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Anuindo benevolamente ao pedido do OMCC de uma palavra de estimulo e de bênção para os 

participantes na Ultreia Mundial que terá lugar à sombra de Nossa Senhora no seu Santuário de Fátima 

a 6 de Maio próximo, Sua santidade o Papa Francisco saúda cordialmente a todos, nomeadamente o Sr., 

Cardeal D. Braz de Aviz, enviado especial, e às estruturas de comunhão do Movimento dos Cursilhos de 

Cristandade, encoranjando-vos no vosso esforço de ir sempre mais alem, repetindo com os homens e 

mulheres que vivem ao vosso redor os gestos de Misericórdia que ele realizou e realiza convosco. 

Como bem sabeis, o que fez de S. Paulo, vosso modelo e protector, um apóstolo, foi a confiança 

que Deus depositou nele não obstante os seus muitos pecados. 

E esta é uma palavra digna de fé e de toda a aceitação. Por isso até podeis ter os melhores 

planos, projectos e teorias, mas se vos faltar esta atitude misericordiosa, acabais boqueados a meio do 

caminho. 

Não vos deixeis bloquear. Já existe demasiado sofrimento na vida da nossa gente, não 

acrescenteis outros.  

Aproximais-vos sem medo de todos os vossos irmãos e irmãs a começar pelos que foram 

descartados ou que estão manchados e marcados pelo pecado. 

Dai a mão a quem cair, sem ter medo dos comentários mas com uma sadia liberdade de espirito 

para procurar o melhor para essa pessoa. Quantas vezes? 70 x 7!  

 

Cristo conta convosco e vos podeis contar com a Sua graça. 

A mesma graça que há cem anos, na pessoa da Virgem Mãe de Deus, refulgiu aos olhos dos três 

pastorinhos e mudou as suas vidas para salvarem pecadores. 

Com votos de que a paixão com que os pastorinhos o fizeram, se apodere dos cursistas de 

cristandade do mundo inteiro, o Santo Padre com agrado, concede-lhes a implorada Bênção Apostólica. 

 

Vaticano, 3 de abril de 2017 
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V Ultreia Mundial 
 

 

“É hora dos cursilhos” foi o lema da quinta edição da Ultreia Mundial do Movimento dos Cursilhos de 

Cristandade, realizada nos dias 4, 5 e 6 de Maio, em Fátima - Portugal. 

 

Uma iniciativa que aconteceu num ano histórico para Portugal e para a Igreja Católica, em que se assinalam 

os 100 anos das Aparições de Fátima, a vinda do Papa Francisco a Portugal, o Centenário do nascimento de 

Eduardo Bonnín, fundador do MCC e da canonização dos Pastorinhos Francisco e Jacinta. 

Durante três dias, várias iniciativas decorreram em Fátima, desde, Eucaristias, Orações, conferências, Tertúlias, 

Procissões entre tantas outras, com destaque para a Ultreia que se realizou no dia 6 de Maio na Basílica da 

Santíssima Trindade. 

Participaram na Ultreia Mundial, cerca de 9000 cursilhistas vindos de 41 países dos 5 continentes. Da grande 

Lisboa participaram cerca de 200 cursilhistas. Viveu-se a festa e a alegria do encontro, cantada e manifestada nos 

abraços calorosos e fraternos de gente que se encontrou com Deus num cursilho de cristandade e cujas vidas 

nunca mais foram as mesmas! 

Para o Cardeal D. Braz de Aviz, enviado do Papa, a vivência desta Ultreia Mundial foi um momento muito 

especial e partilhou estar com o coração cheio de gratidão por todos os que participaram e por todo o movimento, 

agradecendo cada gesto de acolhimento onde viu o amor que todos temos pelo Santo Padre. 

D. Francisco Senra Coelho, estava feliz no final da Ultreia e destacou de forma especial a participação de 

grupos “onde o cristianismo e o catolicismo é minoritário”, dando como exemplo a participação de pessoas de 

países como a Coreia do Sul, na Ásia, e de comunidades onde o movimento está a “começar a implementação, 

como a Guiné-Equatorial”, em África. 

Já D. Manuel Clemente disse que os Cursilhos causam “impacto” através de uma experiência de “primeiro 

anúncio”, do essencial cristão: “Anúncio formal, não teórico, não abstrato mas experiencial, forte. Isto é a força dos 

cursilhos e que depois dão às comunidades, à Igreja em geral, e ao mundo”.  

O Sr. Padre António Ramires, Assistente Espiritual da Diocese de Lisboa e do Secretariado Regional da 

Grande Lisboa, achou a Ultreia mundial, “Uma Maravilha” e destacou o rolho do Juan Ruiz como “um despertar 

para aperfeiçoar e manter viva a reunião de grupo”. A Ultreia mundial foi muito importante!  

 

O MCC está vivo! 

Que alegria se sentia!  

Que calor humano! 

Fátima ficou 

 
 

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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V Ultreia Mundial 

  

 

Missa em acção de graças pelo 100º aniversário natalício de Eduardo Bonnín, na Capelinha das Aparições, 

presidida por D. Francisco, Bispo Auxiliar de Braga e Director Espiritual do O.M.C.C. 

 

 

 

 

 

Que detalhe Senhor, Tu tiveste comigo! 

Quando me chamaste, 

Quando me escolheste, 

Quando me disseste que eras meu amigo, 

Que ternura senhor, Tu tiveste comigo! 

 

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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V Ultreia Mundial 

 – Centro Pastoral Paulo VI – Oração da Manhã 

 

     

 

Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. 

Cantai todos os povos, louvai nosso Senhor. 

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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V Ultreia Mundial 

 – Centro Pastoral Paulo V 

Processos de beatificação de Eduardo Bonnín e Sebastian Gayá, 
Moderador: Fausto Dâmaso  

 

Miguel Sureda e Loren Marian (processo de Eduardo Bonnín) e D. Sainz Meneses (processo de 

Sebastian Gayá)  
 

Cabe a Maiorca a responsabilidade do processo de beatificação de Eduardo Bonnin e além de ter sido 

feito um balanço do processo, considerado como um exame, por Miguel Sureda, em que vai ser preciso provar 

a santidade de Eduardo Bonnin, foram também pedidos testemunhos da sua fama e santidade. É preciso provar 

que Eduardo goza de uma solida e difundida fama de santidade, ilustrando as suas virtudes heroicas como 

servo de Deus, ou apresentar possíveis milagres. A todos foi pedida oração pessoal e comunitária para esta 

causa. 

Já Lauren Marian, apresentou o perfil de Eduardo Bonnin e as razões pelas quais deve ser beatificado. 

Definiu Eduardo como um homem entregue à causa de Cristo que viveu uma vida de proximidade ao Senhor: “a 

relação com Deus é o mais impressiona em Bonnin”. Cristo, a Pessoa e a Amizade eram pilares fundamentais, 

eram o seu tripé! O seu legado é esta maneira especial de desfrutar da Amizade com Cristo no meio! 

As últimas palavras de Eduardo Bonnin para os Cursilhistas: “sejam amigos!” 
 

D. Sainz Meneses apresentou 7 aspectos da vida de D. Sebastian Gaya, ilustrando-os vivencialmente: 

1º - uma vida fundamentada em Cristo 

2ª – nas mãos da providencia  

3º - sob o sopro do Espirito 

4º - o seu zelo pela evangelização 

5º - mansidão e humildade de coração 

6º - pedagogo e mestre  

7º - uma vida ao serviço da unidade 

As suas últimas recomendações para os Cursilhos: “manter a unidade” e “que todos sejam um” 

 

Continuar a cuidar deste bendito carisma é uma tarefa muito importante! É hora dos cursilhos! 

 

 

       

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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V Ultreia Mundial 

 – Centro Pastoral Paulo V – Tertúlia 

Eduardo Bonnín nos cinco continentes, por Maria Dolores Sureda, Arsénio 

Pachón, Efisío Pilloni, Ramon Ramonet, Jesus Valls e testemunhos digitais de Onofre e 

Tomeo (cursilhista do 1º) – Moderadores: Mário Bastos e Fausto Dâmaso 

 

A 1ª tertúlia da tarde tinha como objectivo comemorar a vida de Eduardo Bonnin, o seu trajecto e a sua 

normalidade. 

À pergunta “que nos diria Eduardo hoje?”, ficam as respostas: 

Dolores Sureda – “sede amigos e querei-vos muito!” 

Arsénio Pachon– “O Cristo vivo que nos apresenta a Igreja é um Cristo normal e próximo. É o nosso amigo!” 

Jesus Valls – “o melhor está para vir e não podemos para até que se façam cursilhos na lua” 

Efisio Pilloni– “sem a Reunião de Grupo o MCC acabava” 

Ramon Ramonet: “DECOLORES” 

 

 

 

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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V Ultreia Mundial 

 – Centro Pastoral Paulo V – Tertúlia 

Sebastián Gayá – Uma vida de humildade, por Francisco Sanz, Alberto 

Quincoces, Mariano Vázquez e Goyi Cerro  

 

 

O dia terminou aos pés da Mãe com a celebração da Eucaristia pelas intenções do MCC 

e a recitação do Rosário, seguida de Procissão das Velas, no Recinto do Santuário 

Era um privilégio trabalhar numa equipa com ele, conseguia criar um clima de amizade, de família em que todos 

se sentiam bem, em que ninguém se sentia indiferente ou a mais, foi um dos testemunhos ouvidos e que ilustra 

bem a simplicidade e a humildade de D. Sebastian Gaya. 

 

       

 

Animada por um grupo de jovens de Madrid a 2ª tertúlia 

apresentou testemunhos vividos e partilhados com D. Sebastian 

Gaya que mostraram o grande amor que ele tinha pelos cursilhos 

e todo o seu empenho apostólico na sua expansão pelo mundo 

inteiro. Ao longo da sua vida formou e acompanhou muitas 

pessoas tentando viver as atitudes de Jesus Cristo Bom Pastor. 

Isso significava em 1º lugar conhecer as ovelhas, uma a uma, na 

sua situação concreta, escutando-as e dedicando-lhes tempo e 

energia.  

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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V Ultreia Mundial 

– Basílica da Santíssima Trindade 

Eduardo, Hervás, Gayá, Capó – Pioneiros do MCC, por Joaquim Andrade, 

Monika Polanco, Eugénio Severin, - Moderador: Francisco Salvador 

Centro Pastoral Paulo VI 

Apresentação da biografia e citações de Eduardo Bonnín 

 
Da autoria de Mário Bastos e Fausto Dâmaso, foi apresentado o livro BIOGRAFIA – 

PENSAMENTO de Eduardo Bonnin Aguiló 

A par com a descrição histórica dos factos vividos por Eduardo Bonnin, o livro 

relata-nos a evolução do seu pensamento, as suas motivações, a profundidade da 

sua visão sobre o relacionamento humano e a sua extraordinária fé no amor que 

Deus, por Cristo, revela a cada um dos homens. 

Nesta obra é-nos revelado o como e o porquê do epitáfio que define Eduardo 

como “um aprendiz de cristão”. 

A manhã do dia 6 de Maio teve início com as orações da manhã na Basílica da Santíssima Trindade a que se 

seguiu uma conferência sobre os pioneiros do MCC: Eduardo Bonnin, D. Sebastian Gaya, D. Juan Hervás e D. Juan 

Capó. 

O tema dado pelo Joaquim Andrade foi uma viagem pela história do MCC, desde há 7 décadas em que um grupo 

de homens assumiu uma mentalidade que deu origem aos cursilhos de cristandade. Realçou a importância de 

todos os pioneiros, pois sem o contributo de cada um deles, o MCC não seria o que é hoje e ficou bem vincado 

que o que nos une é a pessoa de Jesus Cristo e o seu amor por nós! 

Monika Polanco da Alemanha, falou no Ideal que unia os jovens que peregrinaram a Santiago, realçando que só 

em Maiorca a peregrinação deu frutos tão grandes. 

Já Eugenio Severin do Chile, disse que apesar dos muitos erros cometidos nestas 7 décadas, seja por excesso de 

zelo apostólico, por ignorância ou por falta de amor, também muitas maravilhas aconteceram na vida das 

pessoas. 

 

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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V Ultreia Mundial 

– Capelinha das Aparições 

Consagração do MCC a Nossa Senhora 

 

 

Contigo aprendemos a partir e a servir! 

Na Tua visita a Isabel, redescobrimos todos os dias a estrada missionária do anúncio querigmático, na 

beleza do encontro, na relação feita Amizade,na Confiança e no testemunho de vida. 

Feliz és Tu, Maria, porque acreditaste! 

Ensina-nos a permanecer sempre contigo junto às grandes cruzes da Humanidade e a sermos um 

Movimento, que ajuda a vertebrar um mundo novo, a partir de corações novos. 

Pelas Tuas mãos maternais, entregamos ao Senhor, que exalta os humildes, todos os nossos esforços e 

pedimos-lhe permanente fidelidade à Sua Palavra, à Sua Igreja e à Sua Humanidade. 

Mãe da Igreja, 

aqui nos lembraste o lugar de Deus e de todos os Irmãos em nossas vidas! 

Aceita a nossa Consagração ao Teu Coração Imaculado para, contigo, sermos SIM ao Pai, 

por Jesus Cristo nosso Senhor,  

na unidade do Espírito Santo. 

Magnificat, ó Mãe, pelas 

inúmeras graças, que, ao longo da 

vida do nosso Movimento, nos 

tens alcançado! 

 

Magnificat, ó Mãe,  

Senhora da Mensagem de Fátima! 

Magnificat! 

  

 

 

Senhora da Mensagem de Fátima,  

Mãe de Jesus e nossa Mãe, 

 

Vindos de todos os Continentes do 

Mundo e de muitas nações e países, 

trazemos-Te o Amor e a gratidão de 

todos os Cursilhistas de Cristandade 

que, na fidelidade às Palavras de Teu 

Filho, desejam testemunhar com as 

suas vidas a todos os corações e a 

todos os ambientes humanos a Alegria 

do Evangelho. 

 
 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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V Ultreia Mundial 

– Basílica da Santíssima Trindade 
 

. Abertura da V Ultreia Mundial, por Francisco Salvador  

(Presidente do Comité Executivo do OMCC) 
 

Aqui estamos perante a Virgem Maria, entregando este Movimento e 

consagrando-o ao seu coração de Mãe. 

O MCC tem muito para dar, e o seu carisma, estratégia e finalidade não estão 

nem ultrapassados nem esgotados. Temos que procurar transmitir o amor do 

Senhor a todos, sobretudo aos mais afastados de que nos falava Eduardo 

Bonnin. Muitas pessoas estão esfomeadas de Deus e esperam pelo nosso 

testemunho, confiança e amizade. 

O mundo exige o nosso trabalho e espirito de caridade. A Igreja necessita da 

nossa energia, criatividade e até da nossa irreverencia. 

Sejamos dignos do legado que nos transmitido pelos pioneiros do nosso 

querido Movimento. 

 

. Palavras de Boas-vindas, por Saúl Quintas 

 (Presidente do Secretariado Nacional Português do MCC) 
 

Este é um momento muito especial, pois é a concretização de um sonho 

que teve o seu inicio a partir do momento em que Portugal, no dia 26 de 

Maio de 2013, foi eleito cmo sede do OMCC para o quadriénio 

2014/2017. 

O mundo espera por nós, homens e mulheres evangelizadores. 

Levemos a Boa Nova com a Palavra e um testemunho de vida que irradie 

alegria, entusiasmo, convicção e fé, tudo na fidelidade ao carisma do 

MCC e do Evangelho. 

CRISTO E NÓS, MAIORIA ABSOLUTA! DECOLORES! 

   

Estavam previstas 5 intervenções de anteriores presidentes do OMCC mas só pudemos ouvir 4, pois o Mário 

Gonzalez não teve autorização para sair da Venezuela, devido à situação politica que o país vive.  

 

 

                                   
David Pong    Monica Polanca        Francisco Coutinho    Yvonne Carrigan 

(Coreia do Sul)               (Alemanha)   (Brasil)           (Austrália) 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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V Ultreia Mundial 

. Meditação – “A evangelização das periferias – Missão do MCC”, 

por D. Francisco Senra Coelho, Director Espiritual do OMCC 
 

“Chegou a hora dos cursilhos”. Há que sair de nós mesmos, da 

nossa autorreferencia, sair ao encontro das periferias 

existenciais! 

Nesta Ultreia Mundial damos graças pelos pioneiros do 

Movimento: Eduardo Bonnin, Sebastian Gaya; Monsenhor 

Hervás e D. Juan Capó, bem como por todos os que levaram 

este carisma a muitas dezenas de nações e povos.  

Agradecemos a Deus pelos milhões de homens e mulheres que 

um dia viveram a experiencia dos três dias e neles encontraram-

se, encontraram Deus e os outros. 

Quantas graças não temos que dar a Deus conjuntamente com 

Maria no seu Magnificat! 

Magnificat! Magnificat por aqueles que durante anos juntaram moeda a moeda, o valor para poderem estar nesta 

Ultreia Mundial. Magnificat! 

Magnificat por aqueles que venderam bens próprios para custear a viagem dos que não podiam vir. Magnificat! 

Magnificat porque o Movimento está presente na Guiné Equatorial e na Africa do Sul. Magnificat! 

Magnificat porque o Movimento vai nascer na Ucrânia e na Polonia. Magnificat! 

Magnificat pelos homens e mulheres simples que testemunham Jesus nas suas vidas. Magnificat! 

Magnificat pelos humildes, pelos simples, pelos mais pequeninos, que são o rosto de Maria. Magnificat! 

 

. Rollo-rollo – “Amizade, confiança e os afastados”, por Juan Ruiz 

Anterior presidente do OMCC (Estados Unidos da América) 
 

Recordo muito bem quando Eduardo Bonnin, Arsenio Pachon e eu fomos 

visitar D. Sebastian no lugar de recuperação de Maiorca. Estávamos todos 

conversando e tratando de “organizar a metade do mundo” quando de 

repente D. Sebastian volta a cabeça e olha fixamente Eduardo, e com todo o 

amor e ternura próprios de Cristo Jesus, lhe diz: “Eduardo, tu foste o maior 

leigo do mundo”, e os dois se olharam tão ternamente, que encheram tanto 

de amor e ternura aquele ambiente, que quase nos pusemos a chorar ao 

presenciar aquela cena de amizade. Para mim, nesse momento se confirmou 

plenamente a amizade de que fala o Carisma Fundacional dos Cursilhos de 

Cristandade. Duas pessoas, ainda que não pensavam exatamente da mesma 

forma, se respeitaram, se amaram e tinham o mesmo Cristo como denominador comum. 

Considero que para viver e conviver esta amizade e esta confiança plenamente com todos os afastados no nosso 

metro quadrado móvel, como bem diria o nosso amigo Eduardo Bonnin, “necessitamos ser fiéis ao evangelho, 

abertos à realidade que vivemos e atentos às pessoas”.    De colores! É hora dos Cursilhos! 

 

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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V Ultreia Mundial 

Infelizmente e por falta de tempo não pudemos ouvir as ressonâncias que seriam dadas porRhonda Porteous 

(Austrália), Guillermo Mejias (República Dominicana), Loles Gallego (Espanha), Maribel Gomez (USA), Rocío 

Ramírez Múnera(Colombia), Rob Paul (África do Sul), Sherma Charles (Ilha Granada), Wan Seok Seo (Coreia do 

Sul). Foram publicadas no Boletim do OMCC que pode ser consultado em: http://www.mcc-grandelisboa.com/omcc2/  
 

 

. Encerramento, por D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa 
 

"Todos os que participámos 

em Cursilhos podemos 

testemunhar a novidade do 

ardor que ali desponta. É 

mesmo uma das notas mais 

salientadas durante e 

depois do seu decurso. 

Como que de repente, 

pessoas que não se 

conheciam entre si, de 

várias proveniências, idades 

e grupos socioprofissionais, conversam, cantam e rezam em conjunto, envolvidas numa atmosfera que as 

transporta àquela alegria com que o Novo Testamento nos fala dos primeiros que conheceram Jesus Cristo e 

depois integraram os grupos que se reuniram no Seu nome, sentindo bem a Sua presença entre eles". 

Não há descoberta de Cristo sem inserção no seu “corpo místico”, que é a Igreja, concretizada em cada 

comunidade local onde realmente nos encontramos, rezamos e entreajudamos.  

Os cursilhos tem uma contribuição muito especial a dar neste momento pastoral difícil que a Igreja enfrenta, para a 

reconfiguração comunitária da experiencia cristã numa sociedade tão dispersa e anónima como pode ser a actual. 

Antes, durante e depois de cada cursilho, o envolvimento da comunidade cristã e dos seus pastores tem de ser 

reforçado, para garantir que uma experiencia eclesial tão intensa não se dilua, antes reforce, a partir do “4º dia”. 

     Viva os cursilhos! DeColores! 

 

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
http://www.mcc-grandelisboa.com/omcc2/
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V Ultreia Mundial 

– Basílica da Santíssima Trindade 

 

Missa de encerramento da V Ultreia Mundial 

Presidiu à celebração o Cardeal D. João Brás de Aviz, enviado Especial do Papa Francisco. 

 

   
 

Somos filhos e filhas de Nossa Senhora. 

Viemos à sua casa em Fátima para agradecer a sua presença materna e cheia de consolo nestes 100 anos entre 

nós. Nestes dias o Movimento dos Cursilhos de Cristandade de todos os continentes reuniu-se para celebrar a V 

Ultreia mundial. Atento ao estímulo de Pedro na pessoa de Francisco e confortado pela sua bênção o MCC poderá 

continuar o seu caminho e a sua missão neste novo tempo nesta sua missão, sabendo que os Papas perceberam o 

carisma do Movimento e hoje o MCC e a sua história estão aprovados pela Igreja. São parte da Igreja! São Igreja!  

 

 

No altar do senhor, juntamente com o 

pão e o vinho, foram colocadas as 

intendências vindas de todo o mundo: 

Brasil; Chile; Estados Unidos da 

América; Panamá; Paraguay; Peru; El 

Salvador; Republica Dominicana; 

Canadá; Irlanda; Italia; Sirilanka; 

Vietname; Filipinas; Reino Unido; 

México; Porto Rico; Espanha; Uruguai; 

Alemanha; Austrália; Venezuela; 

Hungria; Caraíbas 

 

 

 

 

E de Portugal: Leiria-Fátima; 

Aveiro; Angra do Heroísmo; 

Porto; Coimbra; 

Portalegre/Castelo Branco; 

Abrantes; Viana do Alentejo; 

Lisboa; Elvas; Peniche; Vila 

Real; Felgueiras; Évora; 

Chaves; Murça; Amadora 

 

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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V Ultreia Mundial 

– Santuário de Fátima 

Missa e Procissão do Adeus 
 

D. António Montes Moreira, bispo emérito de Bragança, e Assistente Espiritual do 

Secretariado Nacional do MCC em Portugal, presidiu à missa dominical  
 

No 4º Domingo de Páscoa, conhecido 

como o Domingo do Bom Pastor, a 

Eucaristia Dominical no Recinto de 

Oração do Santuário de Fátima, foi 

presidida por D. António Montes 

Moreira, bispo emérito de Bragança. 

“Nós só nos realizamos 

verdadeiramente se vivermos à 

imagem e à sombra do Bom Pastor”, 

afirmou o prelado. 

 Para o bispo emérito de Bragança, 

não há diferença entre o que Nossa 

Senhora disse nas Bodas de Caná e a 

mensagem transmitida aos 

Pastorinhos: “Nas bodas de Caná disse 

«Fazei o que Ele vos disser», foi isso que ela noutro contexto e por outras palavras repetiu há cem anos neste 

lugar”, afirmou. 

D. António Moreira desafiou os peregrinos presentes na celebração a serem dignos dessa mensagem: “sejamos 

dignos desse apelo e dessa mensagem do Senhor para que fazendo como nos diz, tenhamos a vida n’Ele”. 

O bispo emérito de Bragança reforçou a ideia de que é essencial seguir o caminho apresentado por Nossa Senhora 

aos Pastorinhos, ao afirmar: “É preciso que ouçamos e sigamos a voz do Bom Pastor pois assim temos a certeza 

que estamos no caminho certo. Foi essa 

a mensagem que nos trouxe aqui Nossa 

Senhora há cem anos, quando nos 

mostrou que seguindo o caminho de 

Jesus estamos no caminho certo.” 

Estiveram presentes nesta celebração 

vários grupos de peregrinos, entre os 

quais se destacou o grupo do 

Movimento dos Cursilhos de 

Cristandade que este fim-de-semana 

realizou no Santuário de Fátima a sua V 

Ultreia Mundial.Maio 

 

 

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

