
COMITÉ EXECUTIVO DO OMCC:       COORDENADORES DOS GIs: 
            

Francisco Salvador, Presidente        Sung Min, Son APG 
D. Francisco Senra Coelho, Assis. Espiritual      Han Alvaro Moreno, GECC 
Romy Raimundo, Secretária        FilipeVanososte, GLCC 

Joaquim Mota, Vice-presidente        Estelita René, NACG 

Fausto Dâmaso, Tesoureiro          

Mário Bastos,Vogal 
 
 

Toda Correspondência para: omcc.portugal@gmail.com 

Endereço Postal: Rua do Farol, 6 

2520-401 Peniche - PORTUGAL 

Tel: +351 262787984◊ telemóvel: +351 914771314 

www.orgmcc.org 

 

BOLETIM MENSAL 
 

OUTUBRO - 2016 

V Ultreia Mundial 

 
 

INTENDÊNCIA/ALAVANCA 

Assim se denomina no MCC as orações e sacrifícios voluntários, realizados individual ou comunitariamente, que se 

levam a cabo para pedir que a Graça de Deus actue nas pessoas, para que toda a actividade humana que se desenvolve 

no MCC tenha sempre o suporte do Espirito. Estas orações, com um profundo sentido eclesial, tornam realidade o 

mistério da comunhão dos santos no Corpo Místico de Cristo. 

São um elemento essencial do método evangelizador do Movimento, o primeiro e mais necessário recurso a empregar 

a todo o momento e em toda a actuação. 

 
A oração é o principal meio, de ordem sobrenatural, em que se baseia o êxito do Movimento. 
O Movimento também é suportado por uma comunidade orante que oferece orações e sacrifícios pelo seu êxito, 
através da “intendência” ou “palancas”, por saber por experiência própria da transcendência dessa atitude em ordem 
à conversão. 
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Estas comunidades orantes, com base num profundo sentido eclesial tornam realidade o mistério da comunhão dos 

santos e do Corpo Místico de Cristo. 

 
É por isso que, agora que se prepara a grande Ultreia Mundial, que se irá realizar nos dias 4, 5 e 6 de Maio de 2017, se 

apela a todos os cursilhistas e a todas as estruturas do Movimento que pelo seu bom exito rezem e se sacrifiquem 

enviando suas “palancas” por email para: 

omcc.palanca.ultreya@gmail.com 
 

E, não esqueçam, a data limite de inscrição para participação na V Ultreia Mundial, termina em 31 de Janeiro de 2017 e 

que deve ser registada através do email: 
 

omcc.secretary@gmail.com 
 

 

¡DE COLORES! 
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