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BOLETIM MENSAL 

 

MAIO - 2016 

 
ENCONTRO DO GECC – Freising (Alemanha) 

 
ALGUMAS NOTAS SOBRE O ENCONTRO GECC FREISING 2016 
 
A data: Reunimo-nos nos dias 7 a 10 de Abril, em tempo de Páscoa. Talvez não tenha sido um acaso, estávamos 
convocados enquanto celebrávamos o triunfo do Senhor Ressuscitado. Ele tem que estar unido ao nosso Movimento, 
com Ele enfrentamos a nossa missão, com Ele caminhamos até aos outros... 
 

A sede: Freising, sede original da diocese actual, Freising-Munique. Uma cidade pequena, antiga, muito bonita, a 
poucos quilómetros do grande núcleo urbano de Munique. Para além disso tem a fábrica de cerveja mais antiga do 
mundo! Ficámos alojados na Pallotti Hauss, casa da Família Palotina, fundada por Vicente Pallotti, sacerdote italiano, 
no século XIX. 
 

Os participantes: 47 dirigentes de 11 Secretariados Nacionais dos que formam o GECC. Alemanha, Áustria, Croácia, 
Espanha, Gibraltar, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Portugal e República Checa. A grande novidade foi a participação, 
pela primeira vez num Encontro do GECC, de uma representação do MCC da África do Sul, nossos irmãos Karon e Rob. 
Graças à generosidade dos cursilhistas de Munique, que custearam a grande viajem desde a África do Sul, pudemos 
disfrutar da sua presença, do seu entusiasmo pelo MCC, do maravilhoso caminho que está sendo percorrido 
construindo o Movimento em África... 
 

 
 

O ambiente: Fantástico. Os nossos amigos de Munique acolheram-nos de uma forma fenomenal e todo o Encontro 
decorreu em amizade, em proximidade, em respeito e em liberdade. As dificuldades linguísticas sempre estão 
presentes nos nossos Encontros Europeus: todas as intervenções tiveram que se traduzir, em inglês e espanhol e 
sempre se formam grupos de trabalho de diferentes línguas... Mas também se fala a linguajem dos Cursilhos, a 
linguajem do coração... e isso é o que permite que nos comuniquemos, que entendamos as diferenças que existem 
entre nós, que aprendamos uns com os outros, que nos animemos mutuamente... E que juntos nos encontremos com 
o Senhor.  
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O trabalho desenvolvido: O lema do Encontro era “CHAMADOS A IR MAIS ALÉM”. Pretendia-se partir das palavras do 
Papa Francisco na Ultreia de Roma, tomando como foco o IF3ED como ferramenta básica para “ir mais além” e 
considerando a importância das pessoas (dirigentes) e as estruturas próprias do MCC (Escolas e Secretariados) para 
esse caminho. Organizaram-se três sessões de trabalho, sobre cada um destes três temas. Frances Ruppert, anterior 
presidente do OMCC, ofereceu-nos uma primeira reflexão sobre a valiosa orientação que comportam as palavras do 
Papa Francisco para nosso ser e actuar como movimento evangelizador na sociedade de hoje. Na segunda sessão, foi 
Francisco Salvador, actual presidente do OMCC, que presentou com clareza e força, o significado, a enorme relevância 
e o apaixonante desafio que constitui a nova edição do IF para todo o MCC. Finalmente, o coordenador do GECC, 
Álvaro Martínez, orientou o trabalho sobre os dirigentes, as Escolas e os Secretariados, que são os elementos 
essenciais para assumir, estudar e aplicar o IF3Ed e assim fazer levar o MCC mais além. Com uma nota especial para a 
incorporação e participação dos jovens no MCC... um dos maiores desafios que enfrentamos na Europa. Em cada uma 
das três sessões organizaram-se seis grupos de trabalho, um de língua alemã, dois em espanhol e três em inglês, nos 
quais se reflectiu e se discutiu, se compartilharam experiências e inquietudes e finalmente se chegaram a umas 
conclusões, que foram postas em comum por todos.  
 

 
 

As conclusões: Agrupadas em três grandes blocos, correspondentes às três sessões de trabalho, com uns acordos 
finais. Pretende-se que sirvam a todos os países do GECC como propostas de reflexão e trabalho, a todos os 
Secretariados Nacionais e diocesanos, a todas as Escolas e grupos do MCC. Em relação à primeira sessão, um acordo 
geral sobre a importância das palavras do Papa e uma selecção das que se consideraram como as frases mais 
significativas, orientadoras e clarificadoras de todo o discurso. Entre as duas mais destacadas, uma do início: “Estais 
chamados — não haveis escolhido; não, antes: haveis sido eleitos, haveis sido chamados — a fazer frutificar o carisma 
que o Senhor vos confiou e que é a origem dos Cursilhos de Cristandade”. E uma outra do final: “Reza, pede. A oração: 
sem a oração nenhum movimento pode ir em frente. Nenhum!”. No segundo bloco, o acordo nesse caminho básico de 
aceitar, estudar e aplicar o IF3ED. Buscando e compartilhando recursos, materiais e métodos para que todos os 
dirigentes, de forma pessoal e de forma comunitária se apliquem com entusiasmo neste caminho. O terceiro bloco, 
para além da importância de clarificar adequadamente o que são os dirigentes, as Escolas e os Secretariados, sobressai 
a opção pelos jovens, a necessidade de apostar e buscar formas novas de chegar a eles e de os integrar no MCC. Um 
importante acordo final: o de manter o compromisso e vínculo com os nossos irmãos de África da forma como está; 
enquanto não se criar um futuro Grupo Internacional de África, vamos continuar a caminhar juntos. 
 
Realmente, foi um Encontro DE COLORES... 
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“O espirito que nos moveu em Freising” 
 

Nos passados dias 7 a 10 de Abril celebrámos, nesta cidade da Baviera alemã, o nosso Encontro do Grupo Europeu de 
Cursilhos de Cristandade (GECC). Como memória do que ali vivemos e compartilhámos entre os que lá estivemos, e 
como informação de comunhão co-responsável para todos, ofereço esta reflexão do espirito que nos fez viver neste 
Encontro de oração, reflexão e estudo, convivência fraterna e compromisso renovado.  
 

Dois eixos centrais deram vida ao nosso Encontro. 
 

O primeiro, foi a mensagem do Papa Francisco na recente III Ultreia Europeia. Uns sublinhados que motivaram a 
nossa reflexão e compromisso: 
1. Ressoou, como se ouvíssemos de novo, a voz esperançosa do Papa que nos recordava a nossa vocação apostólica no 
MCC: “Estais chamados – não haveis escolhido. Não, haveis sido escolhidos, haveis sido chamados- a fazer frutificar o 
carisma que o Senhor os confiou”. Esta consciência renovou a nossa vocação e nos faz viver o gozo da gratuidade da 
vocação que o Senhor nos á dado e confiado. Gratuidade que é resposta de compromisso fiel e renovado. 
2. Esta chamada é para uma missão evangelizadora. “Quereis anunciar hoje a Boa Nova do amor de Deus?… o que é 
necessário é sair, ir mais além, sem nos cansarmos jamais, para encontrar aos que chamamos afastados! Com que 
claridade o Papa Francisco nos situa perante o nosso carisma que é a origem dos Cursilhos, “que está chamado a 
crescer porque o Espirito Santo faz crescer”. Esta fidelidade criativa leva-nos a confiar no Espirito Santo que é 
surpreendente e nos guia e acompanha com a sua presença. 
3. A necessidade do testemunho na missão. Para ele, “é preciso experimentar pessoalmente a bondade e a ternura de 
Deus… e desse modo comunicar o que o Senhor fez comigo, com tanta ternura, com tanta bondade, com tanta 
misericórdia. Este é o testemunho”. Esta verdade desperta a nossa consciência de prosseguirmos no caminho de fazer 
da nossa vida um encontro gozoso com Cristo e com a misericórdia do Pai que Ele nos oferece. E recordávamos a 
necessidade de por os meios que o Papa nos oferecia: os sacramentos, a meditação da Palavra de Deus, a caridade 
através das obras de misericórdia. Este é o verdadeiro testemunho. 
4. O desejo esperançoso e entusiástico. Dizia-nos o Papa “desafio-vos a ir “sempre mais além”, fieis ao vosso carisma. 
Manter vivo o zelo, o fogo do Espirito que sempre impulsiona os discípulos de Cristo a chegar aos afastados”. Sim. 
Renovamos com esperança e entusiasmo este mandato do Papa, ir, sair, buscar. 
O Papa agradecia-nos este encontro e tudo o que fizemos na Igreja. Nós agradecemos ao Papa a sua mensagem, que 
nos renova e estimula a seguir sempre mais além. E terá sempre a nossa oração como nos pediu. 
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O segundo eixo foi a nova edição do I.F.3. Compartilhamos e descobrimos que o IF.3 não é apenas um livro, expressão 
oficial do MCC, que é sem dúvida, mas que sobretudo é a história viva de um espirito renovado do MCC que nos 
impulsiona a todos a ser e viver em comunhão o que somos e o que temos que fazer. 
Sabemos que foi um caminho grande e difícil até ver a luz da sua aprovação e publicação. Já temos o fruto maduro 
deste processo. Agora toca-nos a todos e a cada um, como Secretariados e Escolas, responsáveis e dirigentes do MCC, 
acolhê-las, meditá-las e aplicá-las. Este é o nosso desafio. 
Acolhê-las. Não é só ter o livro nas mãos, mas fazer ao Ideias Fundamentais uma receção entusiástica, desde o coração 
que as recebe com entusiasmo e esperança em comunhão. 
Meditá-las. Necessitamos, desde todas as estruturas do Movimento, conhecê-las perfeitamente, profundar na sua 
doutrina e convertermo-nos ao espirito que nos transmite, de um modo renovado, o hoje da Igreja, do mundo e do 
MCC. 
Aplicá-las. É pô-las em prática de forma coerente e universal. É a referência em comunhão que tem que dar vida ao 
nosso ser e tarefa no MCC. 
Compartilhámos o gozo e a esperança que esta edição do IF.3 é e será para o nosso MCC. Compartilhámos o 
compromisso de vivê-las em comunhão porque aí está a nossa credibilidade. Demos graças a Deus porque 
experimentámos que o Espirito do Senhor está com e entre nós. 
 
Este Encontro do GECC foi muito mais, mas esta reflexão compartilhada com todos poderá ser uma graça de Deus que 
enriquecerá a nossa comunhão.  

Ultreia! 
 

Manuel Maria Hinojosa 
Asesor espiritual del GECC 

 
oooOOOooo 

 
UMA SELFIE COM O GRUPO 
 
“Que todos sejam um” foram as palavras, optimistas, do Mestre em seus últimos momentos com os discípulos 
expressando mais um desejo e um pedido ao Pai que uma ordem estrita. 
Nos dias que passamos em Freising por motivo do encontro do GECC, chegamos a ser uma pequena e heterogénea 
comunidade que compartilhou oração, comida, diversão, música e sacramentos. Unia-nos uma ideia, a de levar o 
Evangelho aos outros dentro da Igreja e com o método que tanto amamos: os Cursilhos de Cristandade. 
Pela primeira vez desde que fiz o Cursilho, faz já 28 anos, temos nos Cursilhos uma série de elementos que nos 
aproximam cada vez mais a esse desejo de Jesus de sermos “todos um” e apontar energias na mesma direcção, que 
são: Um acertadíssimo discurso aos cursilhistas do Papa no último dia de Abril do ano passado, um Decreto Pontifício, 
uns Estatutos aprovados há menos de dois anos e, sobretudo, a terceira edição do Ideias Fundamentais. Concordo com 
o rollo do Francisco Salvador, presidente do OMCC, ao afirmar parafraseando o Papa, que o que não aceite o Ideias 
Fundamentais melhor será que abra a porta e a feche por fora. 
 

A caminho de casa, no avião de volta, encontrei a mesma hospedeira que me levou na ida e, creiam-me, é uma 
casualidade notável. Havia falado com ela e lhe havia contado onde ia, o que é o Movimento de Cursilhos de 
Cristandade e porque eu pertencia a ele. Ela interessou-se e pediu-me as datas dos próximos Cursilhos este ano. No 
regresso senti-me imensamente ditoso de contar-lhe como havia sido o nosso encontro e já não falava por mim 
mesmo, mas sim por todos vós (com o vosso testemunho) que lhe contaram o bonito e alegre que é a Vida com Cristo. 
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Pensando nas diversas realidades do Movimento na Europa, recordo uma anedota já com uns 12 ou 13 anos. Estava 
Sebastián Gayá desparamentando-se depois da missa de clausura e com o cursilho já terminado quando o sacerdote 
que havia concelebrado com ele (e que era bastante mais jovem) lhe disse: “Dás-te conta, Sebastián, de que o que nós 
vemos em todos os cursilhos alguns sacerdotes nunca o hão visto?” Ao que Sebastián, virando a cabeça e com a 
caritativa certeza com que sempre falava, lhe respondeu: “E não somos melhores que eles…”. 
Thomas Merton afirma que o amor é a maior força transformadora da humanidade. Isso mantem-me com Esperança a 
respeito das optimistas expectativas do Redentor sobre a unidade… e entretanto, me fico com a “selfie”. 

De colores! 
 
Paco Sanz 
Tesoureiro do GECC 

 

 

¡DE COLORES! 
 


