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OUTUBRO MISSIONÁRIO 

 

Na mensagem para o Dia Mundial das Missões, que este ano se comemora a 19 de 

Outubro, o Santo Padre fala-nos sobre a alegria de Jesus e dos discípulos missionários e começa 

por afirmar que, ainda hoje, “há muitas pessoas que não conhecem Jesus Cristo”. Por isso, 

segundo o Pontífice, a missão ad gentes é uma “grande urgência” que deve traduzir a natureza 

da Igreja “em saída” e ser sinal da “alegria da evangelização” diante da “tristeza individualista” 

que marca o mundo atual. Todos são chamados “a alimentar a alegria da evangelização”. 

Os discípulos são aqueles que se deixam conquistar mais e mais pelo amor de Jesus e 

marcar pelo fogo da paixão pelo Reino de Deus, para serem portadores da alegria do Evangelho.  

O Papa valoriza o aumento da “consciência da identidade e missão dos fiéis leigos na 

Igreja”, assim como a convicção de que cada um é chamado “a assumir um papel cada vez mais 

relevante na difusão do Evangelho”. 

“Não nos deixemos roubar a alegria da evangelização! Convido-vos a mergulhar na alegria do 

Evangelho e a alimentar um amor capaz de iluminar a vossa vocação e missão. Exorto-vos a 

recordar, numa espécie de peregrinação interior, aquele «primeiro amor» com que o Senhor 

Jesus Cristo incendiou o coração de cada um; recordá-lo, não por um sentimento de nostalgia, 

mas para perseverar na alegria. O discípulo do Senhor persevera na alegria, quando está com Ele, 

quando faz a sua vontade, quando partilha a fé, a esperança e a caridade evangélica.”  

(http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/missions/documents/papa-

francesco_20140608_giornata-missionaria2014.html) – mensagem do Papa na integra 
 

Depois de um tempo de férias em que teremos tido certamente, oportunidade de parar um 

pouco e rever num tempo mais calmo e de intimidade a nossa relação com Deus e com os 

outros, em que o descanso nos fortaleceu e nos ajudou a adquirir novo vigor, trazemos decerto 

novas vivências, experiências e desejos. E quem sabe? Também um novo olhar sobre a vida que 

nos rodeia.  

Agora é tempo de retomar as nossas actividades pastorais, num mês que é por excelência 

missionário, com o entusiasmo e a alegria que é a marca dos cristãos, porque «a alegria do 

Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Com Ele, 

renasce sem cessar a alegria». 

DeColores, vive-se melhor!!! 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/missions/documents/papa-francesco_20140608_giornata-missionaria2014.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/missions/documents/papa-francesco_20140608_giornata-missionaria2014.html
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A caminhada sinodal que as paróquias e 

movimentos do Patriarcado de Lisboa estão a iniciar 

neste novo ano pastoral deve, segundo o Bispo 

Auxiliar, “envolver ‘as forças vivas’ da comunidade 

para criar um dinamismo missionário, um 

movimento missionário para chegar a todos, para 

levar a todos a alegria do Evangelho, a alegria do 

encontro com Cristo, a alegria da salvação”. 

“Trata-se de ‘avançar no caminho de uma conversão 

pastoral e missionária, que não pode deixar as coisas como estão’, de nos colocar ‘em estado permanente de 

missão’ (EG 25)”, apontou. A oração, a formação, a reflexão e a partilha são as quatro vias simultâneas da 

caminhada sinodal, indicou D. Joaquim, referindo ainda que ”Sínodo significa caminhar juntos”. “Este ‘juntos’ é 

fundamental, porque só em comunhão se pode evangelizar, anunciar Cristo e dar credibilidade ao anúncio com 

o testemunho de comunhão, de unidade”. 

D. Joaquim desafiou ainda os membros dos Cursilhos de Cristandade a deixarem-se “interpelar e transformar por 

Jesus Cristo, pela Palavra de Deus, pelos 

Sacramentos, pelos acontecimentos do nosso 

tempo e pelas pessoas”. 

“Levemos a todos a alegria do Evangelho, a alegria 

do encontro, a alegria da salvação e chamemo-los 

a viver “o sonho missionário de chegar a todos”. 

Temos uma metodologia adequada que pode 

ajudar a todos neste caminho!  

DeColores! 

 

A abertura oficial das Ultreias da Grande 

Lisboa, ocorreu no passado dia 18 de 

Setembro, com a realização de uma 

Ultreia Regional, no salão paroquial da 

Igreja da Amadora, que acolheu todas as 

Ultreias de Lisboa dando assim o 

pontapé de saída para um novo ano que 

se apresenta repleto de desafios, sendo 

o principal “o Sonho Missionário de 

chegar a todos” 

 

 

A Ultreia foi presidida por D. Joaquim Mendes, Bispo auxiliar de Lisboa e responsável pelo MCC na nossa 

Diocese, que desafiou o movimento à participação no Sínodo Diocesano 2016.  

Garantindo que “todos são necessários” à obra da evangelização, D. Joaquim Mendes lembrou o desejo de “criar 

um grande movimento de partilha na comunidade local e na Igreja Diocesana que inspire, estimule, incentive e 

motive a ensaiar numa comunidade aquilo que foi feito noutra e deu fruto, em ordem à elaboração do 

instrumento de trabalho sinodal”. 

 

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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OMCC – Encontro Internacional em Fátima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCC – Encontro de Dirigentes em Fátima 

Realizou-se em Fátima, de 19 a 21 de Setembro de 2014, o Encontro Nacional de Dirigentes, com a presença de 16 

Dioceses. 

O programa foi sobre a nova (3ª) Edição do Ideias Fundamentais, aprovado no VII Encontro Mundial do OMCC, na 

Austrália, interpretada à luz da exortação apostólica “Evangelii Gaudium” do Papa Francisco. Foram apresentados os 

seguintes rolhos, preparados pelos membros do comité do OMCC: 

“O MCC na Igreja – Pastoral em Conversão a partir do Evangelho”; “O Carisma do MCC – Todo o Povo anuncia o 

Evangelho”; “A Estratégia do MCC – Alguns desafios do Mundo actual”; “A Mentalidade do MCC – Evangelizadores 

com Espírito”;   “O Pós-Cursilho – A missão dos dirigentes”. 

O encontro usou como método, as reuniões de 

grupo, após os Rolhos, que serviram de reflexão e 

partilha das ideias e novidades expostas.  

Desafiados pelo presidente do secretariado nacional, 

Saul Quintas, a trabalhar como verdadeiros filhos de 

Deus, irmãos de Cristo e templos vivos do Espirito 

Santo, em todos se sentiu um renovado ardor e 

animo para a missão a que somos chamados como 

dirigentes do MCC. DeColores! 

Mais informações em:  

http://sn-mcc-portugal.webnode.pt/  

O Comité Executivo do 

Organismo Mundial dos Cursilhos de 

Cristandade (OMCC), cuja sede está 

desde 01 de Janeiro de 2014 em 

Portugal, reuniu nos dias 12 e 13 de 

Setembro em Fátima, com os 

Coordenadores Internacionais do 

Movimento, sob a protecção e amoroso 

olhar da Virgem Maria.  

 
 

A sede do Organismo recebeu, para além dos elementos portugueses que o compõe, representantes da Coreia 

do Sul em representação do Grupo Ásia-Pacífico, elementos de Espanha em representação do Grupo Europeu dos 

Cursilhos de Cristandade, da Venezuela, que em virtude de não poder estar presente se fez representar por elementos 

da Argentina, representando o Grupo Latino Americano dos Cursilhos de Cristandade e elementos dos Estados Unidos 

da América e Santa Lúcia, em representação do Grupo da América do Norte e Mar das Caraíbas. 

A reunião iniciou-se com um dia totalmente dedicado à oração e contemplação aproveitando o programa de 

peregrinação do santuário de Fátima. No dia seguinte, na sessão de trabalhos foram apresentados os diversos assuntos 

em agenda, sendo de realçar a aprovação do rascunho final do novo livro Ideias Fundamentais, concluindo deste 

modo um trabalho de quase sete anos em que colaboraram Cursilhistas do todo o mundo. 

Em 6 de Maio de 2017 realizar-se-á uma Ultreia Mundial em Fátima. 

Mais informações em: http://www.mcc-grandelisboa.com/omcc2/  

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
http://sn-mcc-portugal.webnode.pt/
http://www.mcc-grandelisboa.com/omcc2/
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Ano Pastoral 2014-2015 

Cursilhos na Diocese de Lisboa 

  Inicio Fim Secretariado Local 

Cursilho de Homens Nº 547 26 de Novembro 29 de Novembro Caldas da Rainha Fátima 

Cursilho de Homens Nº 548 3 de Dezembro 6 de Dezembro Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 455 21 de Janeiro 24 de Janeiro Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Homens Nº 549 28 de Janeiro 31 de Janeiro Grande Lisboa Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 456 25 de Fevereiro 28 de Fevereiro Caldas da Rainha Fátima 

Cursilho de Homens Nº 550 4 de Março 7 de Março Termo Oriental Fátima 

Cursilho de Senhoras Nº 457 11 de Março 14 de Março Grande Lisboa Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 458 15 de Abril 18 de Abril Termo Oriental Fátima 

Cursilho de Homens Nº 551 22 de Abril 25 de Abril Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 459 27 de Maio 30 de Maio Torres Vedras Turcifal 

 
 

 

Actividades do MCC na Grande Lisboa 
18 de Setembro  Ultreia Regional Salão Paroquial da Amadora 

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

30 de Outubro Ultreia Temática Lisboa 

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

15 de Novembro Reviver Igreja da Ressurreição - Cascais 

26 de Novembro Ultreia Temática Cascais 

29 de Novembro Recolecção de Advento Igreja da Ressurreição - Cascais 

3 de Dezembro  Missa Penitencial – 6:30 da manhã Lisboa 

7 de Janeiro Missa Penitencial – 6:30 da manhã Igreja de Belas 

29 de Janeiro Missa Penitencial – 6:30 da manhã Igreja da Memória à Ajuda 

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

21 de Fevereiro Recolecção da Quaresma Igreja da Ressurreição - Cascais 

4 de Março Missa Penitencial – 6:30 da manhã Lisboa 

12 de Março Missa Penitencial – 6:30 da manhã Igreja da Memória à Ajuda 

1 de Abril Missa Penitencial – 6:30 da manhã Igreja de Belas 

30 de Abril Ultreia Temática Amadora 

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

27 de Maio Ultreia Temática Igreja da Ressurreição - Cascais 

3 de Junho Missa Penitencial – 6:30 da manhã Lisboa 

25 de Junho Ultreia Regional Lisboa 
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