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Peregrinação Diocesana a Fátima - dia 26 de Outubro
Aos poucos a Capelinha das Aparições foi-se enchendo de cursilhistas “coloridos” que se reuniam junto
à Mãe para dar inicio às comemorações dos mil cursilhos na Diocese de Lisboa. O 1º acto comunitário foi a
celebração da Eucaristia, presidida pelo D. Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa e concelebrada pelo D.
António Montes, pelo Cón. Miguel Ponces de Carvalho, pelo Pe. Antonio Ramires e pelo Pe. Arturo, entre
outros.
Porque “Obra que nasce em Fátima não morre” e porque foi aqui que tudo começou, D. Joaquim disse
na sua homilia que viemos “agradecer a Nossa Senhora a sua solicitude materna e a sua intercessão não só
no primeiro Cursilho, mas em todos os outros que se realizaram, e na difusão do Movimento dos Cursos de
Cristandade em Portugal.
Agradecer a Deus todo o bem espiritual que o Movimento dos Cursos de Cristandade proporcionou e
continua a proporcionar naqueles que neles participaram e continuam a participar.
Agradecer a renovação operada nas suas vidas e, pela sua acção e testemunho, nas Paróquias e nas
Dioceses, nomeadamente na Diocese de Lisboa.
Agradecer, porque centenas de homens e mulheres através dos Cursos de Cristandade regressaram
mais conscientes à prática da vida cristã, descobriram e abraçaram a sua vocação de cristãos no mundo, se
deixaram tocar e transformar pela graça de Cristo.
Agradecer, porque inúmeros casais descobriram a dimensão cristã do matrimónio e da vida familiar e
dão testemunho de comunhão e de fidelidade, são verdadeiras «igrejas domésticas» onde se vive e se
transmite a fé.
Agradecer, porque muitos ambientes sociais puderam
comprometidos na sua evangelização e na sua transformação”.
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Citando o nº 4 da Mensagem para o Dia Mundial das Missões do Papa Francisco: “o homem do nosso
tempo necessita de uma luz segura que ilumine a sua estrada e que só o encontro com Cristo lhe pode dar”,
D. Joaquim terminou a sua homilia exortando-nos a levar Cristo ao mundo,
fazendo resplandecer “a vida boa do Evangelho, pelo anúncio e pelo
testemunho”, como Nossa Senhora, com Ela e unidos a Ela, «Imagem e Mãe
da Igreja”, como Igreja e em Igreja.
Que Nossa Senhora nos abençoe e nos acompanhe com a sua solicitude
materna.

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

1000 cursilhos na Diocese de Lisboa
O programa da Peregrinação Diocesana incluiu um tempo de Estudo na
parte da tarde, no salão do Bom Pastor da Casa Paulo VI, subordinado ao tema
“Nos 1000 Cursilhos do Patriarcado de Lisboa”, apresentado pelo Cón. Miguel
Ponces de Carvalho, assistente diocesano do MCC em Lisboa.
Este tempo de estudo começou com a apresentação do programa das
comemorações dos 1000 cursilhos, pelo presidente do secretariado Diocesano,
Francisco Salvador, que nos desafiou a viver esta peregrinação tendo por base o
nosso tripé: PIEDADE – ESTUDO – ACÇÃO.
Se de manhã utilizámos o pé da PIEDADE, de tarde
iríamos utilizar o ESTUDO, e em relação à ACÇÃO a
proposta foi a de duplicar o número de presenças nas
restantes actividades do ano e sermos responsáveis e
testemunhas da grande honra que é, dizermo-nos e
sermos irmãos de Cristo.
De seguida o cón. Miguel deu inicio ao seu tema,
centrando-o na razão de estarmos ali, começando por
lembrar o que celebramos e porque celebramos em
Fátima. Tendo por base a nota pastoral que na
comemoração dos 50 anos do MCC a CEP nos dirigiu; a
carta que o então Arcebispo de Buenos Aires, Cardeal
Jorge Bergoglio dirigiu aos Cursilhos de Cristandade da
capital da Argentina; a nota pastoral do CEP “Promover a
renovação da pastoral da Igreja em Portugal” e a
mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das
Missões, deu-nos pistas muito importantes para o
aprofundamento da nossa missão e a actualização dos
nossos programas e projectos, sugerindo que todos nós
procurássemos conhecer estes documentos e aplicar os
seus ensinamentos às nossas vidas pessoais e aos
programas e projectos do nosso Movimento.
Por mais difícil que seja o mundo e a nossa
sociedade atuais não podemos fugir deles, não podemos
cruzar os braços, não podemos, cursilhistas, escolas de
responsáveis, secretariados, grupos e ultreias pôr de lado
a missão que nos cabe por sermos purificados pelo
baptismo e ungidos no Espírito Santo pelo crisma, dissenos ainda.

Terminou a sua alocução com um repto: Se nós,
cristãos do Patriarcado que um dia vivemos num Cursilho
a maravilha do encontro com Jesus Cristo, partilharmos
com entusiasmo esse encontro nos ambientes em que
estamos, então vivemos o nosso 4° dia na bondade
modesta e triunfal que Jesus Cristo proclamou e a Virgem
de Fátima recordou. Nesse espírito vivamos as
comemorações do milésimo Cursilho do Patriarcado a que
neste dia damos início. DeColores!
No final do tempo de ESTUDO, o nosso Bispo
agradeceu o grande dom que é o MCC, elogiando-o por
ser um movimento que não dá nas vistas mas se dilui
como fermento na massa nas nossas comunidades
cristãs,
desejando
ainda
que
o
inicio
destas
comemorações acenda o fogo no nosso coração e
possamos ajudar outros a encontrar este Jesus que enche
a nossa vida e lhe dá sentido.
A peregrinação terminou aos pés de Maria, na
Capelinha das Aparições com a oração do terço, em
louvor e acção de graças pela presença do D. Joaquim
que de uma forma muito clara, explicou o porquê de
estarmos ali, pela presença do Cón. Miguel, que apesar
da sua fragilidade física, emana uma força que a todos
anima e entusiasma, pela presença dos sacerdotes que
acompanham o MCC mais de perto, nomeadamente nos
secretariados regionais e por todos aqueles que quiseram
e puderam estar em Fátima e que naquele momento
consagraram as suas vidas e o MCC à Mãe de Jesus e
nossa Mãe. Que Ela nos abençoe e proteja!

Programa das comemorações dos 1000 Cursilhos na Diocese de Lisboa
2 de Março

Eucaristia de Acção de Graças

Igreja de Santa Maria nos Jerónimos

24 a 26 de Abril

Retiro de Mudança

Turcifal

7 de Junho

Encerramento do Cursilho 1000

Torres Vedras

5 e 6 de Julho

Ultreia Diocesana

Santuário de Santiago de Compostela

http://www.mcc-grandelisboa.com/
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Mini-Cursilho no Algarve

A convite do Secretariado Diocesano do Algarve, deslocou-se uma equipa do Secretariado Regional da Grande Lisboa, nos
dias 19 e 20 de Outubro para a realização de um Mini-Cursilho. Aqui fica o testemunho de um dos casais que participou:
Damos graças a Deus por podermos participar e viver o mini-cursilho em Alcantarilha. Sentimos que temos uma vida
estável porque a Graça do Senhor tem-nos acompanhado sempre.
Durante os 15 anos de casados tivemos algumas fases menos boas, talvez de menos confiança e de menos
compreensão e não percebíamos bem o amor que nos une na Fé.
Hoje nós dizemos DEUS É AMOR e o casal vive do Amor. Esforçamo-nos ambos por fazer tudo por amor, embora
muitas vezes falhemos. Se todos os dias afirmarmos o nosso amor cimentado pela oração a vida conjugal e familiar fará
mais sentido e terá outro valor.
Fizemos o curso de cristandade, eu há 8 anos e o meu marido há 9, por convite do nosso pároco de Tavira, o Pe.
Sequeira. E na sequência, viemos a integrar as Equipas de Nossa Senhora. Neste momento temos plena consciência de que
a nossa vida mudou muito e hoje temos nova maneira de pensar a vida e novas atitudes.
Aqui neste fim-de-semana, neste mini-cursilho para casais aconteceu mais uma experiencia de convivência, de
partilha, de aprendizagem e de ensinamentos para a nossa vida.
Começando pela graça do Sacramento do Matrimónio, a formação cristã, a afirmação da presença de Deus. Sendo
um casal somos 2 em 1 e 3 com Cristo.
Sem dúvida que o Diálogo é imprescindível na vida do casal, deve ser constante, sereno, verdadeiro, transparente e
consequente. Porque dialogar é próprio dos que amam.
Cada um é o que é. Diferentes física e psicologicamente. Mas há que valorizar essas diferenças e afirmar e respeitar
a personalidade de cada um. Há que reconhecê-las para as compreender, aceitar e adaptar. Porque é obrigação de cada
um fazer o outro feliz.
Através do diálogo e gestos de amor alimentamos a vida conjugal, procuramos surpreender agradavelmente o outro
e fazê-lo feliz. Fruto do amor são os nossos filhos de que nos orgulhamos tanto e com eles fazemos um lar feliz.
A abertura aos outros conduz-nos à felicidade. Porque a nossa vida é, por natureza, relacional.
Para nós é maravilhoso ouvir os testemunhos grandiosos e quando ouvimos as vivências relativas ao voluntariado,
aspiramos ardentemente um dia vir a fazer voluntariado.
Há tanto por fazer…
Durante a nossa vida vamos ter muitas oportunidades para pôr em prática os pontos fundamentais tratados neste
encontro de casais.
Contamos com a graça de Deus para continuar, caminhar e reflectir, mas nunca desistir.

DeColores!
Ana Pinto e Arcilio
http://www.mcc-grandelisboa.com/
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Vai acontecer

Encerramento do Ano da Fé
O Santuário da Senhora dos Remédios, em Peniche, acolhe, a 24 de
Novembro, Solenidade de Cristo-Rei, a Peregrinação Diocesana por ocasião
do Encerramento do Ano da Fé, celebração presidida pelo Patriarca de
Lisboa, D. Manuel Clemente, em concelebração com os dois bispos
auxiliares, D. Nuno Brás e D. Joaquim Mendes, e restante clero.

VII

Encontro

Mundial

do

Movimento

dos

Cursilhos

de

Cristandade – 20 a 24 de Novembro
Portugal vai ser pela primeira vez, e nos próximos quatro anos, sede
do OMCC - Organismo Mundial do Movimento dos Cursilhos de
Cristandade, e a “passagem de testemunho” para Portugal será em
Novembro na cidade de Brisbane, cidade que vai acolher o VII
encontro mundial.

http://www.orgmcc.org/

Cursilhos na Diocese de Lisboa
Inicio

Fim

Mini-Cursilho

16 de Novembro

17 de Novembro

Termo Oriental

Cursilho de Homens Nº 543

27 de Novembro

30 de Novembro

Torres Vedras

Turcifal

Cursilho de Senhoras Nº 449

4 de Dezembro

7 de Dezembro

Grande Lisboa

Turcifal

Cursilho de Senhoras Nº 450

29 de Janeiro

1 de Fevereiro

Torres Vedras

Turcifal

Cursilho de Senhoras Nº 451

12 de Fevereiro

15 de Fevereiro

Caldas da Rainha

Fátima

Cursilho de Homens Nº 544

12 de Fevereiro

15 de Fevereiro

Grande Lisboa

Turcifal

Cursilho de Homens Nº 545

5 de Março

8 de Março

Termo Oriental

Fátima

15 de Março

16 de Março

Torres Vedras

Turcifal

2 de Abril

5 de Abril

Termo Oriental

Fátima

Cursilho de Homens Nº 546

30 de Abril

3 de Maio

Torres Vedras

Turcifal

Cursilho de Senhoras Nº 453

7 de Maio

10 de Maio

Grande Lisboa

Turcifal

Cursilho de Senhoras Nº 454

4 de Junho

7 de Junho

Torres Vedras

Turcifal

Mini-Cursilho
Cursilho de Senhoras Nº 452

Secretariado

Local

Actividades do MCC na Grande Lisboa
7 de Novembro

Ultreia Temática

Amadora

16 de Novembro

Reviver

Igreja da Ressurreição - Cascais

5 de Dezembro

Missa Penitencial – 6:30 da manhã

Igreja da Memória à Ajuda

6 de Dezembro

Caminhada em Sintra – 21:30

Da Igreja de S. Martinho a Sta. Maria

7 de Dezembro

Encerramento do 449º Cursilho Senhoras

Igreja de S. João do Estoril

14 de Dezembro

Recolecção de Advento

Seminário de Alfragide

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