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C o n t a

C o n t i g o

Irmãos em Nosso Senhor Jesus Cristo

Vamos recomeçar as nossas actividades, esperamos que este «intervalo» tenha
contribuído para retemperar forças.
Vamos regressar às Ultreias e às reuniões de grupo.
Quando terminámos o cursilho, fizemos um compromisso com o Senhor, recebemos s
uma folha de serviço, que começa dizendo:
Cristo precisa de mim: quer-me santo para que O ajude na santificação dos irmãos, com:
A minha piedade: Sem Mim, nada podeis fazer…
O meu estudo: Se conhecesses o dom de Deus…
A minha acção: Farei de vós pescadores de homens…

As ultreias e reuniões de grupo são um meio para nos ajudar a perseverar… reunimonos em nome de Cristo e para a Sua glória… “e se arrefeço, se falho, admoestai-me”, mostrai
a amizade que nos une no Senhor…

C r i s t o

Vamos viver a alegria do reencontro!
Só na partilha da vivencia e do agir cristão poderemos ir mais além e dar forma
espiritual a tudo na vida,
com entrega,
com entusiasmo,
com a Tua graça.

DeColores, vive-se melhor!!!
Secretariado Regional da Grande Lisboa
http://www.mcc-grandelisboa.com/

Ano Pastoral 2015-2016
Cursilhos na Diocese de Lisboa
Inicio

Fim

Secretariado

Local

Cursilho de Homens Nº 552 25 de Novembro 28 de Novembro

Torres Vedras

Turcifal

Cursilho de Homens Nº 553 25 de Novembro 28 de Novembro

Caldas da Rainha

Fátima

Cursilho de Senhoras Nº 460

20 de Janeiro

23 de Janeiro

Torres Vedras

Turcifal

Cursilho de Homens Nº 554

20 de Janeiro

23 de Janeiro

Termo Oriental

Fátima

20 de Fevereiro

Termo Oriental

Fátima

17 de Fevereiro

20 de Fevereiro

Lisboa

Turcifal

Cursilho de Senhoras Nº 462 24 de Fevereiro

27 de Fevereiro

Caldas da Rainha

Fátima

Cursilho de Senhoras Nº 461 17 de Fevereiro
Cursilho de Homens Nº 555

Cursilho de Senhoras Nº 463

13 de Abril

16 de Abril

Lisboa

Turcifal

Cursilho de Homens Nº 556

20 de Abril

23 de Abril

Torres Vedras

Turcifal

Cursilho de Senhoras Nº 464

25 de Maio

28 de Maio

Torres Vedras

Turcifal

Mini-Cursilhos
Inicio

Fim

Secretariado

Local

13 de Fevereiro

14 de Fevereiro

Torres Vedras

Turcifal

16 de Abril

17 de Abril

Termo Oriental

Fátima

Actividades do MCC na Grande Lisboa
16 de Setembro

Ultreia Regional

Igreja da Ressurreição - Cascais

Primeira 4ª feira de
todos os meses
(Outubro a Junho)

Missa Penitencial – 6:30 da manhã

Igreja da Divina Misericórdia - Alfragide

Novidades disponiveis na Ultreia
Fruto de um exaustivo trabalho de quase sete anos, este livro vai em busca das origens do Movimento de
Cursilhos de Cristandade (MCC), enfrentando novos desafios, sendo vanguarda de novos tempos,
mantendo método e carisma e, simultaneamente, dando corpo à mudança, enfim, incentiva cada um a
encaixar a “Alegria do Evangelho” na sua vida. Porém, não é uma “bíblia” e deve ser lido tendo em conta
os setenta anos de história do Movimento, a História da Igreja e o contexto histórico atual.
É o principal documento do movimento, seguido em todos os países e por todos os membros.
Historia e Memoria dos Cursilhos, encerra um dos acontecimentos mais singulares e também mais
desconcertantes da nossa historia recente: os Cursilhos de Cristandade. O livro de Francisco Forteza, que
se afasta quer do tom apologético quer do frio historicismo, situa-se na literatura testemunhal. Descobre
sem dissimulações a trama humana não isenta de erros nem de intrigas e manipulações, do Movimento
dos Cursilhos, e ao mesmo tempo reivindica a validade do que, em linguagem do próprio autor, se
entende como “carisma fundacional”.
Historia e Memoria dos Cursilhos já está traduzido para português.

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