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Encerramento do Ano da Fé 

“Para a frente com a fé de sempre” 

O Santuário da Senhora dos Remédio, em Peniche acolheu a 24 de Novembro, 

Solenidade de Cristo-Rei, a Peregrinação Diocesana por ocasião do Encerramento do Ano da Fé. 

O acolhimento teve início às 14h, em diversos locais, de acordo com as regiões 

pastorais, com uma pequena animação musical e uma catequese, proferida pelo Patriarca de 

Lisboa, D. Manuel Clemente, no Campo da Republica e pelos dois Bispos Auxiliares, D. Joaquim 

Mendes, no Forum Parreirinha e D. Nuno Brás, na Igreja da Ajuda, a que se seguiu uma 

caminhada em direcção ao Santuário da Senhora dos Remédios onde, pelas 16h, foi celebrada a 

Eucaristia, na qual todos os participantes fizeram a renovação da sua Fé. 

A Eucaristia terminou com a oração escrita especificamente para este dia. 

Senhor, nosso Pai, 
escutai os Vossos filhos que professam unidos, a fé do Baptismo 
no encerramento do ano da fé. 
Dai-nos sempre o auxílio da Vossa graça. 
Iluminai-nos em cada dia com a luz da fé. 
Guiai-nos com o Espírito Santo nos caminhos deste mundo, 
para que pelo testemunho e pela palavra, 
sejamos os evangelizadores de que Vós necessitais  
e demos a conhecer a Boa Nova da salvação. 
Fortalecei-nos na esperança e confirmai-nos na caridade 
de modo que todos os homens e mulheres, 
reunidos num só rebanho, e conduzidos por um só pastor, 
o Vosso Filho Jesus, 
possam receber em herança a alegria e o repouso prometido 
àqueles que se deixam conduzir para Vós, 
que sois Senhor 
e viveis pelos séculos dos séculos. 
Ámen 

 

 

 

 

 

  

 

C
  
r 

 i
  

s 
 t

  
o 

  
 C

  
o 

 n
  
t 

 a
  

  
C

  
o 

 n
  
t 

 i
  

g
  

o 

  

http://www.mcc-grandelisboa.com/


     
  http://www.mcc-grandelisboa.com/    2 
  

VII ENCONTRO DO OMCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa circunstância particularmente 

importante como foi o da aprovação dos Estatutos 

do Organismo Mundial dos Cursilhos de Cristandade 

e a nova redacção do Ideias Fundamentais, foi 

sentir que se estava a viver um momento histórico 

relevante para o MCC, para a Igreja Católica e até 

para o mundo. 

Com a aprovação e entrada em vigor dos 

Estatutos, que ocorrerá no início do próximo ano, 

sentimo-nos muito tranquilos na nossa missão 

como membros do Comité Executivo pois toda a 

autoridade espiritual que esse documento confere 

ao OMCC é expressamente reconhecida pela Santa 

Sé através do Conselho Pontifício para os Leigos de 

uma forma definitiva e declarada. 

Essa autoridade espiritual directa sobre os 

secretariados nacionais e diocesanos será o garante 

para a Santa Sé da unidade de actuação de todas 

as estruturas do MCC, até porque, num dos seus 

artigos, refere claramente que os todos os cursilhos 

realizados em todo o mundo terão de usar o mesmo 

espírito e método próprio do carisma fundacional 

definido pela redacção do livro Ideias Fundamentais 

(que igualmente foi aprovado neste importante 

Encontro Mundial) e nos textos que emanarão do 

trabalho futuro do Comité Executivo do OMCC tendo 

em conta a referência expressa na Introdução dos 

Estatutos onde se afirma que o MCC é um 

movimento de Igreja que teve a sua origem pela 

acção relevante de Eduardo Bonním Aguiló em 

conjunto com alguns sacerdotes, nomeadamente D. 

Sebastian Gayá Riera e D. Juan Hervás. 

O Comité Executivo, depois de ter sido 

oficialmente reconhecido pela Santa Sé, irá procurar 

dar-se ao reconhecimento de todas as estruturas do 

MCC existentes no mundo através de uma forte 

ligação  directa que permita  a divulgação das suas  

 

 

 

        

 

 

Portugal presente no VII Encontro Mundial do MCC, assume a 

presidência do Comité Executivo do OMCC 

 

Viver cinco dias na “torre de Babel”, junto com irmãos vindos 

de vinte e três países de culturas e línguas tão distintas, muitas 

vezes com pontos de vista diferentes mas sempre unidos pelo amor 

a Deus e ao Movimento, foi algo de extraordinário que ocorreu à 

delegação portuguesa presente no VII Encontro Mundial de Brismane 

- Austrália.  

Uma experiência única e inesquecível. 

 
competências e missão, e a prestação de todo o apoio 

possível e necessário. 

Para isso, terá de se reorganizar o directório de  

todas essas  estruturas até ao nível  

de diocese onde o Movimento tenha actividades, 

trabalho de grande complexidade, minúcia e 

dedicação. 

Depois, pretende-se melhorar o site do OMCC e 

o boletim mensal, e fazê-lo chegar a todos os 

cursilhistas através dos seus secretariados e escolas. 

Por outro lado, porque é da competência 

exclusiva do Comité, teremos de fazer a tradução e 

publicação do novo livro Ideias Fundamentais e a sua 

respectiva divulgação. 

Igualmente, será propósito do novo Executivo, 

incentivar a implantação do MCC no maior número 

possível de países onde ele ainda não exista, ou a sua 

reactivação, como é o caso dos países de expressão 

de língua portuguesa como Angola, Moçambique, Cabo 

Verde, Macau e S. Tomé. 

Finalmente terá de ser preparado com todo o 

cuidado o VIII Encontro Mundial, tendo em vista a 

aprovação dos textos anteriormente referidos, em 

simultâneo com a realização de uma grande Ultreia 

Mundial que irá ocorresse em Fátima, no mês de Maio 

de 2017, ano em que se comemoram os 100 anos das 

aparições bem como do nascimento de Eduardo 

Bonnín. 

Neste próximo quadriénio em que Portugal 

assume pela primeira vez a presidência do Organismo 

Mundial dos Cursilhos de Cristandade, importa que 

todos os cursilhistas portugueses sintam a 

necessidade de partilharem a responsabilidade dessa 

missão colaborando o mais estreitamente possível 

com o Comité, fazendo eco das preocupações e 

actividades do Executivo, colaborando naquilo que 

estiver ao seu alcance na organização da Ultreia 

Mundial de 2017, e, finalmente, através da sua oração 

e intendência rogando ao Senhor pelo bom êxito deste 

mandato, pois que disso dependerá o 

engrandecimento do MCC e da Igreja de Deus. 

Cristo conta com cada um de nós para isso! 

De Colores!      Francisco Salvador 
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Cantinho das Ultreias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No passado dia 7 de Novembro, realizou-se a 

Ultreia Temática, na Amadora, subordinada ao tema “As 

surpresas do Papa Francisco”. Os presentes tiveram a 

alegria e o prazer de ouvir o Padre Vítor Manuel 

Fernandes Gonçalves, da Diocese de Lisboa, discursar 

sobre este Papa tão surpreendente e amado por todos 

nós. 

O Padre Vítor começou logo por afirmar que a 

primeira grande surpresa foi a renúncia do Papa Bento 

XVI. Este iniciou um caminho de autenticidade, seguido 

pelo Papa Francisco. Este Papa “surpreendeu” por ser 

quem é, por se manter quem é, o que diz, a sua 

naturalidade, a sua humildade e autenticidade cativaram 

o mundo inteiro, cristãos e não cristãos. Ser 

verdadeiramente livre foi um “vendaval” no mundo. 

Apareceu da forma mais simples ao mundo, com as 

vestes brancas e um discurso numa linguagem acessível 

e da maior simplicidade, “Boa noite, bom descanso”, 

disse ele. Mais tarde, assumiu-se, também, como Bispo 

de Roma, descendo à Praça de São Pedro. Não convida só 

a rezar, mas rezou com “o povo” e pediu que as pessoas 

o abençoassem. Surge numa dimensão de pai, de pastor, 

do amigo, de gente igual a nós. Não se coloca numa 

redoma ou num palanque. Precisa de viver juntos dos 

outros, por isso, quis ficar na casa de Santa Marta. Com a 

maior naturalidade foi pagar a conta da sua hospedagem, 

no dia seguinte ao da sua eleição. 

Vemos muito a sua dimensão comunitária. O Papa 

celebra missa, todos os dias, para uma comunidade e faz 

catequese. Pega nas palavras de Deus e deixa uma 

mensagem ao mundo. Está presente na internet e 

partilha o que vive. Pede, tal como nós, nas ultreias, que 

rezemos por aqueles irmãos que conhecemos. Depois de 

ter ido visitar ao hospital uma menina, a Noémie, pede 

que rezemos por ela. Abraça os doentes, beijou os pés 

dos prisioneiros, deixa uma criança sentar-se na sua 

cadeira… “O Ministro de Deus deve acompanhar o seu 

povo” diz ele.  

Como estamos a tratar o povo de Deus? 

 

 

 

 

 

 

A Pastoral Missionária não é só apresentar Leis e Doutrinas impostas. Devemos encontrar um novo 

equilíbrio. O Papa Francisco tem falado, também, das surpresas de Deus. Não sermos tão rotineiros, olharmos 

mais à nossa volta, abrirmo-nos para o mundo. Devemos estar atentos à vida com humildade. Ele desafia-nos a 

sermos mais quem somos, sê-lo com alegria, querendo caminhar com os outros cristãos, de coração, e respirar 

esta presença e esta maravilha de caminharmos com Deus. É bom sermos cristãos! 

Termino com a ressonância do Padre António Ramires, também presente nesta Ultreia Regional: Tal como 

Jesus, ele chega a todos, até fora da Igreja. Deixa as 99 e vai à procura da que se perdeu… 

DeColores!                 Natália Cardoso (Ultreia da Amadora) 
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Vai Acontecer 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cursilhos na Diocese de Lisboa 
  Inicio Fim Secretariado Local 

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 544 12 de Fevereiro 15 de Fevereiro Grande Lisboa Turcifal 

Cursilho de Homens Nº 545 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 546 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 

Comemoração – 1000 Cursilhos na Diocese de Lisboa 

 

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 

D  E  C  O  L  O  R  E  S 

 

 

 

 

 

RETIRO DE ADVENTO 

14 de Dezembro - Seminário de Alfragide 

10:00 – 17:00 

Pe. Jacinto Farias 
 

 

Inscreve-te numa Ultreia perto de ti, ou por 

mail para: geral@mccgrandelisboa.com 

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
mailto:geral@mccgrandelisboa.com

