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II CONGRESSO DO MOVIMENTO DOS CURSILHOS DE 

CRISTANDADE em PORTUGAL 
Realizou-se em Fátima nos dias 30 e 31 de Outubro de 2021 

 Cerca de 750 cursilhistas reuniram-se em Congresso centrado no tema  

CURSILHOS DE CRISTANDADE NUMA IGREJA EM SAÍDA 
 

O 1º momento do nosso 

congresso foi de oração 

de encontro com Aquele 

que nos amou primeiro! 

Um tempo de oração, em 

que recordámos a 

saudade das celebrações, 

dos cursilhos, dos 

encerramentos e dos 

abraços, a que este tempo 

de pandemia nos obrigou.  

Antecedendo a oração da manhã, o padre Ricardo deu-nos as boas-

vindas relembrando-nos que “Somos por carisma e mentalidade, um 

Movimento em saída, pois foi para os afastados que foi fundado. É para 

os novos afastados que continua a existir, e é por eles, os novos 

afastados, que nós existimos e nos denominamos cursilhistas de 

cristandade”. 

 

A 1ª surpresa do dia foi anunciada 

logo de seguida, o Papa Francisco 

enviou uma mensagem em que 

nos pedia para nos deixarmos 

guiar pelo Espírito, rezar-Lhe e 

pedir o rumo a seguir e nos aconselhava a unimo-nos em oração 

a Maria, pois Ela arrasta as almas, como mais ninguém consegue 

fazer.  

 

A Clara anunciou as intendências pelo congresso recebidas de todo o 

mundo, lembrando-nos que Deus nunca falha e nós só temos que fazer a 

nossa parte. Que este congresso nos impulsione na nossa missão 

evangelizadora, com alegria, com renovado entusiasmo como discípulos 

missionários, fieis ao nosso carisma e ao Senhor. 
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O Joaquim Mota, presidente do secretariado nacional, 

na sua mensagem de abertura do congresso, lembrou 

que foi em Fátima que o Movimento dos Cursilhos de 

Cristandade iniciou a sua actividade apostólica em 

Portugal, em 1960 e desde então já se realizaram 5.150 

cursilhos em que participaram 151.283 homens e 

mulheres, e relembrou que a história do Movimento é 

feita por cristãos comprometidos e não por cristãos 

comprometedores.  

“A realização deste congresso irá permitir que em 

conjunto com a hierarquia, reflictamos sobre as ideias 

nucleares do Movimento de modo que participe 

activamente na vida e acção pastoral da Igreja, sendo 

também uma oportunidade para mostrarmos a nossa 

incondicional fidelidade a Jesus e à Igreja, testemunhado a 

nossa fé e sendo sal, luz e fermento nos ambientes em que  

vivemos.” 

 

 

 

 

 

A responsabilidade do tema do Congresso – 

CURSILHOS DE CRISTANDADE NUMA IGREJA EM 

SAÍDA - esteve a cargo do D. Francisco Senra 

Coelho, um grande amigo do Movimento e que 

partindo de alguns números do livro Ideias 

Fundamentais, sobre o carisma do MCC, 

desenvolveu o tema e nos desafiou a ir mais alem!   

No seu entender, “a grande fragilidade do nosso 

Movimento está na necessidade de fazer catecumenato despois do cursilho e desafiou-nos a aprofundar 

e estudar 4 temas: a FÉ, a celebração da Fé, a ética e a ORAÇÃO, recorrendo a uma organização no 

âmbito do Secretariado Nacional que produza, com ajuda teológica, com qualidade, com sentido 

pedagógico-didáctico e simplicidade estes temas mantendo sempre as características kerigmáticas, do 

testemunho, da alegria, da base bíblica e do magistério da Igreja, pois há dioceses que não tem essa 

capacidade e o MCC é eminentemente um Movimento diocesano.” 

O MCC é a Igreja em saída nos vários ambientes para lá do alcance do adro da Igreja, disse-nos a 

terminar a sua alocução. 
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O 

MCC UM MOVIMENTO DE IGREJA 

Neste painel, moderado pela Olinda Santos, 

tivemos vários testemunhos sobre a 

importância do MCC na família, na paroquia 

e na diocese. 

Sobre a família, estiveram presentes um pai, 

um filho e uma neta (Walter, Paulo e 

Mariana), que partilharam a forma como o 

MCC influenciou a sua vida familiar. 

O Padre Amaro Gonçalo, pároco no Porto, 

falou sobre a importância do MCC na comunidade paroquial, dizendo até que deveria ser um 

curso obrigatório para quem assume um compromisso pastoral, ao mesmo tempo que nos 

deixava algumas sugestões para um melhor funcionamento das nossas Ultreias e Reuniões de 

Grupo.  

Já D. António Augusto, Bispo de Vila Real, realçou que o MCC favorece a formação de leigos conscientes 

e empenhados na vida da diocese e frisou que a Igreja precisa estar em movimento, não se pode fechar 

nem instalar. Desafiou-nos a ser atractivos para que os jovens queiram participar, já que há lugar para 

todos, e ninguém tem lugar cativo ou vitalício. 

 

MCC UM MOVIMENTO AMBIENTAL, foi o 1º painel da tarde 

e estiveram presentes:  Fernando Santos (seleccionador 

nacional), Maria José Paschoal (actriz), Adelaide Teixeira 

(autarca), Jorge Pinho (operário) e Margarita Gomez 

(enfermeira).  

Numa conversa com o Joaquim Mota, testemunharam a 

vivência da sua fé nos ambientes onde exercem a sua 

actividade profissional. Através das suas partilhas de vida 

pudemos perceber que não há ambientes melhores e 

piores, que as dificuldades de uns são desafios para outros e que basta não baixar os braços, não nos 

envergonharmos de ser cristãos e dar a cara em todas as situações com que somos confrontados, para 

dessa forma levar a semente do Evangelho a todas as vidas que se cruzam com a nossa vida.  

 
 

ESPIRITUALIDADE NA AÇÃO  

Foi o tema desenvolvido pelo cónego José Baptista que 

nos relembrou que todos nós somos fortalecidos pelos 

sacramentos e somos chamados a viver e a celebrar a 

santidade no mundo.  

Terminou a sua partilha com um apelo do Papa 

Francisco: "Jesus pede a todos nós, e a ti também, que 

sejamos discípulos missionários. Estás preparado?” 
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MCC - NOVAS GERAÇÔES 

 

Na introdução, o Francisco Sousa, relembrou que o Movimento começou com um grupo de jovens, 

peregrinos para Santiago, que desde então se expandiu para o mundo inteiro. 

É urgente, hoje, conquistar as novas gerações, e o objectivo deste painel foi escutar os mais jovens e 

perceber de que forma podemos deixar este legado às gerações vindouras. Um a um foram 

chamados ao palco representantes de todas as dioceses, que nos encheram de esperança e  

confirmaram que o futuro do MCC está nas suas mãos.   

Das várias perguntas feitas pelo moderador, ficam estes ecos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

alegria contagiante; 

acolhimento bom demais, ambiente de festa; 

levar Cristo vivo aos outros; 

dizer SIM aos desafios que nos vão sendo colocados; 

fomos chamados a frutificar o carisma com que Deus nos abençoou. 

este painel é uma oportunidade para sermos ouvidos. 
o MCC é atractivo para os jovens! 

ser melhor pessoa! Crescer na fé e no conhecimento de Jesus! 

falar de Jesus sem medos e sem preconceitos 

ontem como hoje e por toda a eternidade, Cristo e nós maioria absoluta! 

DeColores! 
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O QUE ESPERA A IGREJA DO MCC?  

D. José Ornelas, presidente da Conferência 

Episcopal, começou por saudar a grande família 

de renovação da Igreja, que é o MCC e felicitou-

nos pelos 60 anos da sua presença em Portugal. 

Como resposta à pergunta QUE ESPERA A IGREJA 

DO MCC? Disse-nos: “o que a Igreja pede é que o 

MCC – os seus membros e a comunidade que 

formam juntos – sejam fiéis ao carisma 

fundacional que receberam, e possam deixar-se guiar pelo Espírito para descobrir e 

desenvolver na Igreja as formas adequadas de vida e de acção adequadas ao tempo que 

vivemos.” 

Fez questão de nos deixar também algumas provocações à luz do contexto presente da 

Igreja, convocada para um caminho sinodal até 2023: 

- Não responder às perguntas de hoje com as receitas de ontem – muitos dos problemas de hoje, 

ontem nem tinham nome - hoje temos novas possibilidade mas também novos  desafios. 

- Esforço constante de formação – para a renovação do MCC é preciso contar com um sério 

programa de formação que ajude os irmãos e as irmãs a configurarem-se cada vez mais com Cristo.  

- Aproximar os que estão longe! Julgar menos, acolher mais! 

- Participar activamente na Igreja (a igreja do sofá é uma tentação) 

- Lançar as redes para fora! O evangelho tem que chegar a todos. 

Que a nossa missão seja este anunciar de um Cristo presente, um Cristo misericordioso e acolhedor, 

um Cristo que abre as portas do seu coração através das portas da Igreja para a renovação do 

mundo, desejou-nos no final. 

 
 

O nosso obrigado aos animadores de serviço, que com os seus 

cânticos, alegria e entusiasmo, ajudaram a viver melhor todos os 

momentos do congresso! 

 

 

 

 

A noite terminou junto à 

Mãe, na capelinha das 

aparições com a oração do 

terço 
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No domingo, dia 31 de Outubro, terminou o II congresso com a celebração da Eucaristia no 

recinto do Santuário de Fátima. 

 
 

 

 

A missa foi presidida pelo Núncio Apostólico, D. Ivo Scapolo, que nos aconselhou “a colocar a 

nossa vida ao serviço dos irmãos, nas pequenas coisas de cada dia, bem como nos momentos 

particularmente importantes e dificeis. 

O grande dom que podemos fazer a cada ser humano é ajudá-lo a viver a peregrinação terrena 

para que alcance a salvação eterna. 

Somos chamados a viver a nossa existencia como uma peregrinação para a casa do Pai, 

acompanhados por Cristo, o Bom Pastor. 

Somos chamados a cumprir a missão que Jesus deu aos apóstolos “ser pescadores de homens” 

Somos chamados a utilizar todas as nossas capacidades para resgatar os que andam à mercê das 

ondas do pecado, do engano e do vicio. 

É o que fazem há 60 anos em Portugal, os participantes do Movimento de Cristandade!” 

 
 

Rezemos pelo MCC, para que o Senhor conceda a todos os seus membros, o dom da perseverança e 

ilumine os dirigentes para que na fidelidade ao carisma continuem a anunciar Cristo em todos os 

seus ambientes. 
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Da autoria do padre Ricardo Lameira, com prefácio de D. 

Francisco Senra Coelho e ilustrações de Marta Sobral, foi 

apresentado o livro VIA-SACRA de um aprendiz de cristão, 

no II congresso do MCC. 

 

“Com esta Via-Sacra do pe. Ricardo, passamos a  contar com 

uma proposta de Via-Sacra a partir da experiencia de um 

Cursilho de Cristandade, onde, de modo carismatico, nos é 

oferecido e indicado o caminho do Filho Prodigo à casa do 

Pai”, pode ler-se no prefacio. 

 

Este livro está disponivel nas nossas ultreias. 

 
 

 
 

Intendência Nacional 
 

Os dias 3 e 4 de Dezembro são dias de intendencia nacional na Grande Lisboa. Pedimos que as 

intendências sejam oferecidas com as seguintes intenções: 

- pelo fim da Pandemia Covid-19 e a retoma da vida social e de trabalho 

- pelo êxito apostólico de todas as actividades que se irão realizar ao longo deste ano pastoral 

- por todos os cursilhistas, dirigentes e secretariados das várias dioceses 

- pelas intenções particulares de cada diocese 

- pela unidade do nosso Movimento  

 
 

Ano Pastoral 2021-2022 
 

 

Ultreia 

As nossas Ultreias realizam-se presencialmente em: 

Amadora (Igreja Paroquial) – 5ª feira às 21:30 

Cascais (Igreja da Ressurreição) – 4ª feira às 21:30 

Lisboa (Igreja S. João de Deus) - 5ª feira às 21:00 

 

Missa Penitencial 

A próxima missa penitencial será na quarta-feira, dia 1 

Dezembro na Igreja da Divina Misericórdia de Alfragide, às 

6:30. Aguardamos a participação e colaboração de todos no 

cumprimento das regras de distanciamento social e protecção 

aplicados nas eucaristias. 
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