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Outubro – mês das Missões 

«Ai de mim, se eu não evangelizar!» 

 

O Papa Francisco proclamou 2015 como o Ano da Vida Consagrada. Por isso, logo no 

começo da sua Mensagem para o Dia Mundial das Missões 2015, ele recorda que existe uma 

forte ligação entre Vida Consagrada e a Missão, ao mesmo tempo em que recorda o 

compromisso primordial de todo baptizado “chamado a testemunhar o Senhor Jesus 

proclamando a fé recebida como um presente”. 

A missão é uma paixão por Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, uma paixão pelas pessoas. 

Quando nos detemos em oração diante de Jesus crucificado, reconhecemos a grandeza do seu 

amor, que nos dignifica e sustenta e, simultaneamente, apercebemo-nos de que aquele amor, 

saído do seu coração trespassado, estende-se a todo o povo de Deus e à humanidade inteira; e, 

precisamente deste modo, sentimos também que Ele quer servir-Se de nós para chegar cada vez 

mais perto do seu povo amado (cf. Ibid., 268) e de todos aqueles que O procuram de coração 

sincero. Na ordem de Jesus – «Ide» –, estão contidos os cenários e os desafios sempre novos da 

missão evangelizadora da Igreja. Nesta, todos são chamados a anunciar o Evangelho pelo 

testemunho de vida.  

O Papa recorda ainda os 50 anos do Decreto Ad Gentes sobre a missão e citando-o ressalta 

o dever dos cristãos: “os leigos colaboram na obra de evangelização da Igreja, participando 

como testemunhas e como instrumentos vivos da sua missão salvífica” (AG, 41).  

Cita também S. Paulo, o nosso padroeiro: «Ai de mim, se eu não evangelizar!» O 

Evangelho é fonte de alegria, liberdade e salvação para cada homem. Ciente deste dom, a Igreja 

não se cansa de anunciar, incessantemente, a todos «O que existia desde o princípio, O que 

ouvimos, O que vimos com os nossos olhos» (1 Jo 1, 1).  

“Confio a Maria, Mãe da Igreja e modelo de missionariedade, todos aqueles que, ad gentes 

ou no próprio território, em todos os estados de vida, colaboram com o anúncio do Evangelho”, 

termina o Papa. 

(http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/missions/documents/papa-francesco_20150524_giornata-

missionaria2015.html ) – mensagem na integra 

 

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

Com o normal reboliço, alegre e 

ruidoso, que caracteriza o reencontro de 

amigos e irmãos, reuniu-se, a 16 de 

Setembro, na Igreja da Ressurreição – 

Cascais, a Ultreia Regional da Grande 

Lisboa, (Ultreias de Amadora, Cascais, 

Lisboa e Odivelas) que marcou o início 

das actividades do MCC no ano pastoral 

de 2015-2016. 

Com uma sala bastante bem 

composta, com sorrisos e cumprimentos 

dos reencontros das ausências mais ou 

menos perlongadas, tudo acalmou 

quando nos unimos para cantar o 

‘Decolores’, invocarmos o Espírito Santo e adorarmos o Pai com a oração que o Filho nos ensinou. 

Com a presença do nosso responsável espiritual diocesano e regional, Pe. António Ramires, avançámos para 

o momento do Rollo, da responsabilidade do irmão Fernando Santos. 

Com o Carisma, que de todos é conhecido e apreciado, de dirigente e motivador de grupos, Fernando Santos 

escolheu um tema, que rapidamente se percebeu, lhe é caro e, na verdade, bastante pertinente e indicado para o 

momento: a importância da Reunião de Grupo e da Ultreia no MCC. 

O fim da existência do MCC, a sua essência, é a criação de núcleos de cristãos que fermentem de Evangelho 

os ambientes (IF 75), com o seu método próprio, colaborando com a Igreja, procurando a sincera conversão ou 

renovação cristã dos mais influentes em cada ambiente (IF 653); evangelizar, impregnando os ambientes com o 

Evangelho (IF 459). 

A Reunião de Grupo e a Ultreia são os meios por excelência para prolongar e perpetuar a vivência e 

convivência do fundamental cristão experimentado por todos no Cursilho (IF 472), é uma ajuda para a 

perseverança na persecução dos objectivos do Movimento. 

A questão levantada durante o Rollo, uma preocupação demonstrada por Fernando Santos e que terá 

ressoado em todos os presentes, tem precisamente a ver com o não aproveitamento destes instrumentos pelos 

cursilhistas, o que dificulta, se não impossibilita, atingir os objectivos declarados do Movimento. 

Quais as razões da pouca participação dos cursilhistas nas Ultreias? Que fazer para reanimar estas reuniões e 

atrair elementos, mais recentes ou mais antigos? 

Duas notas finais, com espírito positivo, que devem caracterizar todos os irmãos em Cristo: 

- a certeza de que, mesmo que não se envolvam nas actividades pós-cursilho, não há ninguém que tenha 

passado por um Cursilho onde a semente do Amor de Deus não tenha ficado, bem no fundo do coração; 

- e que o importante é que cada um tente corresponder ao seu compromisso como cursilhista, mas sem 

receios na continuidade do MCC, pois como frisou o rolhista, o mesmo é Obra de Deus e as Obras do Senhor 

nunca serão destruídas. É da nossa responsabilidade torná-la visível e trabalhar para que dê frutos. 

CRISTO CONTA CONTIGO!         Luís Monteiro (Ultreia de Cascais) 

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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Padre Dâmaso, um "construtor de afectos, desatador de nós, especialista em laços" 

Foi apresentado no dia 29 de Setembro, o livro "Uma vida de doação – Jesus é 

fantástico!” do “nosso“ Padre Dâmaso. 

Este livro recorda, em primeira pessoa, as seis décadas de sacerdócio do Padre 

Dâmaso, sendo por isso, um livro com uma dimensão claramente biográfica e que 

reflecte a enorme riqueza de uma vida simples cheia de acontecimentos, de 

pessoas e de histórias.  

Desde a partilha da descoberta da sua vocação até à forma como conheceu o 

Monsenhor Lopes da Cruz, desde a amizade com o Cardeal Cerejeira até à 

descrição de uma 

conversa pessoal com 

D. Antonio Ribeiro, 

desde a explicação do 

seu envolvimento nos Cursilhos de Cristandade até à 

enumeração de todas as suas responsabilidades no 

mundo das cadeias, todos os capítulos estão marcados 

pela simplicidade de uma vida escrita apenas para nos 

contar o essencial.  

Uma vida fantástica! Obrigado Pe. Dâmaso! 

 

Encontro Nacional de Dirigentes - 2015 

As atividades Nacionais do Ano Pastoral 2015/16, tiveram o 

seu início com o Encontro Nacional de Dirigentes, que se 

reuniram nos dias 18 e 19 de Setembro, no Hotel Santo 

Amaro, em Fátima. 

O programa foi elaborado para que os Dirigentes do MCC, 

refletissem e partilhassem sobre dois importantes 

documentos, para a "vida" do Movimento: 

·        "O rosto da misericórdia"  

·        "Ideias Fundamentais" - 3ª. Edição 

Sobre o primeiro, apresentaram-se dois rolhos, um no dia 18 (6ª. Feira), -"Prefiro a misericórdia ao sacrifício", 

pelo Assistente Espiritual do OMCC, D. Francisco Senra Coelho e o outro, no dia 19 (Sábado), -"O rosto da 

misericórdia", pelo Assistente Espiritual Nacional, D. António Montes. 

O presidente do OMCC - Francisco Salvador, fez a apresentação dos "aspetos principais / diferenças", do 

novo Ideias Fundamentais, que foi editado em Maio do corrente ano. Após cada rolho, houve a habitual reflexão 

e partilha, em grupos. 

Os trabalhos terminaram com os avisos sobre a vida do Movimento, pelo presidente do secretariado 

nacional, e uma exortação final de entusiasmo e espirito de missão para todos os Dirigentes, pelo Assistente 

Espiritual Nacional. Terminou-se cantando o "DE COLORES"!  

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

 

 

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
http://sn-mcc-portugal.webnode.pt/


     
  http://www.mcc-grandelisboa.com/    4 
  

Ano Pastoral 2014-2015 

 
 
 

Apresentação do livro "Ideias Fundamentais III" 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cursilhos na Diocese de Lisboa 

 
Inicio Fim Secretariado Local 

Cursilho de Homens Nº 552 25 de Novembro 28 de Novembro Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Homens Nº 553 25 de Novembro 28 de Novembro Caldas da Rainha Fátima 

Cursilho de Senhoras Nº 460 20 de Janeiro 23 de Janeiro Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Homens Nº 554 3 de Fevereiro 6 de Fevereiro Termo Oriental Fátima 

Cursilho de Senhoras Nº 461 17 de Fevereiro 20 de Fevereiro Termo Oriental Fátima 

Cursilho de Homens Nº 555 17 de Fevereiro 20 de Fevereiro Lisboa Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 462 24 de Fevereiro 27 de Fevereiro Caldas da Rainha Fátima 

Cursilho de Senhoras Nº 463 13 de Abril 16 de Abril Lisboa Turcifal 

Cursilho de Homens Nº 556 20 de Abril 23 de Abril Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 464 25 de Maio 28 de Maio Torres Vedras Turcifal 

 

Mini-Cursilhos  

 Inicio Fim Secretariado Local 

13 de Fevereiro 14 de Fevereiro Torres Vedras Turcifal 

16 de Abril 17 de Abril Termo Oriental Fátima 

    O    O  R    

 

A apresentação do livro estará ao 

cuidado de D. Francisco José Senra 

Coelho, bispo auxiliar de Braga e 

assistente espiritual do Comité Executivo 

do Organismo Mundial de Cursilhos de 

Cristandade. Também presente na 

apresentação mundial estará o Bispo do 

Porto D. António Francisco dos Santos.  

 
7 de Outubro  – 6:30 da manhã 

Igreja de Nª Senhora da Misericórdia de Belas 

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

