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BOLETIM MENSAL 

 

NOVEMBRO - 2017 

 
XVI ENCONTRO INTERAMERICANO DO MCC 

VILCHES – TALCA – CHILE 
 

 
 

Nos passados dias 12 a 15 de Outubro, decorreu em Vilches, diocese de Talca, Chile o 
XVI Encontro Interamericano do MCC que reuniu a totalidade dos 18 países da América 

Latina em que se realizam cursilhos. 
Num ambiente de grande entusiasmo e esperança os trabalhos tiveram grande êxito e 

foram aprovadas as seguintes conclusões: 
 

Pela misericórdia de Deus, celebramos o XVI Encontro Interamericano do GLCC, na Casa de Retiros de São 

Alberto Hurtado, Vilches, da Diocese de Santo Agostinho de Talca, Chile, de 12 a 15 de Outubro de 2017, 

onde reunimos com os dezoito (18) países membros do Grupo Latino-americano de Cursilhos de Cristandade 

(GLCC): Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela; convocados a 

partir da unidade, comunhão e fraternidade do MCC na América Latina e Caribe; num ambiente em que 

prevaleceu a esperança, oração e alegria, com o objetivo de rever o MCC à luz do Ideias Fundamentais do 

Movimento de Cursilhos de Cristandade na sua terceira edição (IFMCC3) e eleger as sedes do OMCC e GLCC 

para o período de 2018-2021. 

Participaram Francisco Salvador, na sua condição de Presidente do OMCC e convidados especiais.  
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No Encontro foram apresentadas quatro exposições. Para analisá-las formaram-se dez grupos. As suas 

conclusões foram recompiladas do seguinte modo: 

1. OS AFASTADOS E O MCC 

- A pessoa é o centro de actuação do MCC 

- O MCC é uma via de encontro com o Senhor, é o meio para integrar a pessoa com Jesus Cristo, 

mediante um anúncio kerigmático, devolvendo-lhe a alegria em Cristo, tornando-a participante da 

Graça 

- A realização humana é parte essencial da vida cristã  

- Os afastados são as pessoas que: 

1) Perderam a sua referência a Jesus Cristo e portanto estão afastados da Sua presença;  

2) Vivem situações irregulares na vida activa da Igreja;  

3) Vivem em situações irregulares e não se sentem excluídos da vida da Igreja em matéria de 

participação sacramental.  

- “O Precursilho em princípio não exclui ninguém: qualquer pessoa pode ser susceptível de 

evangelização no MCC” IFMCC3, 178. No entanto, “com prudência e caridade” há que prestar 

especial atenção às pessoas a quem o Cursilho não lhes trará benefícios ou soluções às suas vidas. 

 
2. O MCC UMA ESPIRITUALIDADE CRISTOCENTRICA E PAULINA 

- Existe a necessidade de determinar e especificar as características da espiritualidade do MCC 

- A espiritualidade do MCC está centrada na pessoa de Cristo, que se fundamenta e se actualiza na vida 

litúrgica, que é a celebração dos Mistérios de Cristo, de uma maneira consciente, crescente e 

comunicada 

- A vivência da espiritualidade do MCC inicia-se no triplo encontro no Cursilho 

- A espiritualidade do MCC é “o sangue do cursilhista” caminho de santidade comunitária e eclesial, 

que se aprofunda no exercício do tripé em cumprimento da sua finalidade última, que é a 

fermentação evangélica dos ambientes  
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- A evangelização no MCC deve ser permanente, a exemplo de São Paulo: “Ai de mim, se não anuncio o 

evangelho” (1Cor 9,16)  

 

3. IFMCC3, SUSTENTO PARA A UNIDADE, A COMUNHÃO DO MCC NO SÉCULO XXI 

- A comunhão é um dom de Deus 

- A comunhão no MCC radica do nosso carisma, nossa mentalidade e em sermos um Movimento 

Eclesial, com uma finalidade, uma estratégia e um método próprio 

- Há que dar testemunho de Unidade e Comunhão, para poder fermentar de Evangelho os ambientes, 

começando por viver e compartilhar a comunhão nas nossas escolas e, desde esta realidade, torna-

las presentes nos grupos cristãos (reuniões de grupo), nas Ultreias, nos Secretariados, Grupos 

Internacionais e no Organismo Mundial 

- Os dirigentes de hoje têm uma grande responsabilidade: ser os construtores da comunhão no MCC  

- É necessário desenvolver uma espiritualidade de comunhão, imitando a Santíssima Trindade -Pai, 

Filho e Espirito Santo- estando em comunhão com a Igreja 

- A comunhão facilita a possibilidade de viver o espirito do MCC “Eu sou, porque nós somos” 

- IFMCC3 é o nosso marco de comunhão, que unida ao Estatuto do Organismo Mundial e devem ser 

aplicados com Determinação, Discernimento, Diversidade e Diálogo 

 
4. A MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO E O MCC 

- O Papa convida-nos a sair ao encontro dos irmãos e irmãs, procurando estratégias novas de entrega 

da mensagem evangelizadora 

- O Papa convida-nos à acção e, portanto necessitamos actualizar estratégias para fazer frente às 

dificuldades do século XXI, com fidelidade criativa 

- Existe urgência manifesta de formação dos dirigentes através do IFMCC3 e dos Documentos da Igreja 

nas escolas  

- O MCC como um Movimento Eclesial escuta a Igreja através do que nos propõe o Papa mediante os 

Documentos do Magistério, das Conferências Episcopais e dos Bispos Diocesanos  
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- Sendo um movimento de Igreja, o MCC deve assumir a sua dimensão missionária, e isto unicamente 

poderá realizar-se com a participação e compromisso dos dirigentes  

- Ao contrastar o ideal com o real em todos os aspectos do Movimento, percebemos que é necessário 

caminhar à luz do IFMCC3 e dos Documentos da Igreja, para que o MCC continue a responder aos 

sinais dos tempos, procurando que as estruturas do Movimento tenham vida 

 

ELEIÇÃO DAS SEDES DOS COMITÉS EXECUTIVOS DO OMCC E GLCC PARA O PERIODO 2018-2021 

 

De acordo com o que estabelece o Estatuto do Organismo Mundial de Cursilhos de Cristandade (OMCC) no 

Capitulo II Artigo 4 e o Estatuto Orgânico do Grupo Latino-americano de Cursilhos de Cristandad (GLCC) no 

Artigo IV, procedeu-se à eleição das novas sedes do Comité Executivo do OMCC e Comité Executivo do GLCC, 

para o período 2018-2021. 

Nomeou-se uma Comissão Eleitoral para ambas eleições, integrada por: Padre Carlos Ramírez (Guatemala), 

Alberto Stang (Argentina), Dolores de Hijar (Peru) e Miriam de Aguilera (Honduras). A Assembleia, composta 

pelos dezoito (18) países, determinou que as votações se realizariam por meio de voto secreto e por maioria 

simples. 

 Para serviço do Comité Executivo do OMCC propuseram-se os Secretariados Nacionais de: El Salvador 

e México. Procedeu-se à votação com os seguintes resultados: 

México: Quinze (15) votos e El Salvador: Três (3) votos 

 Para serviço do Comité Executivo do GLCC propôs-se o Secretariado Nacional do Chile. Procedeu-se à 

votação obtendo o seguinte resultado: 

 Chile: Dezoito (18) votos 

Cumpridos estos actos, o Presidente do Comité Executivo do GLCC felicitou o México e o Chile pelas suas 

eleições, manifestando-lhes que a partir do espirito de união e de comunhão do MCC, se deixem guiar pelo 

Espirito Santo para que os assista continuamente nas suas novas tarefas, próprias para a evangelização dos 

povos da América Latina, e Caribe e o Mundo, e agradece à Delegação de El Salvador pela sua 

disponibilidade. 

 Seguidamente convidou a Assembleia a felicitá-los com seus aplausos e posteriormente, os novos 

representantes eleitos para cada Comité, na voz de cada um dos seus Presidentes, expressaram suas 

palavras de agradecimento pela confiança depositada neles ante tão importante tarefa na Igreja Universal. 

 

 

¡DE COLORES! 


