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O porquê desta invocação 

Esta invocação, tão frequente nas nossas reuniões de cursistas, deriva naturalmente de ser S. 

Paulo o patrono dos Cursilhos de Cristandade.  

O apóstolo dos gentios é, sem dúvida, um exemplo magnífico do comandamento de Cristo «Ide 

e pregai a Boa Nova a toda a gente». Com efeito, S. Paulo foi um portentoso caminheiro de Cristo, pois 

ele foi onde era preciso ir, levando a palavra do Senhor sempre com um ardor, um alento e uma 

perseverança que são verdadeiramente o modelo do que o Senhor quer dos Seus discípulos.  

S. Paulo é, pois, o exemplo para nós, cursistas, daquilo que constitui a nossa principal 

preocupação, isto é, a transformação dos ambientes pelo anúncio kerigmático da Salvação.  

E é, simultaneamente, alguém que nos há-de proteger e acudir aos nossos esforços de 

evangelização por ser ele, precisamente, o paradigma desse esforço enorme que esteve na base da 

universalização da nossa Fé e da nossa vivência cristã.  

Foram estes factos que levaram os cursistas e episcopado espanhóis, nos princípios de 1963, a 

suplicar ao papa Paulo VI, através do cardeal-arcebispo de Tarragona, a declaração de S. Paulo como 

patrono celestial do nosso Movimento. O Santo Padre acedeu «com muito gosto a esta petição», 

como se diz no Breve Pontifício, datado de 14 de Dezembro de 1963 em que a pretensão dos nossos 

irmãos espanhóis era satisfeita. Comemorava-se, na altura o décimo nono centenário da vinda à Ibéria 

de S. Paulo.  

O mesmo documento pontifício diz que, após prévia consulta à Sagrada Congregação dos Ritos, 

o Papa, «na plenitude» da Sua autoridade apostólica «e à perpetuidade» constitui e declara «o Bem-

aventurado Apostolo Paulo celeste patrono, ante Deus, deste apostolado dos leigos...conhecido pelo 

nome de Cursilhos de Cristandade, com todas as honras e privilégios devidos a tal título».  

E continua o Breve papal: «Assim decretamos e dispomos, ordenando que estas normas sejam e 

permaneçam sempre firmes, válidas e eficazes...e que beneficiem, agora e no futuro, todos aqueles a 

quem se referem ou possam referir-se».  

A invocação que fazemos a S. Paulo para que, nos nossos actos e intenções, rogue por nós junto 

de Deus é, pois, muito mais do que um acto de amor especial por esse Apóstolo, príncipe do 

ecumenismo ou uma qualquer manifestação de sentimento preferencial pelo miraculado da estrada de 

Damasco; é, antes, um acto que se insere numa disposição especial da Suprema autoridade apostólica 

da nossa Igreja universal e que se constitui, por isso, como magistério concreto para o nosso 

Movimento. 
 

Revista “A Caminho” nº4 – Outubro de 1992 
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ENCONTRO DO GECC – “Chamados a ir mais além” 

 

De 7 a 10 de Abril, decorreu em Freising (Munique)-Alemanha, o Encontro do GECC (Grupo Europeu dos 

Cursilhos de Cristandade). 

Participaram 47 Dirigentes de 11 Secretariados Nacionais dos que formam o GECC. Alemanha, Áustria, 

Croácia, Espanha, Gibraltar, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Portugal e República Checa. A grande novidade foi 

a participação, pela primeira vez num Encontro do GECC, de uma representação do MCC da África do Sul.  

O programa teve como lema de trabalho: “Chamados a ir mais além” e com esse objectivo refletiu-se sobre 

os dois importantes documentos para a vida do MCC: 

- O discurso do Papa Francisco, no encontro com os Cursilhistas Europeus, em Roma, 

no dia 30 de Abril de 2015, e 

- O Livro Ideias Fundamentais – 3ª. Edição 

As conclusões foram agrupadas em três grandes blocos, correspondentes às três sessões de trabalho, que 

se pretende serem propostas de reflexão e trabalho, para todos os Secretariados Nacionais e diocesanos, e 

todas as Escolas e grupos do MCC.  

Em relação ao discurso do Papa Francisco, consideraram-se como as frases mais significativas, orientadoras 

e clarificadoras de todo o discurso: “Estais chamados — não haveis escolhido; não, antes: haveis sido eleitos, 

haveis sido chamados — a fazer frutificar o carisma que o Senhor vos confiou e que é a origem dos Cursilhos de 

Cristandade”. E uma outra já no final do discurso: “Reza, pede. A oração: sem a oração nenhum movimento 

pode ir em frente. Nenhum!”.  

Sobre o Livro Ideias Fundamentais, foi aceite “estudar” e “aplicar” o IF3ED. Buscando e compartilhando 

recursos, materiais e métodos para que todos os dirigentes, de forma pessoal e de forma comunitária se 

apliquem com entusiasmo neste caminho.  

Além da importância de clarificar adequadamente o que são os dirigentes, as Escolas e os Secretariados, 

sobressai a opção pelos jovens, a necessidade de apostar e buscar formas novas de chegar a eles e de os 

integrar no MCC.  

Um importante acordo final: o de manter o compromisso e vínculo com os nossos irmãos de África da 

forma como está; enquanto não se criar um futuro Grupo Internacional de África, vamos continuar a caminhar 

juntos. DE COLORES! 

  

Mais informações no boletim de Maio do OMCC http://www.mcc-grandelisboa.com/omcc2/ 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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IV CONVERSACIONOES DE CALA FIGUERA 

A ilha espanhola de Maiorca, berço dos 

Cursilhos de Cristandade e terra natal do 

fundador Eduardo Bonnín Aguiló, recebeu de 5 

a 8 de maio de 2016, a IV edição das 

“Conversações de Cala Figuera”. 

O evento, intitulado por muitos como 

“Festival da Amizade”, decorreu no auditório 

Sa Mániga, em Cala Millor e contou com a 

participação, por convite pessoal, de mais de 

200 dirigentes mundiais, de 19 países, entre os 

quais, e de Portugal, Fausto Dâmaso (da 

Diocese de Angra), Mário Bastos e António 

Vilas Boas (da Diocese de Setúbal) e o Pe. João 

Fernando Dias (da Diocese de Coimbra). 

Este encontro de amigos, que chegaram de todos os continentes, começou na noite do dia 4 de maio, com 

a celebração de uma Eucaristia na Igreja dos Capuchinhos, celebrando o 99º aniversário do nascimento do 

fundador Eduardo Bonnín Aguiló, falecido a 06 de fevereiro de 2008 e sepultado em campa rasa no átrio de 

entrada desta Igreja, que na década de 40, por altura do nascimento dos Cursilhos, funcionava como cadeia. No 

final da Eucaristia, presidida pelo Bispo de Maiorca, D. Javier Salinas, concelebrada por vários sacerdotes quer de 

Maiorca quer de outros países que vieram para a participação nas “Conversações”, todos os presentes, junto da 

campa de Eduardo Bonnín Aguiló, juntaram-se e cantaram em uníssono, abraçados, sinal da amizade que une 

todos os Cursilhistas, o cântico “De Colores”, conhecido mundialmente como o “hino” do Movimento de Cursilhos 

de Cristandade. A noite terminou com um convívio de todos os “Amigos de Eduardo e do Carisma Fundacional”, 

no recinto de um bar próximo, onde foi possível abraçar e rever amigos que não se viam há algum tempo, 

proporcionando desde logo o clima de amizade para a realização das “IV Conversações de Cala Figuera. 

Na manhã do dia seguinte, 5 de maio, os dirigentes mundiais foram convidados a visitar lugares 

emblemáticos do Movimento de Cursilhos: Cala Figuera, onde em 1944, de 19 a 22 de agosto se realizou o 1º 

Cursilho da História e San Honorat, onde em 1949, de 7 a 10 de janeiro, decorreu aquele que viria a ser numerado 

oficialmente como número 1. Ao fim da tarde, Loren Marian, presidente do Secretariado Diocesano de Maiorca, 

apresentou as boas vindas a todos iniciando assim as “IV Conversações de Cala Figuera”. 

Nos três dias seguintes os “Amigos de Eduardo Bonnín” presentes puderam disfrutar da abordagem de 

temas e conceitos ligados à essência do Carisma Fundacional de Cursilhos, como: “Procura”; “Notícia”; “Encontro”; 

“Esperança”, “Plenitude”; “Gratidão” e “Sinais”. No final de cada abordagem, e sempre em clima de grande 

amizade, os dirigentes, distribuídos por grupos de cerca de 10 elementos de países diferentes, partilharam as 

ideias bases de cada conceito, que apresentaram posteriormente em plenário. 

Ainda que todos os momentos tenham sido “altos”, um deles foi a leitura, por Fausto Dâmaso, de um 

documento enviado por Francisco Salvador, presidente do Comité Executivo do Organismo Mundial de Cursilhos 

de Cristandade, atualmente com sede em Portugal até 31 de dezembro de 2017, onde, entre outros pontos, 

todos eram convidados a estar presentes no próximo ano em Fátima, a 6 de maio, para a realização da “V Ultreia 

Mundial”. 

As “IV Conversações de Cala Figuera” terminaram com a celebração de uma Eucaristia presidida pelo Bispo 

de Maiorca, D. Javier Salinas e concelebrada por cerca duas dezenas de sacerdotes, entre eles o português Pe. 

João Fernando Dias. 

Texto na integra em: https://www.facebook.com/groups/253504908009466/permalink/1375453105814635/ 

Todos os videos em : http://www.conversacionesdecalafiguera.com/  

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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Ano Pastoral 2015-2016 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

Livros MCC disponiveis nas Ultreias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    O    O  R   
O Mastro vai de férias e voltará, se Deus quiser, em Setembro. 

A todos desejamos umas santas férias com Deus! «A paz esteja com todos vós que viveis em Cristo!»  
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