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Centenário das Aparições de Fátima 
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Oração Jubilar de Consagração 

Salve, Mãe do Senhor, 

Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima! 

Bendita entre todas as mulheres, 

és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, 

és a honra do nosso povo, 

és o triunfo sobre a marca do mal. 

 

Profecia do Amor misericordioso do Pai, 

Mestra do Anúncio da Boa-Nova do Filho, 

Sinal do Fogo ardente do Espírito Santo, 

ensina-nos, neste vale de alegrias e dores, 

as verdades eternas  

que o Pai revela aos pequeninos. 

 

Mostra-nos a força do teu manto protetor. 

No teu Imaculado Coração, 

sê o refúgio dos pecadores 

e o caminho que conduz até Deus. 

 

Unido/a aos meus irmãos, 

na Fé, na Esperança e no Amor, 

a ti me entrego. 

Unido/a aos meus irmãos, por ti,  

a Deus me consagro, 

ó Virgem do Rosário de Fátima. 

 

E, enfim,  

envolvido/a na Luz que das tuas mãos nos vem, 

darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. 

 

Ámen. 
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Recordar a II Ultreya Mundial 

“É PRECISO DAR AO MUNDO 

O AMOR DE QUE CRISTO É MODELO” 
(Paulo VI, em radiomensagem enviada à Ultreia) 

A segunda Ultreia Mundial, realizou-se na cidade do México, de 22 a 24 de Maio de 1970 e contou com a 

participação de 23 países, num total de 40.000 peregrinos cursilhistas. 

Na 5ª feira, dia 22, às 21 horas, iniciou-se a II Ultreia Mundial com uma concentração na Catedral da cidade 

do México, onde se rezou uma «Hora Apostólica», presidida pelo senhor Cardeal Miranda. 

No dia seguinte, 6ª feira, a partir das 18 horas, o secretariado Nacional do México, ofereceu vários 

espetáculos de bailados típicos na Monumental Praça de touros do seu país. 

No sábado, dia 24, a Ultreia começou às 10 horas na mesma praça de touros e terminou às 21 horas.  

Este dia, para aqueles que tiveram a graça de poder estar presentes, jamais passará das suas memórias e dos 

seus corações. A Ultreia começou com a intervenção do Presidente do Secretariado Nacional, de vários membros 

da comissão organizadora, do sacerdote que iniciou os Cursilhos no México e de Monsenhor Hervás, Bispo de 

Ciudad real. 

O entusiasmo de Monsenhor Hervás, aumentou a alegria de todos os presentes, os quais de pé, e acenando 

com lenços de todas as cores, obrigaram várias vezes o prelado a interromper as suas palavras para cantarem o 

«DE COLORES» e transformarem a praça inteira num espetáculo indescritível.  

Ao meio-dia a ultreia atingiu um dos pontos mais altos da sua espiritualidade. Celebrou-se a Missa com a 

participação de 50 sacerdotes e jamais se poderá esquecer o que foi tal concelebração. 

No momento da homilia grande parte dos presentes teve de certeza um momento próximo de Cristo: ouviu-

se a voz de Sua Santidade o Papa. Estava ali, não fisicamente mas em espirito com a sua inconfundível voz a falar 

para todos os peregrinos, numa radiomensagem enviada de Roma. 

A seguir ao almoço, fizeram-se reuniões de Grupo e como sempre a presença do Senhor fez-se mais uma vez 

sentir. Como é possível que milhares de homens e mulheres, que nunca se viram, procedentes dos mais longínquos 

países, de todas as idades, de todas as culturas, de todas as mentalidades, compartilhassem ali mesmo, sem 

qualquer preparação prévia, todo o seu viver de cristão, todas as suas alegrias, todas as suas tristezas, todos os 

seus êxitos apostólicos e todos os seus fracassos apostólicos humanos. 

Muito mais que um simples local, uma Ultreia é uma parcela da Igreja, é uma comunidade cristã, é um 

encontro de autênticos cristãos, é afinal a presença de Cristo entre os homens. Fantástico! 

O último testemunho foi de Eduardo Bonnin. Sempre o mesmo: simples, claro, com um poder de síntese 

extraordinário, falou da «pessoa humana». Voltou a repetir como uma ideia fixa, que nele está sempre actualizada: 

«Antes de pensarmos no Mundo, pensemos a sério no Homem» 

E com a mesma simplicidade com que começou o seu testemunho, assim se «apagou», perante milhares de 

homens que ele tanto exalta e que tanto lhe devem. Indescritível a alegria que se viveu naquela noite de 24 de 

Maio! 

A razão do êxito da Ultreia, foi dada a conhecer pelo Presidente do Secretariado Nacional do México:  

Um apoio espiritual de 6 MILHOES DE INTENDÊNCIAS vindas de todos os recantos do mundo! 

Texto na íntegra na revista Peregrino nº 29 de 1970. 
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Recordar o II Encontro Mundial  

Antecedendo a Ultreia aconteceu o II Encontro Mundial de Estudo, entre os dias 17 a 21 de Maio, para os 

delegados dos 23 países. Decorreu em retiro fechado e que teve um extraordinário interesse, sobretudo no 

último dia em que se definiram as conclusões.  

Começava diariamente às 7 horas com Missa concelebrada por 83 sacerdotes seguindo-se um tema de 15 

minutos, dado por um pais. Portugal teve a honra de ser convidado a apresentar o tema do 2º dia sobre 

«Profundo sentido comunitário na Igreja e no mundo de hoje. O Movimento dos Cursilhos trata de descobrir e 

fazer vivência gozosa do princípio de que o cristianismo não pode ser vivido sem ser compartilhado». 

A delegação portuguesa era constituída por 2 sacerdotes (Pe. Aleixo Cordeiro e Pe. Antonio Marcelino) e dois 

leigos (Álvaro Luiz Roquette e Maria Amelia Roquette). 

Das conclusões finais, destacamos um excerto da partilha do Pe. Antonio Marcelino feita à revista Peregrino 

nº30: 

“O II encontro Mundial dos Cursilhos de Cristandade foi um verdadeiro encontro de trabalho e de profunda 

reflexão feito em circunstâncias únicas e extraordinariamente enriquecedoras, pois a participação de delegados 

de vários países, daqueles que melhor conhecem o Movimento, simultaneamente com os temas propostos, 

permitiram um conjunto de conclusões finais que empenham os Secretariados Nacionais e Diocesanos de todos 

os países e obrigam os responsáveis a uma profunda revisão, quer de mentalidade, quer de métodos concretos 

de actuação. 

Assim, não poderá existir outra opção válida para iniciar o estudo das Escolas no novo ano, além do 

aprofundamento cuidado das conclusões do México.  

Há que aproximar de todos quantos tem verdadeira e consciente responsabilidade nos Cursilhos de 

Cristandade o que muito logicamente se apresentou como necessário para todos os participantes do II Encontro 

Mundial: 

- Uma progressiva conversão pessoal e estrutural 

- Uma renovação de mentalidades, atitudes e condutas 

- Um maior espirito de abertura e compromisso, característicos de toda a Igreja de hoje!” 

Programa Decolores na Canção Nova  

Por ocasião do centenário do nascimento natalício de Eduardo Bonnin, o nosso Movimento vai ter um programa 

semanal na TV Canção Nova, que será chamado DECOLORES. Este programa terá três partes: num primeiro 

momento, será feita uma pequena meditação, com cerca de três minutos; depois haverá um momento de 

formação de cerca de dez minutos e, por fim, num terceiro momento, será apresentado um breve testemunho (o 

quarto dia). Tal como a vida cristã assenta no tripé – oração, estudo e ação - também este programa, de cerca de 

meia-hora, assenta nesse mesmo tripé. 

Este pequeno programa será semanal e será apresentado pelo nosso Diretor Espiritual, Padre Ricardo Lameira, a 

meditação e a formação será partilhada pelo Diretor Espiritual do Organismo Mundial do MCC, D. Francisco José 

Senra Coelho e o “quarto dia”, ou seja, o testemunho da vivência do cursilho, será partilhado pelos cursilhistas de 

todo o país. 

É uma oportunidade extraordinária para nos fazer redescobrir o dom que um dia recebemos e que nos foi trazido 

por Eduardo Bonnin!  

TV Canção Nova - Programa “DECOLORES” – com inicio a 31/01/2017, sempre à Terça-feira, às 21h00, com 

repetição à Quarta-feira, às16 h00 e à Quinta-feira às 09h00. 
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Ano Pastoral 2016-2017 

 

Cursilhos na Diocese de Lisboa 

 
Inicio Fim Secretariado Local 

Cursilho de Homens Nº 558 1 de Fevereiro 4 de Fevereiro Lisboa Turcifal 

Cursilho de Homens Nº 559 15 de Fevereiro 18 de Fevereiro Caldas da Rainha Fátima 

Cursilho de Homens Nº 560 15 de Fevereiro 18 de Fevereiro Termo Oriental Fátima 

Cursilho de Senhoras Nº 466 22 de Março 25 de Março Termo Oriental Fátima 

Cursilho de Senhoras Nº 467 29 de Março 1 de Abril Lisboa Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 468 29 de Março 1 de Abril Caldas da Rainha Fátima 

Cursilho de Homens Nº 561 26 de Abril 29 de Abril Torres Vedras Turcifal 

Cursilho de Senhoras Nº 469 31 de Maio 3 de Junho Torres Vedras Turcifal 

 

1 a 4 de Fevereiro de 2017 

2 de Fevereiro às 6:30 da manhã - Igreja da Divina Misericórdia - Alfragide 
 

3 de Fevereiro às 21:30 - da Igreja de S. Martinho à Igreja de Sta. Maria 
 

4 de Fevereiro às 21:30 - Igreja da Amadora 
 

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

