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56ª. ASSEMBLEIA PLENÁRIA DE SECRETARIADOS  
 

Decorreu no dia 15 de Junho, no hotel 

Santo Amaro, em Fatima, a 56ª. Assembleia 

Plenária de Secretariados do Movimento 

dos Cursilhos de Cristandade. 

Estiveram representadas a maioria das 

Dioceses do país que partilharam o pulsar 

do Movimento, as alegrias e as dificuldades 

que enfrentam mas tambem os sinais de 

esperança que vão vivendo e que dão 

alento e força para continuar à procura de 

corações que recebam a boa noticia de que 

Deus, em Cristo, nos ama! 

 

A assembleia plenária iniciou-se com a celebração da Eucaristia, presisidida pelo pe. João Fernando que nos 

relembrou que “vivemos para Aquele que por nós morreu e ressuscitou e por isso o nosso desejo de levar e dar 

testemunho de Cristo nos nossos ambientes, no meio do mundo, nunca pode esmorecer. 

Somos instrumentos de Deus, deixemo-nos conduzir por Ele e façamos o que Ele quer, para que todos os 

ambientes se renovem e para que os valores do Evangelho cheguem a todos. 

Não esqueçamos que somos embaixadores de Cristo!” 

Da agenda fazia parte a partilha dos secretariados sobre as principais actividades do MCC nas suas dioceses 

e tambem a apresentação e votação do relatorio de Actividades do Secretariado Nacional, bem como do 

Relatório e Contas. 

Foi também apresentada a proposta de Calendário de Atividades Nacional para o próximo Ano Pastoral. 

A Assembleia terminou com a intervenção do Presidente do Secretariado Nacional, Joaquim Mota, que 

anunciou a realização do 2º congresso do MCC em 2020, para celebrar os 60 anos do Movimento em Portugal.  

A partir do que o Papa Francisco nos disse na Ultreia em Roma: “encorajo-vos a ir sempre alem, mas fieis ao 

vosso carisma. A manter vivo o zelo, o fogo, o espirito que impulsiona os discípulos de Cristo, sem fazer 

proselitismo e a sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias”, o Joaquim Mota 

desafiou-nos a abrir caminhos entre a tradição e a realidade, a promover soluções que combatam as nossas 

rotinas, o nosso formalismo, as nossas ideias pré-concebidas, a nossa recusa de sair da zona de conforto, o finca-

pé de muitas vezes repetir "sempre se fez assim", fixando-nos numa mentalidade em que não se aceita que se 

façam novas todas as coisas. 

Temos que demonstrar que somos imprescindíveis à igreja em Portugal e não nos podemos refugiar ou 

encolher, temos que ser ousar! 

 

Cursilhos realizados em Portugal no ano pastoral 2018-2019 

 

Cursilhos  quantidade participantes 

Homens 32 452 

Senhoras 36 680 

Totais 68 1132 

 

Mais informações em: https://www.mccportugal-sn.pt/ 
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Testemunho 
 

ESPERANÇA NO CAMINHO PARA DEUS 
 

 Nestes dias em que me encontrei fragilizado numa 

cama do hospital dei por mim fazendo uma pequena reflexão 

sobre a minha caminhada em Igreja e no caminho percorrido, 

e ao mesmo tempo como tem sido a minha vida ao longo 

dos meus 68 anos de existência.  

Olhando para trás verifico que durante todo este 

tempo trilhei por caminhos algumas vezes muito difíceis que 

me levaram por vezes a perder a esperança de não conseguir 

encontrar o caminho de santidade, que é verdadeiramente o 

caminho para o Senhor.  

Tenho alturas como agora que dou por mim a pensar, 

qual o verdadeiro sentido da pergunta dos Discípulos ao 

Senhor: «Mestre onde moras? Jesus respondeu: “Vinde ver”, foram, pois e viram onde morava e permaneceram 

junto d’Ele nesse dia.». (Jo 1, 38-39) 

 Por muito convencido que ao longo da minha vida carregado de certezas de um católico assumido, sentisse 

que o caminho para Deus estava encontrado; puro engano, pois descobri num Cursilho de Cristandade que afinal o 

verdadeiro caminho não era o que julgava ser… pois nesses 3 dias onde junto ao Mestre verifiquei que afinal a 

verdadeira morada estava tão perto que bastava olhar há volta e sentir a Sua presença! – Grande descoberta que 

tive no Rollo Leigo na Igreja, quando o rolhista declara à frente de todos  

 “Eu sou Igreja” e por isso: «EU SOU CRISTO». 

Ainda atordoado com a revelação, foi precisamente naquele instante que tinha encontrado a verdadeira 

morada do Senhor Jesus!  

Respirei fundo de alívio…  

Finalmente encontrei o caminho para Deus, Pois se cada um é Cristo é aí a morada do Senhor. 

 As descobertas não ficaram por aqui, pois outra pequena descoberta foi algo que se cantava sempre antes 

de qualquer acto de trabalho, e, que mesmo assim nada tinha a ver com um GPS que nos indicava o caminho! 

(julgava eu na minha santa ignorância) “  

De Colores”, tal como um grito de verdadeira alegria  

«ESTOU EM GRAÇA»!!!  

Fiquei atónico; como é possível… mas logo compreendi no rollo da Graça que só é possível dar continuidade 

ao verdadeiro caminho de santidade, estando em graça e só em graça posso ser testemunho verdadeiro do “-Sou 

Igreja”. 

Mas o Cursilho deu-me muito mais novidades e descobertas que levaram a uma transformação 

extraordinária na minha vida, pois com muitas revelações nos rolhos durante o Cursilho, fizeram-me compreender 

o que é o verdadeiro amor o tal amor que nos falavam no catecismo quando aprendemos os mandamentos: 

 “Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo”. Uma vez mais obtive uma resposta: 

quando descobri nas intendências esse amor…  

Mas afinal o que é isto? No mundo de consumismo onde ninguém dá nada a ninguém, onde o egoísmo se 

torna presente entre os homens; como é possível haver esta gente que reza e se sacrifica por mim sem me 

conhecer! Precisamente porque me ama, porque sou Igreja e há Igreja eu amo como a Cristo. 

E para espanto meu os três dias do Cursilho passaram depressa com descobertas importantes que tem sido 

para mim a bússola orientadora do verdadeiro caminho para Deus. 

Passados mais de 25 anos do meu Cursilho, ainda hoje caminho na direcção da morada do Mestre, por isso 

continuo a perseverar no itinerário correcto, tendo na reunião de grupo e na Ultreia o combustível para dar 

continuidade no caminho por vezes difícil, mas seguro em direcção à santidade. 

De Colores!!! 

Etelvino Silva 
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Oração pela beatificação de Eduardo Bonnin e D. Sebastian Gaya 

Eduardo Bonnín Aguiló 

O servo de Deus 

 
Ó Deus, dispensador de todas as graças e 

carismas. Tu que concedeste ao teu Servo 

EDUARDO BONNÍN AGUILÓ a graça de dedicar 

toda a sua vida, com humildade e generosidade 

à obra do Movimento de CURSILHOS DE 

CRISTANDADE, percorrendo os cinco 

continentes e proclamando que Deus em Cristo 

nos ama. Concede-nos por sua intercessão o 

favor que agora te imploramos. 

(pede-se o favor que se deseja alcançar) 

 

Concede-nos também a graça da sua 

beatificação para Tua gloria e bem da Igreja, 

que resplandece na vida dos seus santos. Por 

Jesus Cristo nosso Senhor. Ámen. 

 

(Pai Nosso) 

Mons. Sebastian Gaya 

Deus, Pai Nosso, que pela Graça de teu Filho 

Jesus Cristo e unção do Espirito acendeste no 

coração do teu filho Sebastian, sacerdote, o 

desejo de ser «Sanctus e apóstolos!», Te 

louvamos, bendizemos, e damos graças por 

todos os dons que nos concedeste traves 

dele, especialmente pelo Movimento dos 

Cursilhos, e pedimos-te para permanecer 

unidos à videira que é Cristo, e dar muito 

fruto neste mundo, para Tua gloria eterna.  

Pedimos-Te que, através do teu servo 

Sebastian, nos concedas esta graça particular 

 (pede-se a graça que se deseja alcançar)  

de modo que se for tua vontade, a Igreja 

possa reconhecer e proclamar as maravilhas 

que fizeste nele. Com S. Paulo e com a 

Rainha dos Apóstolos, por Jesus Cristo Nosso 

Senhor. Amen 

 

 

REVISTA PEREGRINO 

 

    

A Revista PEREGRINO, está diferente! 

Tem nova imagem e nova dinâmica! 

Demos-lhe um conteúdo novo e 

distinto e as noticias das Dioceses 

passam a ser divulgadas no site do 

Movimento: www.mccportugal-sn.pt/ 

Passou a ter mais contributos 

formativos e diversidades temáticas 

que sirvam os cursilhistas. 

Abram-na com carinho e explorem-na 

com curiosidade! 

Disponível numa Ultreia perto de ti! 

“Enquanto nos meses de verão procuraremos um pouco de descanso do que cansa o 

corpo, não nos esqueçamos de encontrar o verdadeiro alívio no Senhor” 

(Papa Francisco) 
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