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“Animo-vos a ir sempre mais além, fiéis ao 

vosso carisma!” 
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O Movimento dos Cursilhos de Cristandade foi recebido pelo 

Papa Francisco, na tarde de 4ª feira, dia 30 de Abril, em Roma. 

A audiência antecedeu a realização de uma Ultreya Europeia, 

comemorativa dos 50 anos do Movimento em Itália. 

Desde o 1ºmomento se soube que o Papa acolheu a ideia com 

muito agrado, tendo endereçado uma mensagem em que dizia 

estar à nossa inteira disposição pelo tempo que fosse 

necessário. 

Estima-se que tenham estado em Roma cerca de oito mil 

cursilhistas. Portugal esteve representado com cerca de três 

centenas de cursilhistas de todo o país.  

 

“No fim de cada cursilho, é entregue um crucifixo a cada 

cursilhista e é-lhes dito “Cristo conta contigo” e eles 

respondem “e eu com a Sua graça”. Santo Padre, sabemos 

que Cristo conta connosco e nós com a Sua graça. Queremos 

que Sua Santidade conte também connosco. Conte com o 

nosso trabalho, com o nosso serviço, com o nosso 

compromisso na tarefa de evangelização e conte, sobretudo, 

com a nossa oração”, disse Alvaro Martinez Moreno 

(presidente do GECC) na saudação ao Papa. 
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Discurso do Santo Padre aos cursilhistas europeus 

 
Queridos irmãos e irmãs, 

 

Saúdo-vos a todos, membros do Movimento de 

Cursilhos de Cristandade na Europa, juntamente com os 

bispos e sacerdotes que vos acompanham. Viestes a 

Roma para a vossa Ultreya, nome que retoma a antiga 

saudação dos peregrinos de Santiago de Compostela que 

se animavam uns aos outros a “ir mais além”, sempre 

“mais além”. 

Este é um verdadeiro encontro de amigos, um 

encontro fraterno de oração, de festa e de partilha da 

vossa experiência de vida cristã. Agradeço aos vossos 

representantes que me apresentaram os seus objectivos, 

os problemas e as perspectivas do vosso movimento.  

Da minha parte gostaria de vos dar algumas sugestões úteis para o seu crescimento espiritual e a sua missão na 

Igreja e no mundo. 

Sois chamados a fazer com que dê fruto o carisma que o Senhor vos confiou e que está na origem dos Cursilhos de 

Cristandade, em cujo grupo de iniciadores se destacam Eduardo Bonnin Aguiló e o então bispo de Maiorca, Juan Herbás y 

Benet, que soube acompanhar o crescimento do Movimento com paternal cuidado. 

Nos anos quarenta do século passado, eles em conjunto com outros jovens leigos, deram-se conta da necessidade de 

chegar aos outros, mostrando-lhes o desejo de verdade e amor que existia nos seus corações. 

Estes pioneiros do vosso Movimento foram autênticos missionários: não hesitaram em tomar iniciativa e, com 

valentia aproximaram-se das pessoas, envolvendo-as com simpatia e acompanhando-as no caminho da fé com respeito e 

amor. 

Pelo seu exemplo, hoje também quereis anunciar a Boa 

Nova do amor de Deus, aproximando-vos dos amigos, dos 

conhecidos, dos companheiros de estudo e trabalho para que 

também eles possam viver uma experiência pessoal do infinito 

amor de Cristo que liberta e transforma a vida.  

Que necessário é sair, sem cansaço, para encontrar os 

“afastados”! 

Para ajudar os outros a crescer na fé, cumprindo um 

percurso de aproximação ao Senhor, deve-se experimentar na 

primeira pessoa a bondade e a ternura de Deus. Na verdade, 

nós somos movidos pelo desejo de oferecer misericórdia 

quando experimentamos o amor misericordioso do Pai por nós 

mesmos (cf.ib. Evangelii Gaudium, 24).  

O Senhor quer encontrar-nos, habitar connosco, ser nosso 

amigo e irmão, nosso mestre que nos revela o caminho a seguir para chegarmos à felicidade. Ele não nos pede nem em 

troca, pede apenas que o recebamos, porque o amor de Deus é gratuito, puro dom. 

O encontro com Cristo, e com a misericórdia do Pai que Ele nos dá, é possível sobretudo nos Sacramentos, 

especialmente na Eucaristia e na Reconciliação. Na Santa Missa celebramos o memorial do Seu sacrifício: ainda hoje Ele 

realmente dá o Seu corpo por nós e derrama o Seu sangue para redimir a humanidade. Na Penitência, Jesus recebe-nos 

com todas as nossas limitações e pecados, para nos dar um coração novo capaz de amar como Ele, que amou até ao 

extremo (cf. Jo 13,1).  

Outro meio é a meditação da Palavra de Deus, especialmente a Leccio Divina, através da qual podemos escutar o 

Senhor, que nos mostra o caminho a seguir e nos anima face às incertezas e às dificuldades que a vida nos apresenta. 
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Discurso do Santo Padre aos cursilhistas europeus 
 

Por último, encontramos o amor de Cristo na Igreja, que testemunha 

nas suas diversas actividades, a caridade de Deus. Tudo na comunidade 

eclesial tem como finalidade fazer chegar às pessoas a infinita 

misericórdia divina. 

O método de evangelização dos Cursilhos nasceu precisamente 

desse ardente desejo de amizade com Deus, do qual brota a amizade com 

os irmãos. Desde o início se entendeu que só estreitando as relações de 

amizade genuínas, era possível preparar e acompanhar as pessoas no seu 

caminho, um caminho que parte da conversão, passa pela descoberta da 

beleza de uma vida vivida na graça de Deus, e chega até à alegria de os 

converter em apóstolos na vida quotidiana. E assim, deste então, milhões 

de pessoas em todo o mundo foram ajudadas a crescer na vida da fé. 

No contexto actual de anonimato e isolamento típico das nossas 

cidades, quão importante é a dimensão acolhedora, familiar, à escala 

humana, que ofereceis com as reuniões de grupo. Oxalá sempre possam 

manter o clima de amizade e de fraternidade que se consegue rezando e partilhando semanalmente as experiências, 

êxitos e fracassos apostólicos. 

 É importante acompanhar estas reuniões de pequenos grupos com momentos que favoreçam a abertura a uma 

dimensão social e eclesial maiores, envolvendo também outros que, tendo tido contacto com o carisma, não podem 

habitualmente participar num grupo.  

A Igreja, de facto, é uma “Mãe de coração aberto” que nos convida às 

vezes a “parar”, a “deixar de lado a ansiedade de olhar nos olhos e 

escutar”, a “renunciar às urgências para acompanhar o que ficou na berma 

da estrada” (Evangelii Gaudium, 46). É belo ajudar todos, também àqueles 

que lhes custa mais viver a sua própria fé, a permanecer em contacto com 

esta “Mãe”, sempre próximos desta grande família acolhedora que é a 

Igreja.  

Animo-vos a ir sempre mais além, fiéis ao vosso carisma! A manter 

vivo o zelo, o fogo do Espirito que sempre impulsiona os discípulos de 

Cristo a alcançar os afastados, a “ sair da sua própria comodidade e 

atrever-se a chegar a todas as periferias que necessitam da luz do 

Evangelho” (ibid., 20). 

Que belo é anunciar a todos os amor de Deus que salva e dá sentido à nossa vida! Ajudar os homens e mulheres de 

hoje a descobrir a beleza da fé e da vida de graça que se pode viver em Igreja, nossa Mãe! E assim farão, se forem dóceis, 

em atitude de humildade e confiança sob a guia desta Santa Mãe, que sempre procura o bem dos seus filhos; se 

estiverem em sintonia com os seus pastores e unidos a eles na missão de levar a todos a alegria do Evangelho. 

 

 

Que a Virgem Maria, Mãe da divina graça, vos 

ajude no vosso caminho e apostolado. 

 

Do fundo do coração vos dou a minha bênção e vos 

peço que por favor rezem por mim. 

 

Roma - Papa Francisco, 30 de Abril de 2015 
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Ultreya Europeia – um encontro – um caminho -  uma comunidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Na Basílica de São Paulo Extramuros, realizou-se a III Ultreya Europeia no 

dia 1 de Maio, com a presença de mais de 8.000 cursilhistas. 

Na saudação inicial, o Assistente Espiritual do Secretariado Nacional de 

Itália, Don Giuseppe Alemanno, desejou a cada um dos participantes, em 

particular aos Cursilhistas italianos que celebram o 50º aniversario do 

Movimento em Itália, que vivam e conservem no coração esta Ultreya, 

para se fortalecerem no caminho de cada dia e poderem despertar em 

todos os baptizados que encontrem, a ansiedade, o prazer e a aventura 

de “peregrinar para o pai, inspirados pelo Espirito Santo, ajudados por 

Maria, levando consigo os irmãos”.  

Por seu lado, o Francisco Salvador, presidente do OMCC, lembrou que 

“Jesus Cristo não nos chamou a um cursilho para sermos “empregados” 

da Igreja, mas para sermos mensageiros da Alegria do Evangelho através 

do nosso testemunho de fé, da nossa busca de santidade na normalidade 

das nossas vidas. No nosso mundo! Na nossa Europa! Isso é o que Jesus 

Cristo espera de nós! Que sejamos mensageiros para todos… todos! Os 

mais desfavorecidos, os mais frágeis e sobretudo os mais pobres entre os 

pobres: aqueles que não tem Deus nas suas vidas, porque se afastaram de 

Deus. Os afastados são a nossa periferia!” 

Seguiram-se testemunhos de Cursilhistas de Itália, Croácia, Espanha e 

Gibraltar e no final, o rolho místico pelo Mons. Armando Trasari, Bispo de 

Fano. 

“Vivemos uma grande Ultreya em Roma, na comemoração dos 50 anos 

dos cursilhos de Itália. Portugal levou os cursilhos a Itália, e foi uma 

alegria muito grande para nós, portugueses, verificarmos os frutos de um 

trabalho fundacional. A Basílica vibrou de alegria pela partilha feita entre 

as diversas nações, as diversas igrejas em cada país com a vivacidade do 

movimento”, disse D. Francisco Senra Coelho.  

A Ultreya terminou com a celebração de uma Eucaristia pela nova 

evangelização, presidida pelo Presidente da Conferência Episcopal 

Italiana, D. Angelo Bagnasco, e concelebrada por inúmeros bispos e 

sacerdotes. 

De realçar que o anúncio da V Ultreia Mundial, no dia 6 de Maio de 2017 

em Fátima foi recebido com forte aplauso e os cachecóis alusivos foram 

bastante apreciados.           

DeColores, vive-se melhor! 
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Ecos de Roma  
 

 
"Foi mais uma vivência inesquecível. A alegria partilhada, o ambiente descontraído e fraternal 
que sempre conheci nos Cursilhos e que continua com a mesma intensidade, foi para mim um 
feliz reviver. A audiência com o Santo Padre e a Ultreia em S. Paulo foram os pontos altos que 
não poderemos esquecer." Antonieta Coelho (1º cursilho de senhoras) 

 

 

"Para nós, termos vivido estes dias em Roma foi uma espiral de sentimentos que nos 

apontava sempre para o Dedo de Deus nas nossas vidas. Foram tantas as 

emoções...desde o encontro com o Papa Francisco na mesma sala, no mesmo chão, a 

Ultreia vivida por tantos Irmãos... até ao culminar com a  visita à Capela Sistina...e aí 

ao contemplarmos a cena da Criação do Homem onde Deus toca o Homem na ponta 

do dedo e o torna um ser inteligente, percebemos o quanto somos amados por 

Ele...este fresco teria sido suficiente para tornar imortal o seu autor pois simboliza o 

acto sublime da Criação.Com os Irmãos partilhámos grandes alegrias e damos Graças a Deus por todo o Amor que derrama 

nas nossas vidas..." (Paula e Carlos Massano) 

 

 É com grande  alegria que guardo as palavras do Papa Francisco, que disse que este 

movimento tem como carisma o Espirito Santo, que nos faz crescer na vida da fé e que é no 

clima de amizade  dos grupos que faz com que este dê muito fruto e desde então somos 

levados  a evangelizar por todas as periferias do mundo. (Fátima Candido) 

 
Encontro inolvidável na cidade eterna.  

Pouco faltava já para as 18 horas e... finalmente tínhamos conseguido entrar! A ansiedade e o 

desejo deste “encontro marcado” há já algum tempo fazia bater bem forte os corações de quem 

esperava. Espreitando por entre cabeças a ala aberta pelo meio da sala, eis que surge uma “Figura” 

sorridente e bem-disposta que a acenar, avança distribuindo a sua alegria carinhosamente, 

comovendo todos à sua passagem: era o nosso tão esperado Papa Francisco!!! As suas primeiras 

palavras foram de uma humildade e sinceridade comovente, pedindo desculpas a todos os 

presentes, como se fosse um de nós. Sentia-me pequenina no meio da imensidão de cores e de 

efusividade, mas o seu sorriso e as suas palavras aconchegaram-me e protegeram-me. Foram momentos inesquecíveis que 

para sempre recordarei! Decolores. (Isabel Rodrigues) 

 

 

Cada momento nestes dias foi vivido intensamente. O anúncio da Ultreia Mundial dia 6 de Maio 2017 

em Fátima, foi recebido com enorme entusiasmo. Porém, a grande alegria é ser portador de um 

abraço do Santo Padre para entregar a cada um dos irmãos que não puderam estar em Roma.  

Ultreia, sempre. (Vitor Dias) 

 

 
Eu estive em Roma, o ESPIRITO SANTO depositou em mim tamanha alegria, através do PAPA 
FRANCISCO, que transbordou, aos que ficaram estiveram comigo. (Teresa Dias) 
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Ecos de Roma  
 

Vivemos sim momentos ricos, muito cansativos  mas muito BONS!!! Todo o nosso 

desgaste físico, pela espera do encontro com o nosso querido Papa Francisco, foi 

totalmente compensado, o estarmos no mesmo espaço,  respirarmos o mesmo ar 

que ELE, vivermos cada momento que nos foi possível a cada um de nós, com todas 

as emoções variadas e espontâneas, foi LINDO... e tal como num cursilho, «Só 

vivendo para o compreender» ... 

Dou Graças a Deus por me ter proporcionado esta possibilidade tão importante 

para mim e para o meu marido que partilhou do mesmo sentimento vivido. 

(Aldina Vale) 

 

 
Fui para Roma sem levar expectativas do que ia viver, deixei que Deus me guiasse e 

que da viagem usufruísse aquilo que Ele quisesse, e dessa forma consegui VIVER e 

SENTIR! Logo para começar vi o Papa Francisco a passar a uns metros de mim! E isso já 

tinha bastado para valer a pena ter ido a Roma. Não, não o quis tocar nem sequer 

tirar uma foto, eu queria apenas vê-lo, saber que eu estava debaixo do mesmo tecto 

que ele. Depois diverti-me com a sua irreverencia e senti que ele era como um avô 

que ama os seus netos mas que isso não o impede de 'contornar' as regras.... Bebi as 

palavras que nos disse e os trabalhos de casa que nos mandou. Depois, bem, depois começou a visita a Roma e 

cruzar-me com pessoas de toda a Europa e apenas um cachecol provocar um sorriso sincero e uma palavra de 

ALEGRIA DeColores, a nossa palavra chave. O meu querido cachecol da Ultreia mundial foi passear até Saragoça. 

Não me queria separar dele mas, uma das nossas regras é Partilhar e por isso, lá foi.... 

Para uma cursilhista de apenas 3 anos, esta foi a primeira experiencia 'multicolores' e quero repeti-la se Deus 

assim o desejar. DeColores a todos os que lá estiveram fisicamente e a todos os que estiveram nos nossos 

corações.  (Ana Paula Bento) 

 
 

"... Cristo é anterior a tudo, está acima de tudo, é a razão de ser e explicação de 

tudo; procurar as coisas do alto; Deus quer reconciliar e reunir todas as criaturas 

sob a realeza de Cristo..." (carta de S Paulo aos Colossenses) 

Foi com (neste) este pensamento do nosso Patrono que vivi a ultreia de Roma, em 

alegria, reconciliação, e harmonia interior. Já tenho partilhado, que ainda não me 

tinha rendido (convertido) totalmente ao Papa Francisco, mas após este encontro, ninguém fica igual. A energia 

que se senti quando o Santo Padre entrou no Centro Paulo VI, é transcendente a tudo... naquele instante tudo se 

transforma, as duvidas geram certezas, as angustias passam a ter resposta pela " Graça " e acçao do Espirito 

Santo! Naquela hora todos temos o mesmo propósito, estar perto, ouvir, sentir, e....elevar o pensamento a que, 

pela alegria do Papa Francisco, Deus nos ouça, e nos acolha! A partilha entre irmãos de muitos países, também 

foi vivida em ambiente De Colores. O grupo passou a Ultreia, daí passou de grande Lisboa a diocesano, 

avolumou-se a Nacional...até ser europeu foi um "clik".  

Na Basilíca de S. Paulo já ninguém era estranho a ninguém. Parafraseando uma irmã do grupo de Portugal: " 

estou com a minha gente ", e isto é ultreia, isto é partilha, isto é Amor em Cristo.  

Um abraço na alegria de CRISTO, em verdadeiro espirito De Colores. 

(Vitor Cabrita) 
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Oração da Utreya Europeia 
 

Senhor, damos-te graças pelo dom da vida;   

graças por esta Ultreya Europeia;  

graças pelos cinquenta anos do Movimento  

dos Cursilhos de Cristandade na Itália. 

Graças pelo encontro com o Papa,  

sinal da tua presença no meio de nós. 

Graças pela alegria que me dás ao abraçar  

muitos amigos e irmãos. 
 

Li, Senhor, que os homens são anjos com uma só asa:  

que só podem voar permanecendo abraçados. 
 

Ás vezes, Senhor, em momentos felizes, costumo pensar Senhor,  

que só mostras uma asa, e a outra a manténs escondida…  

talvez para me fazeres entender que não queres voar sem mim. 
 

Ensina-me então a elevar-me contigo, porque viver:  

não é arrastar a vida, não é rompê-la, não é quebrar. 

Viver, é render-me como uma gaivota embriagada pelo vento. 

Viver é experimentar a aventura da liberdade. 
 

Viver é largar a asa, a única asa,  

com a confiança daqueles que sabem  

o que é ter um amigo como tu a voar. 
 

Mas não basta saber voar contigo, Senhor: 

Pediste-me para abraçar o meu irmão e ensiná-lo a voar. 

Peço-te perdão por todas as asas  

que não ajudei  a abrir 

 

Ajuda-me a não ser indiferente ao irmão 

que ficou com a asa presa  

na rede da miséria e da solidão e  

está convencido que não é digno de voar contigo,  

especialmente para este irmão marginalizado,  

dá-me Senhor, uma asa de reserva. 
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Cursilhos na Diocese de Lisboa 

  Inicio Fim Secretariado Local 

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

 

Actividades do MCC na Grande Lisboa 
20 de Maio Ultreia Temática Igreja da Ressurreição - Cascais 

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

25 de Junho Ultreia Regional Lisboa 
 

Ultreia Temática 

20 de Maio – 21:30 

Igreja da Ressurreição – Cascais 

Ano da Vida Consagrada 

 

Livros disponiveis na Ultreia 
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