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BOLETIM MENSAL 

 

DEZEMBRO – 2017 

 

2014 – 2017 – Balanço de um mandato 
 

Está prestes a findar a tarefa que foi confiada a Portugal de, no período de 2014 – 2017, assumir a 
coordenação do Comité Executivo do Organismo Mundial de Cursilhos. 
Desde o primeiro momento que nos confiámos ao Espirito Santo e à protecção carinhosa de Nossa Senhora 
de Fátima e, desse modo, embora reconhecendo as nossas limitações, fomos procurando corresponder às 
necessidades deste tão maravilhoso Movimento. 
Foi no VII Encontro Mundial do MCC, realizado em Brisbane, Austrália, que junto dos representantes de todos 
os Secretariados Nacionais tivemos oportunidade de apresentar o nosso programa: 
 

1. Tentar manter unida a família do MCC em todo o mundo;  
2. Procurar defender a fidelidade ao carisma; 
3. Promover a aprovação dos documentos essenciais ao MCC (Estatutos e Ideias Fundamentais); 
4. Lançar o Movimento em países onde não está presente actualmente;  
5. Estabelecer diálogo e pontes entre os diferentes Grupos Internacionais e entre os Secretariados 

Nacionais e Diocesanos; 
6. Organizar a V Ultreia Mundial 
 

Não foi tarefa fácil e muitas foram as dificuldades que enfrentámos, nem sempre com êxito, mas 
conseguimos alguns bons triunfos. 

 

A nossa primeira atitude foi prostramo-nos aos pés de Maria no Santuário de Fátima e consagrarmos e 
confiar-lhe o nosso trabalho nesta tarefa. 
 

 
 

Nesse mesmo dia estabelecemos as nossas estratégias e estipulámos as prioridades da nossa missão, a 
primeira das quais foi solicitar uma audiência em Roma ao Pontificium Concilium pro Laicis. 
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Na sequência dessa audiência foram criadas condições para que finalmente fosse reconhecido de forma 
definitiva pela Santa Sé o Estatuto do MCC. De facto, poucos meses depois foi-nos comunicado que os 
Estatutos iriam ser aprovados o que veio a ocorrer com a promulgação do Decreto Pontifício 1282/14/AIC-104, 
em 12 de Dezembro de 2014, dia da Festa de Nossa Senhora de Guadalupe. 

 

Em Setembro desse mesmo ano organizámos, em Fátima – Portugal, uma reunião internacional alargada com 
a presença dos quatro Grupos Internacionais. Após uma detalhada apresentação foi aprovado unanimemente 
o texto final da 3ª edição do livro Ideias Fundamentais do MCC. Foi o culminar de quase catorze anos de 
trabalhos encetados no VI Encontro Mundial, realizado na cidade brasileira de S. Paulo em 2005. 
A tarefa seguinte foi procurar um meio para a sua edição de tal modo que o livro pudesse chegar a todo o 
mundo cursilhista na sua forma original, sem alterações e em condições acessíveis. A solução foi estabelecer 
um contrato com uma editora de referência mundial de forma a garantir qualidade gráfica e a melhor difusão 
possível do livro. 
Em Maio de 2015 foi publicado o livro Ideias Fundamentais em língua espanhola, inglesa e portuguesa, 
tendo-se de imediato iniciado a sua distribuição por numerosos países. 
 

 
 

Numa sessão realizada na cidade do Porto – Portugal, em Setembro desse ano, foi feita a apresentação 
pública mundial do livro perante uma assistência de mais de seiscentas pessoas e através da web para todo o 
mundo. 
Rapidamente se encetaram diligências no sentido de serem efectuadas traduções para diversos idiomas 
nomeadamente para o italiano, alemão, húngaro, coreano e vietnamita. Muitos países optaram por edições 
próprias através da Editora Paulus espalhada pelos cinco continentes, como foi, entre outros, o caso do Brasil, 
Itália, Colômbia, Argentina Estados Unidos da América e Coreia. Noutros países em que não foi possível 
estabelecer parceria directa com a editora, foram publicados livros através de outros meios como aconteceu 
na Venezuela, Vietnam, Alemanha/Áustria e Hungria. Desse modo, foram distribuídos por todo o mundo 
centenas de milhar de exemplares que certamente irão servir de tema de estudo nas Escolas de Dirigentes e 
sinal de unidade do Movimento em torno do livro que, como se lê nos Estatutos do OMCC, é “fruto dos 
Encontros Mundiais e expressão oficial do Movimento de Cursilhos”.  
 

Para podermos estabelecer oficialmente esses contractos, num longo processo burocrático, obtivemos para o 
OMCC o reconhecimento pelo estado português do estatuto de Pessoa Jurídica Canónica. 
 

Em representação do OMCC participamos em actividades nos mais diversos pontos do mundo, 
nomeadamente no VII Encontro Mundial realizado na Austrália, no III Congresso Mundial dos Movimentos 
Eclesiais e Novas Comunidades que ocorreu em Novembro 2014 em Roma – Itália, na III Ultreia Europeia em 
2015 em Roma que contou com uma audiência colectiva com o Papa Francisco, nas reuniões do GECC (em 
2016 realizada em Friesing – Alemanha e em 2017 na República Checa), e nos XV e XVI Encontros 
Interamericanos do MCC promovidos pelo GLCC (2015 em Caracas – Venezuela e 2017 em Talca – Chile) 
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Promovemos o melhor que soubemos e pudemos a expansão do Movimento em mais países e locais, 
nomeadamente no Uganda, Togo, África do Sul e lançando uma recolha de fundos a nível mundial para os 
cursilhos em África. Igualmente criámos um fundo para a realização de cursilhos em países de expressão 
oficial portuguesa. 
 

Em Junho de 2016 realizámos uma histórica reunião internacional alargada, de novo com a presença dos 
quatro Grupos Internacionais, na ilha de Cuba em Cienfuegos onde, para além de outros assuntos, se 
aprovou o programa da V Ultreia Mundial. 
 

 
 

De imediato se iniciaram os preparativos para a organização desse grande acontecimento. Foram expedidos e 
recebidos milhares de e-mails e contactos por outras vias tendo em vista a maior e melhor participação de 
todos os cursilhistas nesse evento de âmbito mundial. 
 

De 4 a 6 de Maio de 2017, em Fátima, altar do Mundo, aos pés de Maria realizou-se a V Ultreia Mundial dos 
Cursilhos de Cristandade com 9.000 inscrições de cursilhistas representando 40 países dos cinco continentes. 
Esta grande festa foi transmitida em directo via TV para Portugal e Brasil e via internet para todo o mundo, 
permitindo desse modo que todos os que quisessem pudessem acompanhar em simultâneo. 
Coincidindo com a data da Ultreia, aproveitou-se o ensejo para comemorar o centenário de nascimento de 
Eduardo Bonnín e os cem anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos. 
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Ponto alto deste evento foi a Consagração Solene do MCC a Nossa Senhora de Fátima numa singela 
cerimónia presidida pelo Bispo D. Francisco Senra Coelho, Assistente espiritual do OMCC e com a presença do 
Cardeal D. João Brás de Avis, enviado especial do Santo Padre, do Cardeal Patriarca de Lisboa, numerosos 
bispos, sacerdotes e leigos, na Capelinha das Aparições. 
 

 
 

Como actividades paralelas e complementares, a Ultreia contou com as apresentações dos processos de 
canonização de Dom Sebastian Gayá e de Eduardo Bonnín, e tertúlias sobre as vidas destes dois pioneiros do 
Movimento.  
Na manhã do dia 6 foi feita a apresentação mundial do livro biográfico, da autoria de Fausto Dâmaso e Mário 
Bastos, “Eduardo Bonnín – 100 Anos”, publicado em português e espanhol. 

 

Trabalhámos com dificuldades, mas sempre amparados pelo amor de Deus e estimulados pela protecção de 
Maria, procurámos ser fiéis ao carisma do Movimento como nos exortou o Papa Francisco no III Congresso 
Mundial de Movimentos e Novas Comunidades quando afirmou que devemos preservar e defender o nosso 
carisma inicial como sendo o “nosso primeiro amor”!. 
E a base de todo o nosso trabalho foi o carisma, como se pode entendê-lo lendo no novo Ideias 
Fundamentais (IFMCC 3ed): 
(35) A Igreja reconheceu formalmente ao Movimento de Cursilhos um carisma próprio e original que o 
caracteriza, identifica e distingue de todos os outros movimentos, associações e comunidades.  
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No carisma está contido de forma germinal, à semelhança de uma semente, tudo o que é essencial ao 
Movimento: o seu porquê (mentalidade), o seu para quê (finalidade) e o seu como (estratégia e método). (36) 
É portanto de fundamental importância, o conhecimento e a vivência desse carisma, pois que disso depende 
a fidelidade à inspiração original e a necessária renovação do Movimento para dar resposta aos desafios da 
nova evangelização.” 
 

 
 
Agora que terminamos este mandato, felicitamos os países eleitos para o Comité Executivo e coordenadores 
dos quatro Grupos Internacionais, exortando-os a igualmente a se manterem fiéis ao carisma do MCC dando 
cumprimento integral ao Ideias Fundamentais na sua 3ª redacção de acordo com o que estipulam os 
Estatutos do OMCC. 

 

 

¡DE COLORES! 


