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1. O que celebramos
- Celebramos a história de um Movimento que, nascido em
Espanha, foi trazido para a Diocese de Lisboa pelo entusiasmo
de um grupo de padres e de um Bispo, o Patriarca Cardeal
Cerejeira, movimento que aqui se enraizou, vivendo num
tempo de grandes mudanças ec1esiais (durante este tempo na
Igreja celebrou-se o II Concílio do Vaticano), nacionais
(verificou-se o 25 de Abril e a descolonização) e mundiais (a
independência de muitos povos pelo mundo fora, a queda do
muro de Berlim e todas as suas imensas consequências não só
para a Europa, o surgimento e desenvolvimento de muitas
tecnologias de informação e comunicação). Tudo isto e muito
mais ocorreu nos 50 anos em que o MCC se enraizou em todo
o patriarcado, daqui irradiou para outras dioceses nacionais,
europeias, africanas e americanas.
- Celebramos o trabalho que muitos das dezenas de milhar que
só no Patriarcado passaram pelos Cursilhos têm desenvolvido,
iluminados pelo Evangelho, nos ambientes da Igreja, da
sociedade em geral, do trabalho, da educação, da saúde, da
economia e da política ao longo destes anos todos.
- Celebramos os muitos que mantêm o entusiasmo da sua
entrega a Cristo e à Igreja, e aqueles que porventura se
afastaram de nós, Movimento ou até Igreja, mas que têm
profundamente gravada a experiência por que passaram num
Cursilho e isso o manifestam nas suas vidas.
- Celebramos aqueles que já partiram para a morada eterna e de
lá nos continuam a acompanhar e por nós intercedem junto do
Pai.



2. Porque celebramos aqui.
- Não podíamos fazê-lo em outro qualquer lugar. Aqui realizou
a nossa diocese o número 1 desta série de 1000 Cursilhos. Aqui
Nossa Senhora de Fátima foi desde o princípio nossa Mãe e
Madrinha. Onde poderíamos celebrar melhor do que junto dela,
que sempre nos acolheu?
Mas Fátima é também o lugar onde nos foi recordado o núcleo
fundamental do kerigma que proclamamos nos nossos
Cursilhos: o Evangelho.
Nisso consiste aquilo a que habitualmente chamamos a
Mensagem de Fátima e que foi ardentemente proclamada e
vivida pelos três pastorinhos. E esta mensagem pode ser
resumida em três palavras: oração, penitência e modéstia.
Se corretamente entendidas, estas palavras efectivamente
resumem o que é essencial de uma vivência autêntica do
cristianismo e também resumem tudo o que quero dizer neste
rolho.

3. Para quê viemos celebrar.
A nossa presença aqui e as comemorações dos 1000 Cursilhos
de Cristandade de Lisboa não são só uma ocasião para
estarmos com amigos, uma celebração de um facto passado e
de um movimento que graças a Deus continua vivo. Também
são um compromisso de todos nós em fazermos daqui em
diante um esforço para melhor aprofundarmos as riquezas do
nosso Movimento, que mantem hoje plena atualidade, como o
provam a nota pastoral que na comemoração dos 50 anos do
MCC a CEP nos dirigiu e a carta que o então Arcebispo de
Buenos Aires, Cardeal Jorge Bergoglio dirigiu aos Cursilhos
de Cristandade da capital da Argentina; para nos renovarmos
em ordem à maior santidade e mais eficaz resposta aos desafios
do mundo de hoje. Já neste ano de 2013 a nota pastoral do CEP
sobre Promover a renovação da pastoral da Igreja em
Portugal e a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial
das Missões, celebrado no Domingo passado, nos fornecem
elementos muito importantes para o aprofundamento da nossa
missão e a actualização dos nossos programas e projetas.
Sugiro que todos nós procuremos conhecer esses documentos e



aplicar os seus ensinamentos às nossas vidas pessoais e aos
programas e projetos do nosso Movimento. Por minha parte, na
quarta e última parte deste rolho irei neles me inspirar.

4. Oração, penitência e modéstia.
Além do tripé dos Cursilhos, piedade, estudo e acção,
apontam-se na Igreja outros tripés. Todos nós conhecemos o
tripé implementado pela Ação Católica: ver, julgar (discemir) e
agir. Como já disse, a mensagem de Fátima também costuma
ser resumida noutro tripé: oração, penitência e modéstia. Estes
tripés não se excluem uns aos outros, antes COlllO que se
fecundam uns aos outros. Aqui na Cova da Iria, procuremos
revermo-nos à luz da Mensagem de Fátima, tanto mais que a
isto parece nos convidar a Nota pastoral da CEP sobre a
renovação da Igrej a em Portugal.

a) Oração. Por duas vezes esta Nota pastoral coloca a
oração, este esforço para acolhermos a Deus presente
em toda a parte afim de, no silêncio ou na escuta da
sua Palavra, sozinhos ou em comunidade, exprimirmos
o nosso louvor e a nossa gratidão, o arrependimento e
o perdão dos nossos pecados e imperfeições, a
expressão das nossas dúvidas e revoltas,
mergulharmos no mar da misericórdia divina., como
prioridade para a renovação da Igrej a, dos seus
movimentos, instituições e de todos os cristãos.
Celebrarmos 1000 Cursilhos é um desafio para todos
nós, MCC e cursilhistas nos comprometermos cada
vez mais e melhor vivermos a oração, a autêntica
piedade. O então Arcebispo de Buenos Aires e hoje
nosso Papa Francisco dizia na sua carta ao lvfCC numa
linguagem que nós, cursilhistas, tão bem conhecemos:
"Ao dar graças pelo teu peregrinar como cursilhista,
peço-te que não deixes de renovar em Jesus
Eucarístico o teu ardor e fervor apostólico, assim
como o ardor e fervor apostólico dos teus irmãos da
Reunião de Grupo".Por isso mesmo nós hoje nos
comprometemos com os nossos Bispos a "intensificar
a oração pessoal e comunitária, dar a todas as acções



litúrgicas a dignidade que lhes é devida, valorizar a
celebração dos sacramentos da Eucaristia e da
Reconciliação e criar grupos de escuta e partilha da
Palavra de Deus".

b) Penitência. Tal como acontece com a palavra oração,
também a palavra penitência muitas vezes é
compreendida e vivida de uma forma muito limitada.
Muitos limitam a penitência a um ato penoso ou
difícil, implicando algum sofrimento, que
voluntariamente nos impomos ou recebemos no
sacramento da Reconciliação. Penitência (metanóia)
significa antes de mais "mudar de mente", "mudar de
vida", conversão. Este esforço de conversão na vida de
um cristão não pode ser um acto único, acontecido
porventura num Cursilho ou noutra experiência
espiritual de que resultou uma mudança de critérios,
de vida pelo o encontro com Cristo vivo. Para o cristão
a conversão é uma exigência continuada do nosso
batismo e da força que recebemos do Espírito Santo na
Confirmação. Nisto também desistir ou parar é morrer.
Mas penitência como conversão continuada exige
sempre autenticidade, espírito comunitário, esforço e
muitas vezes até sofrimento. Todos nós cursilhistas
sabemos o valor do que chamamos "intendências" que
são reconhecidamente uma das mais importantes bases
da eficácia dos cursilhos sobretudo quando vividos na
sua essencial dimensão penitencial de conversão
pessoal, de grupo, de movimento ou de comunidade.
Por isso, como escrevia o Cardeal Bergoglio, "ser
peregrino significa não nos instalarmos, estarmos
abertos à vida e a prestar atenção ao que se passa no
nosso coração, como bom samaritano perante a
realidade difícil de tantos irmãos. É necessário que o
M.C.C., através da participação de todos, continue o
seu caminho de conversão pastoral". Certamente todos
nós, nesta celebração dos 1000 cursilhos, estamos para
isso prontos.



c) Modéstia. Eis outra palavra a que vulgarmente se dá
um sentido muito limitado e que tantas vezes é
interpretada como apenas ela tratasse de comprimento
das mangas de uma camisola ou das pernas de um
calção. O nosso patrono, S. Paulo escreveu uma frase
que nos ajuda a perceber o sentido desta palavra:
"Alegrai-vos sempre no Senhor! Repito: alegrai-vos!
Que a vossa modéstia seja notada por todos. O Senhor
está próximo. Nada vos inquiete".(Fil 4, 5-6). Esta
modéstia, muitas vezes traduzida pela palavra
bondade, é uma atitude fundamental na vida cristã.
Uma serenidade alegre, bondosa e comunicativa, em
todas as circunstâncias e situações, que deve irradiar
nos ambientes em que vivemos. O nosso mundo
urgentemente pede o testemunho dessa modéstia.
Tenhamos em vista a descrição de problemas do nosso
tempo apontados pelos nossos bispos quando da
celebração dos 50 anos do nosso Movimento em
Lisboa e em Portugal: "O laicismo, a indiferença
religiosa, o ateísmo militante, a proliferação das seitas,
a multiplicação de agentes e meios de influência que
activam uma nova cultura contrária ao Evangelho, um
clima propício, num mundo plural, às mais diversas
opções religiosas, políticas e morais". Todos estes
problemas significam para nós desafios que temos de
enfrentar com a modesta, alegre e irradiante bondade
que deve caracterizar a presença cristã nos ambientes.
Para os problemas do mundo atual, que precisa de ser
evangelizado pela missão ad gentes ou pela nova
evangelização, nos alertou igualnlente domingo
passado na sua mensagem para o Dia Mundial das
Missões o Papa Francisco: "Ademais vivemos num
momento de crise que atinge vários sectores da
existência, e não apenas os da economia, das finanças,
da segurança alimentar, do meio ambiente, mas
também os do sentido profundo da vida e dos valores
fundamentais que a animam. A própria convivência
humana está marcada por tensões e conflitos, que



provocam Insegurança e dificultam o caminho para
uma paz estável".
Por mais dificil que seja o mundo e a nossa sociedade
atuais não podemos deles fugir, não podemos cruzar os
braços, não podemos, cursilhístas, escolas de
responsáveis, secretariados, grupos e ultreias pôr de
lado a missão que nos cabe por sermos purificados
pelo batismo e ungidos no Espírito Santo pelo crisma.
Na citada mensagem de Francisco, acrescenta o nosso
Papa: "A Igreja - repito mais uma vez - não é uma
organização assistencial, uma empresa, uma ONG,
mas uma comunidade de pessoas, animadas pela
acção do Espírito Santo, que viveram e vivem a
maravilha do encontro com Jesus Cristo e desejam
partilhar esta experiência de profunda alegria,
partilhar a Mensagem de salvação que o Senhor
nos trouxe". Se nós, cristãos do Patriarcado que um
dia vivemos num Cursílho a maravilha do encontro
com Jesus Cristo, partilhamos com entusiasmo esse
encontro nos ambientes em que estamos, então
vivemos o nosso 4° dia na bondade modesta e triunfal
que Jesus Cristo proclamou e a Virgem de Fátima
recordou. Nesse espírito vivamos as comemorações do
milésimo cursílho do Patriarcado a que neste dia
damos início. DE COLORES!


