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ANO PASTORAL 2019-2020 

SECRETARIADO REGIONAL DA GRANDE LISBOA 

Cursilho de Homens Nº 577 12 a 15 de Fevereiro de 2020 

Cursilho de Senhoras Nº 484 11 a 14 de Março de 2020 

Missas Penitenciais Primeira 4ª feira de cada mês às 6:30 da manhã 

SECRETARIADO REGIONAL DO TERMO ORIENTAL DE LISBOA 

Cursilho de Homens Nº 576 12 a 15 de Fevereiro de 2020 

Cursilho de Senhoras Nº 485 18 a 21 de Março de 2020 

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE TORRES VEDRAS 

Cursilho de Homens Nº 574 20 a 23 de Novembro de 2019 

Cursilho de Senhoras Nº 482 29 de Janeiro a 1 de Fevereiro de 2020  

Cursilho de Homens Nº 578 22 a 25 de Abril de 2020 

Cursilho de Senhoras Nº 486 27 a 30 de Maio de 2020 

Mini-Cursilho 28 e 29 de Março de 2020 

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE CALDAS DA RAINHA 

Cursilho de Homens Nº 575 5 a 8 de Fevereiro de 2020 

Cursilho de Senhoras Nº 483 4 a 7 de Março de 2020 

SECRETARIADO DIOCESANO DE LISBOA 

Encontro de Vida 18 de Janeiro de 2020 

2º Mini-Cursilho 1 e 2 de Maio de 2020 

SECRETARIADO NACIONAL 

II Congresso MCC 24, 25 e 26 de Abril de 2020 

      O      O   R     
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Abertura das Ultreias na Grande Lisboa 

Decorreu em animado ambiente DeColores, a ultreia no 

auditório da Igreja S. João de Deus. 

E foi animada porque, dois casais de irmãos, Leonor e 

António Cunha mais Fátima e Manuel Santos, fizeram 

questão de partilhar o seu aniversário de matrimónio 

connosco, em ultreia. Ovação e desejos de uma santa e feliz 

união matrimonial. 

Tivemos a Graça de poder reunir na mesma mesa o Senhor 

D. Daniel Henriques, Bispo responsável pelo nosso 

movimento na Diocese de Lisboa, o Senhor Padre António 

Ramires, Assistente Diocesano do MCC e Luísa Ferreira da 

Silva, Presidente do Secretariado Regional de Lisboa. 

Começou o D. Daniel por nos lembrar que somos um 

Movimento não estático e que o convite do Santo Padre 

deve estar sempre presente: “Sair ao encontro de todas as 

periferias” e aí estabelecer uma relação fraterna com todos. 

Estimulou todos os presentes a estarmos animados na 

procura de novos irmãos a quem queremos “mostrar” Cristo. 

Temos de sair da nossa zona de conforto e procurar nas 

periferias, - e periferia não significa os bairros afastados das 

grandes urbes onde se encontram as famílias mais 

desfavorecidas -, periferia pode estar no nosso vizinho do 

lado, no nosso colega de trabalho, na pessoa que nos acolhe 

num serviço público ou num qualquer café… 

Animados com este desafio, fomos ainda convidados a 

estabelecer relações fraternas, para podermos recuperar a 

essência do movimento, com a criação/manutenção dos 

grupos de ultreia e fora da ultreia, aliás como nos lembrou o 

Celestino Almeida e o Vítor Cabrita aquando das suas 

intervenções. 

Recuperou o Senhor D. Daniel os documentos que já foram 

objecto de estudo na nossa Escola e nas nossas Paróquias: 

“Alegria do Evangelho” e a “Constituição Sinodal de Lisboa”.  

Estes documentos são importantes e fundamentais, os quais 

nos ajudam a fazer caminho. 

A disponibilidade do Senhor D. Daniel para futuros 

encontros, colocou um sorriso nos nossos rostos. Saber que 

não estamos sós é uma alegria que nos anima a continuar a 

Estudar, a Rezar e a partir em Acção ao encontro dos nossos 

irmãos.  

DeColores,    Vítor Amaral Dias 
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Encontro Nacional de Dirigentes 

Decorreu no Seminário de Beja no passado dia 14 de 

Setembro.  Ali se reuniram 110 dirigentes do MCC provenientes de 

14 secretariados diocesanos, vários assistentes espirituais e o 

Senhor Arcebispo D. Francisco Senra Coelho.  

Um “encontro de Igreja” celebrado na amizade, na oração e em 

busca de caminhos de santidade, com o objectivo de traçar as 

grandes linhas de orientação e preparação do II Congresso 

Nacional, para assinalar os 60 anos da presença do MCC em 

Portugal. 

Começou com a concelebração da Eucaristia na capela do 

Seminário presidida pelo Vigário geral da Diocese de Beja, Pe. Rui 

Carriço, e animada liturgicamente pelos três núcleos do MCC. A 

homilia esteve a cargo do Assistente Nacional, Pe. João Fernando, 

da Diocese de Coimbra. 

O tema de fundo DESAFIOS AO MCC PARA O CONGRESSO 

2020, esteve a cargo do D. Francisco Senra Coelho. 

Com a profundidade que lhe é peculiar, D. Francisco desde 

logo, relevou a necessidade imperiosa de mais formação, mais 

formação, mais formação…no MCC.  

O MCC assenta em dois tripés: o tripé vivencial da piedade, estudo e acção e o tripé metodológico pré-

cursilho, cursilho e pós-cursilho. Da força e equilíbrio destes tripés depende a eficácia do cursilho e modela o 

encontro dos cursilhistas com Deus, consigo próprios e com a comunidade. 

É necessário ir sempre às fontes, às origens, a Eduardo Boninn.  

O futuro Congresso deverá, por isso, debater: 

- O tripé metodológico do MCC: pré-cursilho, cursilho e pós-cursilho; 

- A formação cristã do cursilhista mais intensa e permanente; 

- A criação de grupos activos que continuem o MCC. 

O mundo novo faz-se com corações novos.  

Da parte da tarde, o Marco Vieira, do secretariado do Algarve, falou sobre o MCC POR DENTRO, e a sua 

necessária e urgente reconversão, baseado no trabalho e experiência pessoal. Destacou a desinstalação como um 

dos principais desafios que se colocam ao MCC. 

De seguida a Rute Guimarães, da diocese do Porto, abordou O MCC NA SUA RELAÇÃO COM O EXTERIOR. 

Numa exposição breve e interpelativa, denunciou o facto dos cursilhistas não cuidarem da sua interioridade e de 

não continuarem a aprendizagem iniciada no seu cursilho. Enumerou várias situações concretas em que se o MCC 

não corresponder aos fins para que foi criado, “murcha e seca”.  

O presidente Joaquim Mota anunciou a realização do II Congresso Nacional do MCC em Fátima nos dias 24 

a 26 de Abril de 2020 tendo por tema O MCC NUMA IGREJA EM SAÍDA. Terminará no dia 26 com uma 

PEREGRINAÇÃO NACIONAL dos cursilhistas a Fátima.  

Apelou à necessária dinamização, visibilidade e participação de todos. 

O encontro terminou com a oração e bênção do Senhor Arcebispo de Evora. 

DeColores, vive-se melhor! 
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