão ser realizados 

perfazendo-se, entre cursilhos de senhoras e de homens, um total de 1.000 cursilhos. 

Porque os números “redondos” e significativos são sempre motivo de reconhecimento e 

dignos de exaltação, o Secretariado Diocesano de Lisboa do MCC não poderia deixar de 

celebrar essa efeméride. 

Serão muitas e diversas as actividades que fazem parte do extenso programa celebrativo ao 

longo do ano pastoral, sendo de realçar a Peregrinação Diocesana que o Secretariado 

Diocesano promove no dia 26 de Outubro ao Santuário de Fátima. Em verdadeiro 

espirito de peregrinação todos os cursistas que se quiserem associar e este evento terão 

oportunidade de, aos pés de Maria, dar graças e consagrar as suas vidas e o Movimento à 

Mãe de Jesus e nossa Mãe. 

Outro ponto alto das comemorações será a Eucaristia celebrativa da acção dos cursilhos da 

Diocese na difusão do MCC em diversos países e locais e em memória dos cursistas já 

falecidos e que ocorrerá, sob a presidência do nosso Patriarca, no dia 2 de Março de 2014, 

na Igreja de Santa Maria dos Jerónimos. 

O programa das celebrações, que contempla muitos outros pontos, terá o seu término no 

fim-de-semana de 5 e 6 de Junho de 2014 com uma Peregrinação Santuário de Santiago de 

Compostela do país vizinho onde se realizará uma Ultreia Diocesana comemorativa.” 

O MCC está em Festa! E quer festejar contigo! DeColores! 
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A abertura oficial das Ultreias da Grande Lisboa, 

ocorreu no passado dia 19 de Setembro, com a realização 

de uma Ultreia Regional, na Igreja de S. João de Deus que 

acolheu todas as Ultreias de Lisboa dando assim o pontapé 

de saída para um novo ano que se apresenta repleto de 

actividades, regionais, diocesanas e nacionais. 

 

O rolhista, o Francisco Salvador de Peniche, que 

neste momento preside ao Secretariado Diocesano do 

Movimento dos Cursilhos de Cristandade de Lisboa, 

confrontou a sua vida com a encíclica do Papa Francisco “A 

Luz da Fé” e partilhou a forma como a “luz da fé” tem 

iluminado a sua vida. 

O Francisco viveu o seu cursilho há 36 anos e foi aí 

que descobriu um Jesus fonte da luz e da fé. Lembrou-nos 

que muitas vezes renunciamos à busca de uma luz 

grande, de uma verdade grande, para nos contentarmos 

com pequenas luzes que iluminam por breves instantes, 

mas são incapazes de nos desvendar o caminho, sendo por 

isso importante recuperar o carácter de luz que é próprio 

da fé, pois, quando a sua chama se apaga, todas as outras 

luzes acabam também por perder o seu vigor. 

Com base no 2º capítulo da encíclica “se não 

acreditares, não compreendereis”, reforçou a ideia de que 

a fé e a verdade têm de andar sempre juntas, pois o 

homem precisa de conhecimento, precisa de verdade, 

porque sem ela não se mantem de pé, não caminha. 

A compreensão da fé é aquela que nasce quando 

recebemos o grande amor de Deus, que nos transforma 

interiormente e nos dá olhos novos para ver a realidade. 

A luz de Jesus deve brilhar no rosto dos cristãos 

como num espelho, para que também nós possamos 

participar e reflectir para os outros a sua luz, pois: 

A fé transmite-se de pessoa a pessoa, como uma 

chama se acende noutra chama; 

A fé faz-nos olhar com maior respeito para a 

natureza;  

A fé ajuda-nos a encontrar modelos de progresso que 

considerem a criação como um dom;  

A fé ensina-nos a escolher formas justas de governo; 

faz-nos reconhecer que a autoridade vem de Deus para 

estar ao serviço do bem comum; 

A fé ilumina a vida social; 
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A fé não é luz que dissipa todas as nossas trevas, mas 

a lâmpada que guia os nossos passos na noite, e isso basta 

para o caminho. 

No rolho místico, o Padre Antonio Ramires, Director 

Espiritual do MCC na Grande Lisboa, relembrou o desafio 

insistente do Papa Francisco para os cristãos saírem de si 

mesmos e irem às periferias, periferias geográficas e 

existenciais, para anunciar Jesus e fazer conhecer a sua 

mensagem. 

Conscientes de que “a fé ilumina a nossa vida”, 

terminámos junto ao Sacrário louvando, agradecendo, 

entregando e rezando,  

- pelos Cursilhos que estavam a decorrer,  

- pelos que se irão realizar,  

- pela jornada de reflexão que iria decorrer em Fátima no 

fim de semana seguinte,  

- pelo trabalho do comité executivo do OMCC que tem a sua 

sede em Portugal nos próximos 4 anos,  

- pelas comemorações dos 1000 cursilhos na diocese de 

Lisboa,  

- e pelas intenções presentes no coração de cada um  

e recorrendo à intercessão de Maria, rezámos a oração que o 

Papa Francisco Lhe dedica no final da Encíclica: 

A Maria, Mãe da Igreja e Mãe da nossa fé, nos 

dirigimos, rezando-Lhe:  

Ajudai, ó Mãe, a nossa fé.  

Abri o nosso ouvido à Palavra, para reconhecermos a 

voz de Deus e a sua chamada.  

Despertai em nós o desejo de seguir os seus passos, 

saindo da nossa terra e acolhendo a sua promessa.  

Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor, para 

podermos tocá-Lo com a fé.  

Ajudai-nos a confiar-nos plenamente a Ele, a crer no 

seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e cruz, 

quando a nossa fé é chamada a amadurecer.  

Semeai, na nossa fé, a alegria do Ressuscitado. 

Recordai-nos que quem crê nunca está sozinho.  

Ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus, para que Ele 

seja luz no nosso caminho. E que esta luz da fé cresça 

sempre em nós até chegar aquele dia sem ocaso que é o 

próprio Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Ámen! 

D E C O L O R E S 
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Ano Pastoral 2013-2014 
 

Cursilhos na Diocese de Lisboa 
  Inicio Fim Secretariado Local 

Mini-Cursilho 16 de Novembro 17 de Novembro Termo Oriental 
 

Cursilho de Homens Nº 543 20 de Novembro 24 de Novembro Caldas da Rainha Fátima 

Cursilho de Homens Nº 544 27 de Novembro 30 de Novembro Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 449 4 de Dezembro 7 de Dezembro Grande Lisboa Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 450 29 de Janeiro 1 de Fevereiro Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 451 12 de Fevereiro 15 de Fevereiro Caldas da Rainha Fátima 

Cursilho de Homens Nº 545 12 de Fevereiro 15 de Fevereiro Grande Lisboa Turcifal 

Cursilho de Homens Nº 546 5 de Março 8 de Março Termo Oriental Fátima 

Mini-Cursilho 15 de Março 16 de Março Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 452 2 de Abril 5 de Abril Termo Oriental Fátima 

Cursilho de Homens Nº 547 30 de Abril 3 de Maio Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 453 7 de Maio 10 de Maio Grande Lisboa Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 454 4 de Junho 7 de Junho Torres Vedras Turcifal 
 

Actividades do MCC na Grande Lisboa 
19 de Setembro  Ultreia Regional S. João de Deus 

2 de Outubro Missa Penitencial – 6:30 da manhã Igreja de Belas 

6 de Novembro Missa Penitencial – 6:30 da manhã Igreja da Ressurreição - Cascais 

7 de Novembro Ultreia Temática Amadora 

16 de Novembro Reviver Igreja da Ressurreição - Cascais 

5 de Dezembro  Missa Penitencial – 6:30 da manhã Igreja da Memória à Ajuda 

14 de Dezembro Recolecção de Advento Seminário de Alfragide 

8 de Janeiro Missa Penitencial – 6:30 da manhã Local a designar 

23 de Janeiro Ultreia Temática S. João de Deus 

5 de Fevereiro Missa Penitencial – 6:30 da manhã Local a designar 

13 de Fevereiro Missa Penitencial – 6:30 da manhã Igreja da Memória à Ajuda 

5 de Março Missa Penitencial – 6:30 da manhã Local a designar 

8 de Março Recolecção da Quaresma Seminário de Alfragide 

26 de Março Ultreia Temática Igreja da Ressurreição - Cascais 

2 de Abril Missa Penitencial – 6:30 da manhã Local a designar 

8 de Maio Missa Penitencial – 6:30 da manhã Igreja da Memória à Ajuda 

4 de Junho Missa Penitencial – 6:30 da manhã Local a designar 

25 de Junho Ultreia Regional Igreja da Ressurreição - Cascais 
 

Comemoração – 1000 Cursilhos na Diocese de Lisboa 
26 de Outubro  Abertura das Comemorações  Peregrinação a Fátima 

2 de Março Eucaristia de Acção de Graças Igreja de Santa Maria nos Jerónimos 

24 a 26 de Abril Retiro de Mudança Turcifal 

7 de Junho Encerramento do Cursilho 1000 Torres Vedras 

5 e 6 de Julho Ultreia Diocesana  Santuário de Santiago de Compostela 
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