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BOLETIM MENSAL 

 

JULHO - 2016 

 

REUNIÃO INTERNACIONAL DO OMCC 
CIENFUEGOS - CUBA 

17 e 18 de Junho de 2016 

 

CONCLUSÕES 
 

Reunidos em Cienfuegos – Cuba os quatro Grupos Internacionais e o Comité Executivo do OMCC, após os dois dias de 

trabalho, os presentes acordaram por consenso as seguintes conclusões: 
 

1 – Foi com muita alegria que nos encontramos em Cuba, no lugar em que, em 1998 depois da visita do Papa S. João 

Paulo II, se realizaram os primeiros cursilhos deste País, na diocese de Cienfuegos onde desde então já se realizaram 

quase cem cursilhos e milhares de pessoas tiveram oportunidade de se encontrarem com Cristo e com a Sua Igreja. 

Rogamos ao Senhor que, com o trabalho de todos e a ajuda do Espirito Santo, rapidamente os cursilhos se difundam 

pelo resto deste País e do seu maravilhoso povo. 
 

 
 

2 – Saudamos com gratidão o contributo chegado da Santa Sé através da Congregação da Doutrina e Fé intitulado 

“Iuvenescit Ecclesia” publicado em 14 de Junho, que comprometemos a estudar e por em prática os seus conteúdos 

nos nossos países. 
 

3 – Constatamos com alegria a consolidação do Movimento em numerosos países e a expressa intenção de fazer 

chegar o MCC a países onde ainda não foi possível concretizar. O trabalho dos Grupos Internacionais proporcionou um 

crescimento assinalável, sobretudo no continente africano. Rezamos a Deus pela concretização deste trabalho 

apostólico e missionário para que um dia se possa constituir um Grupo Internacional Africano. 
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4 – Sentimos a necessidade de actualizar o Movimento à luz do Evangelho, da Pessoa e, neste momento em particular, 

de todo magistério do Papa Francisco de um modo muito particular do teor das suas exortações apostólicas “A Alegria 

do Evangelho” e “A Alegria do Amor”. Igualmente se considera fundamental a aceitação, aprofundamento, e aplicação 

da nova redacção do Ideias Fundamentais, definido pelos Estatutos aprovados pela Santa Sé como «expressão oficial 

do MCC». O seu estudo deve ser considerado como uma prioridade em todas as Escolas de Dirigentes. 

Constata-se que de um modo geral tem havido uma boa aceitação do teor do IF3ed que já conta com muitas dezenas 

de milhar de exemplares em numerosos idiomas (espanhol, inglês, português, italiano, alemão, coreano) estando a sua 

tradução a ser executada para diversas outras línguas. 
 

5 – Foi considerado fundamental que todos os secretariados nacionais obtenham a imprescindível aprovação das 

respectivas Conferências Episcopais, bem assim como os secretariados diocesanos a aprovação episcopal. Igualmente 

é imprescindível que todos os secretariados (nacionais e diocesanos) adaptem os seus estatutos de acordo com os 

Estatutos do OMCC aprovados pela Santa Sé em Dezembro de 2014. Isso permitirá por em prática eficazmente todas 

as competências que o IF3ed e os Estatutos prevêem para esses órgãos. De um modo muito claro foi expressa a 

reafirmação e reconhecimento da autoridade, prevista no número 333 do IF3ed, de que se revestem os secretariados 

nacionais devidamente instituídos. 

 

6 – Foi recomendado que de futuro os Grupos Internacionais procurem antecipar a eleição dos novos órgãos (GIs e 

Comité Executivo) de modo a permitir que os eleitos tenham tempo de se preparar e conhecer as realidades que irão 

encontrar. 
 

7 – Foi apresentada a proposta de que o próximo Encontro Mundial a organizar pelo futuro Comité Executivo conte 

com um tema dedicado ao estudo e aprovação de conteúdos funcionais dos rollos contendo as suas linhas básicas. 
 

8 – Damos graças a Deus pelos processos já encetados de canonização de Eduardo Bonnín e de Sebastian Gayá, que 

consideramos deverem ser considerados por todos como um meio eficaz de unidade e comunhão para todo o MCC. 

Após uma reflexão orientada por D. Francisco sobre a importância de conhecer profundamente o pensamento que 

guiou os pioneiros deste Movimento, afirmando que para a unidade do movimento, deverão ser reconhecidas e 

aceites por todos as fundações detentoras da memória, legados e pensamentos de Eduardo Bonnín Aguiló e de 

Sebastian Gayá, pelo que acordou-se em facultar a consulta a todos os cursilhistas, através do web site do Organismo, 

a bibliografia e documentos originais de Eduardo Bonnín, Sebastian Gayá, D. Juan Hervás e Juan Capó Bosch, logo que 

disponibilizados por quem os detém actualmente. 
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9 - D. Francisco Senra Coelho colocou ainda a possibilidade, bem aceite por todos, de “nos sentarmos à mesma mesa” 

com outras confissões cristãs que utilizam partes do método de Cursilhos nas suas actividades, num Encontro 

Ecuménico. 

10 - Apresentado o programa previsto para a V Ultreia Mundial que se realizará em 4,5 e 6 de Maio de 2017, foi feito 

um apelo à participação de cursilhistas de todo o mundo, tendo-se sugerido que, os que não possam deslocar-se a 

Portugal, em 6 de Maio de 2017 organizem nas suas comunidades Ultreias ou jornadas de oração e reflexão em 

verdadeiro espírito de comunhão com os irmãos presentes em Fátima. 
 

11 – Um agradecimento à Diocese de Cienfuegos de forma especial na pessoa do seu Bispo D. Domingo e a António 

González por todo trabalho desenvolvido e espírito de hospitalidade demostrado, que proporcionou a concretização 

desta Reunião Internacional. 
 

Cienfuegos, 18 de Junho de 2017 

oooOOOooo 

 

V Ultreia Mundial 
Maio de 2017 

 

MCC E A EVANGELIZAÇÃO 
 

CHEGOU A HORA DOS CURSILHOS! 
 

PROGRAMA (provisório) 
 

Dia 4 de Maio – Eucaristia celebrativa do centenário do nascimento de Eduardo Bonnín - 17h00 – Capelinha das 

Aparições 
 

Dia 5 de Maio – Acolhimento a partir das 09:00 - Centro Pastoral Paulo VI 

10:30 –Eduardo  Bonnín e Sebastian Gayá – Seus processos de canonização – Centro Pastoral Paulo VI 

12:30 – Almoço (livre) 

15:00 – Tertúlia – Eduardo Bonnín nos cinco continentes - Centro Pastoral Paulo VI 

19:15 – Missa (língua espanhola) – Capelinha das Aparições pelas intensões do MCC 

 21:30 – Rosário (diversas línguas) – Capelinha das Aparições 

 22:00 – Procissão de velas – Recinto do Santuário 
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Dia 6 de Maio  

 10:00 – Concentração 

 10:30 – Apresentação do livro com a biografia e principais citações de Eduardo Bonnín - Centro Pastoral Paulo 

VI 

 12:30 – Almoço (livre) 

 15:30 - Consagração à Virgem Maria do MCC a nível mundial – Capelinha das Aparições 

 16:30 – Início da V Ultreia Mundial – Basílica da Santíssima Trindade 

   Abertura pelo Comité Executivo do OMCC 

   Boas-vindas – Secretariado Nacional Português 

   Breves palavras dos anteriores presidentes do OMCC 

 17:00 – Meditação – “A evangelização das periferias – Missão do MCC” 

 17h30 – Rollo-rollo – “Amizade, confiança e os afastados”  

 18h10 – Ressonâncias – GECC, NAGC, APG, GLAG 

 18h40 – Encerramento – Cardeal Stanislau Rilko – Presidente do PCL (a confirmar) 

 19h00 – Missa 

 Jantar (livre) 
 

Dia 7 de Maio 

 11:00 – Missa – Recinto do Santuário 

 12:30 – Procissão do Adeus – Recinto do Santuário 

 
A participação nos diversos actos implica a obtenção de credenciação com os seguintes valores: 
 Participação nas acções do dia 5/5/2017 e 6/5/2017 (parte da manhã) – 5 € 
 Participação na Ultreia do dia 6/5/2017 – 10€ 
IMPORTANTE: As inscrições devem ser solicitadas a partir do dia 1 de Outubro de 2016 até 31 de Janeiro de 
2017 através do e-mail: omcc.secretary@gmail.com com a indicação do responsável pelo grupo. O 
pagamento das credenciais deverá ser efectuado por transferência bancária até 31 de Janeiro de 2017 para: 
 

IBAN: PT50003503040001444380080 
BIC: CGDIPTPL 

TITULAR/NOMBRE: FAUSTO JORGE CARVALHO DAMASO 

 

¡DE COLORES! 

mailto:omcc.secretary@gmail.com

