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JESUS É O AMOR! 

Sintam connosco a nossa grande ALEGRIA! 

O Sacrário é um CANTINHO ACOLHEDOR! 

Somos pessoas completamente RENOVADAS! Dou graças a Deus por TER ficado! 

3 dias que só JESUS podia proporcionar! Que ALEGRIA ter chegado até aqu!  

Estou APAIXONADA por Jesus! REENCONTREI-ME! 

O meu MASTRO está mais forte e estou pronta para NAVEGAR! 

Senti o OLHAR de Jesus sobre mim! Sou IGREJA!  

Estava triste, agora estou pronta para VIVER! A mala está CHEIA! Não trago TRALHA! 

Tudo isto por mim? Sim, TUDO ISTO POR MIM! 

Agora sei que Jesus CAMINHA SEMPRE comigo! Sinto-me uma PESSOA melhor! 

CRISTO E EU MAIORIA ABSOLUTA! 

Tudo se encaixa como um PUZZLE. Tudo faz sentido! Estou de CORAÇÃO cheio! 

REZEM POR NÓS!  

Quero RENOVAR os meus ambientes! Venho com a ALMA cheia! 

Estou mais LEVE, com um chassis NOVO e LUMINOSO!  

 É só dizer SIM! 

 

Abram o vosso coração à Graça e ao Espirito de Deus! 
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Recordar a III Ultreia Mundial 

K   «CORAGEM! ULTREYA! AVANTE!», repete-vos hoje o Sucessor de 

Pedro. Olhai para Maria, exemplo de indefectível fidelidade a Deus e, como Ela, em cada circunstância depositai a vossa 

confiança em Deus, Pai de misericórdia, que orienta os vossos passos ao longo do caminho da Verdade e do amor.” 
(João Paulo II no encontro com os cursilhistas) 

A terceira Ultreia Mundial, com perto de 30.000 cursilhistas vindos de todo o mundo, aconteceu na Praça de S. Pedro, em 

Roma, no dia 29 de Julho do ano 2000. Foi sobretudo uma manifestação de vigor e actualidade do Movimento dos Cursilhos 

de Cristandade, e uma afirmação inequívoca do seu profundo sentido eclesial e da sua fidelidade ao Santo Padre. 

Portugal esteve representado por mais de 500 peregrinos, entre os quais 16 sacerdotes e 3 Bispos. 

Durante cerca de 6 horas, cantou-se, dançou-se, ouviram-se belos testemunhos, celebrou-se a Eucaristia e escutou-se João 

Paulo II, certamente o momento mais ansiosamente aguardado.  

Destacamos nesta edição, o testemunho de 2 sacerdotes que viveram a Ultreia Mundial e a quem este movimento muito 

deve. 

FOI BOM, diz-nos o Cónego Abel Figueiral na sua partilha na revista Peregrino: 

Foi bom encontrar tantos e tantos irmãos! 

Foi bom dar conta de que, por onde passou um cursilho, por aí passou e perdura a festa, a alegria incontida, o jubilo que poe 

em vibração os nossos corações  

Foi bom – e que bom! – ouvir Eduardo Bonnin, emocionado mas seguro, a dizer que aquela ideia que se lhes tinha metido na 

alma, a ele e aos outros fundadores, quando tinham vinte anos, não era uma quimera ou capricho da juventude, mas sim um 

plano do Espirito Santo. 

Foi bom ouvir os testemunhos de irmãos empenhados em fazer chegar aos diversos ambientes, a proposta de salvação que a 

todos conduz o amor de Jesus Cristo. 

Foi bom, e se fosse só isto já teria valido a pena, ouvir o Santo Padre! 

Foi bom dar conta que a única bactéria que continua a manter activo o fermento do Evangelho nos ambientes é o AMOR! 

Mas o AMOR ao jeito de Jesus Cristo: sem limites, até ao fim! 

 

IMPOSSIVEL ESQUECER, diz-nos Monsenhor Jose de Freitas, no seu testemunho: 

Dezenas de milhares de homens e mulheres, vindos dos quatro cantos da Terra, que um dia renasceram para Cristo através 

de um cursilho, encheram a grandiosa Praça de S. Pedro de colorido e cantares, de jogos cénicos e mensagens fraternas, de 

testemunhos e ressonâncias. Bem retrataram a vitalidade e a universalidade do MCC. 

O momento deveras emocionante, a transbordar de aplausos, acenos multicolores e palavras quentes e filiais, foi a chegada 

do Papa no papamóvel, surgindo entre a multidão, e a atitude paternal com que no alto da escadaria da Basílica, presidiu ao 

final da Ultreia. As suas palavras foram simples e animadoras, inspiradas na devoção a Nossa Senhora de Fátima.  

Ao retirar-se, fatigado, do meio da multidão entusiasmado ao rubro, o Papa deixou-nos a certeza de que continua connosco, 

nos trabalhos da nossa evangelização, tal foi o impacto da sua participação alegra e comunicativa nesta Ultreia. 

O “De Colores” transbordou da Praça de S. Pedro para toda a Roma, nas praças, nos transportes públicos, em varias línguas 

que se saudavam mutuamente. Poder-se-á dizer que o MCC a nível mundial, atravessou a Porta Santa – que é Jesus Cristo, O 

qual abriu e desafiou o MCC para novos atrevimentos apostólicos. 

Regressamos mais conscientes de que, onde se encontra Cristo, aí está “maioria absoluta” e de que Jesus e a sua Igreja 

continuam a contar connosco! 

Revista Peregrino nº 6 – Outubro de 2000 
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Recordar a IV Ultreia Mundial  

“A beleza de ser cristão e a alegria de o comunicar” 

A IV Ultreia Mundial aconteceu no dia 1 de Agosto de 2009 nos Estados Unidos, onde estiveram reunidos em 

nome de Jesus, 31 países representados por mais de 5.000 Cursilhistas. 

Houve oportunidade de conhecer novos amigos de todas as partes do mundo… Gozando a amizade que 

partilhavam entre si, partilhando o propósito de levar o Evangelho a todos os que partilham o nosso metro quadrado 

móvel onde Deus nos colocou (como diria Eduardo Bonnín) “para que saibam que Deus os ama…” O mais básico do 

nosso Carisma Fundacional! 

O evento, em si, pode definir-se de diferentes formas. Tal como definimos o Cursilho (pessoal) que cada um de 

nós viveu. Foi uma experiência maravilhosa! Teve (como o nosso Cursilho) a alegria e o significado que lhe demos e 

que colhemos dele, e teve as Bênçãos individuais que o Espírito Santo enviou ao nosso encontro. Algumas ainda estão 

por descobrir, enquanto olhamos para trás e reflectimos sobre a experiência vivida. 

Uma Ultreia ou qualquer actividade dos Cursilhos é algo muito distante dum deslumbrante show artificial. É uma 

reunião onde o elemento central é a partilha do nosso amor a Cristo e a cada um de nós, para nos alentarmos 

mutuamente a continuar, a seguir em frente… Numa palavra: “ULREIA”! 

Começámos a IV Ultreia Mundial com Reunião de Grupo. Todos fomos desafiados a partilhar a nossa Piedade, 

Estudo e Acção com alguém desconhecido. 

Ao olhar à volta da arena, podíamos ver pequenos grupos reunidos – sentados, de pé, nos corredores ou escadas 

– todos partilhando a sua vida cristã. Uma vista maravilhosa! 

Com o decorrer da tarde, os cursilhistas de todo o mundo uniram-se em canções, aplausos e alegria. A nossa 

pluralidade manifestou-se nas apresentações culturais de diferentes partes do mundo. Ao aproximarmo-nos do final, a 

multidão cantou, emocionada “Que Detalhe”, seguido de “Um dia de cada vez”, uma canção que tão bem reflectiu o 

nosso dia na IV Ultreia Mundial. 

Com a apresentação dos novos membros do Comité Executivo do OMCC, da Austrália, a IV Ultreia Mundial 

chegava ao fim e o Pe. David Smith, Assessor Espiritual do Comité Executivo do OMCC, apresentou a sua reflexão sobre 

o dia e conduziu a oração final: 

Damos graças a Deus por ter tornado possível esta IV Ultreia Mundial. 

Agradecemos a todos os que trabalharam tão arduamente para a tornar uma realidade. 

Agradecemos particularmente à multidão de voluntários que serviram com tanta generosidade para preparar 

aquele ambiente de amor. 

Damos graças por todos aqueles que, à volta do mundo, uniram as mãos e os corações para rezar pela Ultreia. 

Que os seus frutos permaneçam pelos anos vindouros.   

Depois veio o cântico final e a multidão explodiu de alegria cantando “DE COLORES!”, a canção que se converteu 

em hino (e em santo e senha) do nosso Movimento dos Cursilhos de Cristandade…  

Concluindo, concentrámo-nos a reflectir no tema desta IV Ultreia Mundial. Rezemos para que Nosso Senhor nos 

permita, em cada dia, redescobrir: “A beleza de ser cristão e a alegria de o comunicar” 

Que Deus abençoe o Movimento dos Cursilhos de Cristandade! 

De Colores! 

Juan Ruiz  
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