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“Servir aos outros é o nosso único título de honra!”

A 14 de Fevereiro, pelas 11:27, o Papa Francisco pronunciou o nome do patriarca de Lisboa, D.
Manuel Clemente, como novo cardeal da Igreja Católica, numa cerimónia que decorreu na
Basílica de São Pedro.
A celebração, começou com uma oração silenciosa do Papa junto ao túmulo do Apóstolo Pedro.
Na homilia, o Papa Francisco sublinhou a importância dos cardeais no governo da Igreja,
exortando-os “a servir a Igreja de tal maneira que os cristãos – edificados pelo nosso testemunho
– não se sintam tentados a estar com Jesus, sem quererem estar com os marginalizados,
isolando-se numa casta que nada tem de autenticamente eclesial. Exorto-vos a servir Jesus
crucificado em toda a pessoa marginalizada, seja pelo motivo que for; a ver o Senhor em cada
pessoa excluída que tem fome, que tem sede, que não tem com que se cobrir; a ver o Senhor
que está presente também naqueles que perderam a fé ou se afastaram da prática da sua fé; o
Senhor que está na cadeia, que está doente, que não tem trabalho, que é perseguido; o Senhor
que está no leproso, no corpo ou na alma, que é discriminado. Não descobrimos o Senhor, se não
acolhemos de maneira autêntica o marginalizado”.
De joelhos no altar da confissão, diante do actual sucessor de Pedro, o Cardeal Patriarca de Lisboa
recebeu o barrete, que representa a dignidade do cardinalato e simboliza a prontidão para agir
"com coragem, até à efusão do sangue" na defesa da fé, paz e bem-estar dos cristãos, o anel que
evoca as colunas da Basílica de São Pedro, a cruz e os apóstolos Pedro e Paulo e representa "o
reforço do amor pela Igreja", e ainda a bula com a sua nomeação, que lhe atribui em Roma a
Igreja de Santo António dos portugueses.
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Processo de Beatificação de Eduardo Bonnin
No dia 5 de Fevereiro de 2015, no
átrio da Igreja dos Capuchinos de
Palma, perante o tumulo de Eduardo
Bonnín

Aguiló,

fundador

do

dos

Cursilhos

de

Movimento

Cristandade, foi dado o 1º passo para
a sua Beatificação e Canonização.
Além

da

presença

de

todo

o

secretariado Diocesano de Maiorca,
foram

muitos

os

Cursilhistas

que

assistiram ao acto solene que deu
início a este processo.

Como se pode ler no documento, que agora já faz parte da História da Igreja, o Secretariado Português foi
um dos três que despoletaram esta decisão, alem de Itália e São Salvador.
Rezemos insistentemente pelo bom sucesso deste processo tão significativo, não só para a Diocese de
Maiorca, mas também para todos os que um dia tiveram a graça de viver a experiência de um Cursilho de
Cristandade.
Pode ler a acta em : http://www.mcc-grandelisboa.com/news/processo-debeatifica%C3%A7%C3%A3o-e-canoniza%C3%A7%C3%A3o-de-eduardo-bonnin-aguilo/

Cursilhos de Cristandade reconhecidos como Movimento Ponteficio
Desde

1988

que

o

Movimento

Cursilhos de Cristandade procurava o
reconhecimento canónico por parte
da Santa Sé como movimento laical.
Foi um processo longo que culminou
no passado mês de Dezembro, com
a

publicação

do

decreto

pelo

Dicastério para os Leigos.

Os estatutos definitivos agora aprovados são considerados um documento essencial, porque como
movimento de raiz diocesana, “precisa de uma estrutura que faça ponte, faça ligação entre as diversas
dioceses, entre os diversos países, entre os diversos continentes, por forma a que um cursilho que se
realiza em Portugal tenha o mesmo método, a mesma finalidade, o mesmo objectivo de que um que se
realiza na Coreia ou na Austrália. E a maneira que o movimento tem de poder ter expressão mundial é com
o reconhecimento que agora foi entregue com os estatutos que regem todo o movimento”.
Estiveram envolvidos neste processo 62 países onde o organismo está implantado.
Os estatutos estão disponíveis em: http://www.orgmcc.org/es/noticias/140-estatutos-de-omcc
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Recolecção da Quaresma

“Hoje se escutardes a voz do Senhor,
não fecheis os vossos corações”
Realizou-se no sábado, 21 de Fevereiro, na Igreja
da Ressurreição em Cascais, a recolecção da
Quaresma do MCC na Grande Lisboa, orientada pelo
Cón. Francisco Tito.
A recolecção começou com a oração da manhã, cujo
refrão do salmo “se hoje escutardes a voz do
Senhor, não fecheis os vossos corações”, nos
preparou para um dia em que fomos convidados a ir
“mais além”.
Mais além, para vermos o invisível!
Mais além, para meditarmos na nossa condição de
baptizados!
Uma recolecção é um combate, qualquer tempo
de oração é um combate, relembrou o Cón. Tito,
e precisamos saber com quem combatemos e
onde combatemos.

Mais além, para percebermos a realidade misteriosa
que se instalou na nossa vida com o Baptismo.

É um combate para não ficarmos indiferentes aos
outros!
É um combate para dar lugar ao Outro e aos
outros!
É um combate para PERMANECER!
Jesus, para ser visto, precisa de um corpo, NÓS!
Para sermos Jesus, temos que ser como Ele!
Para isso, diz-nos o papa Francisco, “Não
deixemos que nos roubem o entusiasmo
missionário!”
A recolecção teve tempos diferentes, todos eles muito
bem aproveitados e bem vividos. No final da manhã
vivemos a Eucaristia, um tempo sempre privilegiado de
proximidade com o Senhor, a que se seguiu um almoço
fraterno em que aproveitámos para matar saudades e
conviver com os irmãos.
Terminámos o dia com a leitura dos “Dogmas
Fundamentais da fé Catolica”, elucidados pelos
comentários sempre oportunos e esclarecedores do Cón.
Tito.
Dando graças a Deus pela oportunidade de nos
podermos preparar para a Quaresma quase desde o 1º
dia, concluímos a recolecção pedindo a intercessão de
Maria para que as boas intenções que possam ter surgido
neste dia, se tornem propostas de vida!
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Cursilhos na Diocese de Lisboa
Inicio

Fim

Secretariado

Local

4 de Março

7 de Março

Termo Oriental

Fátima

Cursilho de Senhoras Nº 457

11 de Março

14 de Março

Grande Lisboa

Turcifal

Cursilho de Senhoras Nº 458

15 de Abril

18 de Abril

Termo Oriental

Fátima

Cursilho de Homens Nº 551

22 de Abril

25 de Abril

Torres Vedras

Turcifal

Cursilho de Senhoras Nº 459

27 de Maio

30 de Maio

Torres Vedras

Turcifal

Cursilho de Homens Nº 550
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