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BOLETIM BIMENSAL

¡DE COLORES!
AGOSTO – SETEMBRO 2014

Setembro foi um mês muito importante para a Organização Mundial e para todo o Movimento, pois que em
Fátima, nos dias 12 e 13, se realizou uma reunião com os Grupos Internacionais onde foram transmitidas
informações de enorme repercussão e se tomaram decisões que irão orientar o MCC nos próximos anos.

Fátima – Procissão das velas

Sob a protecção e amoroso olhar da Virgem Maria e com a inspiração do Espirito Santo realizou-se a
primeira reunião do Comité Executivo do OMCC com os Grupos Internacionais.
Que o Senhor seja louvado. Demos graças a Deus por todos os benefícios que nos concedeu nesses dias.
Muitas coisas aconteceram nesta histórica reunião.
Tomámos algumas importantes resoluções que abaixo se indica:
Os Grupos Internacionais irão solicitar junto dos Secretariados Nacionais que representam, que lhes
seja entregue documento escrito com a sua homologação episcopal de nomeação;
Será pedido aos Secretariados Nacionais que procedam de igual forma junto dos Secretariados
Diocesanos dos respectivos países;
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Os Grupos Internacionais irão elaborar uma lista com os nomes e endereços electrónicos de todos os
presidentes e assistentes espirituais de cada Secretariado Nacional, e solicitar que o mesmo seja feito
relativamente aos Secretariados Diocesanos;

Participantes na Reunião Internacional do OMCC

O Boletim do OMCC a partir de Janeiro de 2015 passará a ser mensal e contará com a participação
de cada um dos Grupos Internacionais de acordo com um calendário já definido;
O Comité Executivo fará um texto explicando a forma de por em prática a publicação da nova edição
do livro Ideias Fundamentais;
O Comité Executivo irá preparar alguns textos para uniformização do método de procedimento nas
diversas fases do MCC que serão apresentados aos GI e a todos os Secretariados Nacionais em reunião a
realizar em 2017;
Em 6 de Maio de 2017 irá ser realizada uma Ultreia Mundial em Fátima;

Estatutos OMCC
Os GI tomaram conhecimento da aprovação por parte do PCL dos Estatutos do OMCC cujo decreto irá ser
muito em breve publicado.
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Ideias Fundamentais
Foi apresentada, e por consenso aceite, o rascunho final do novo livro Ideias Fundamentais.
Depois desta decisão a comissão de redacção do texto final do Ideias Fundamentais escreverá uma
introdução e o Assistente Espiritual e o presidente do Comité Executivo escreverão o prólogo da nova edição
do livro, concluindo deste modo um trabalho de quase sete anos em que colaboraram cursilhistas de todo o
mundo reunidos numa Comissão que teve como pivô o Álvaro Moreno de Espanha.

Álvaro Martinez Moreno e Lisa Katnich

Foi um trabalho difícil e um longo caminho que teve de ser percorrido até à votação final do rascunho que
ocorreu no VIII Encontro Mundial do MCC, em Brisbane, em Novembro de 2013.
Depois dessa aprovação, a Comissão sob a responsabilidade do Álvaro encarregou-se de redigir o texto
final que foi apresentado e aceite em Fátima.
Uma palavra de reconhecimento a todos quantos colaboraram na concretização desta obra, apresentando
as suas ideias e sugestões, tantas vezes divergentes no sentido, mas sempre com uma preocupação
constante: fazer o melhor, escrever o melhor, planear o melhor para dotar o Movimento de um documento
válido, fundado em rocha sólida.
Para a sua difusão e concretização, o Comité Executivo, após o registo internacional do livro, divulgará um
texto explicando todos os passos necessários para pôr em prática a publicação da nova edição do livro
Ideias Fundamentais e que oportunamente será enviado para os Grupos Internacionais e Secretariados
Nacionais.
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Reunião Internacional de Fátima
A reunião iniciou-se com um dia totalmente dedicado à oração e contemplação aproveitando o programa de
peregrinação do Santuário de Fátima.
Pela manhã decorreu uma recepção na Reitoria do Santuário na qual, para além da apresentação de
cumprimentos ao Padre Carlos Cabecinhas e de uma interessante troca de comentários, lhe foi mais uma
vez expressa a vontade de organizar em Fátima, no dia 6 de Maio de 2017, a V ULTREIA MUNDIAL.

Encontro com o Reitor do Santuário

O dia continuou com a participação na Eucaristia celebrada na Capelinha das Aparições e pelas cerimónias
da procissão Eucarística e, à noite, recitação do Rosário e procissão das velas.

Fátima – Procissão das velas

Foram momentos muito emotivos que preparam os participantes desta Reunião Internacional para a sessão
de trabalhos que decorreu no dia seguinte.
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O dia começou com a celebração da Eucaristia no hotel onde se realizou a reunião de trabalho e, mais uma
vez, num sentido comum de fraternidade e amor, se pediu ao Senhor a Sua Luz e inspiração.
Na Eucaristia presidida pelo D. António Montes, Assistente Espiritual do Secretariado Nacional de Portugal, a
homilia, proferida pelo Padre Manuel Hinojosa Petit, Assessor Espiritual do GECC, foi uma meditação sobre
a importância de construir fortes alicerces sobre rocha sólida.

Padre Manolo e Maria Dolores Martinez

Dando início à sessão de trabalhos foram apresentados os diversos assuntos e tomadas as resoluções já
referidas, sempre tendo em perspectiva a harmonia, unidade e singularidade do Movimento em todo o
mundo.

APG e NACG

Comité Executivo e GLCC

GECC e APG
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O Assessor Espiritual do Comité Executivo, D. Francisco Senra Coelho, não pode estar presente por se
encontrar em Roma numa acção de formação episcopal. No entanto, não quis deixar de ter uma palavra
para como os participantes que abaixo se transcreve:

Caros irmãos e irmãs em Cristo,
Uno-me a todos e cada um de vos com todo o Amor e espirito de comunhão. Sei que o nosso MCC ocupa
muito das vossas vidas e isso é motivo de acção de graças ao senhor por cada um de vós e pela vossa
dádiva de vida ao MCC que como instrumento de evangelização é actualíssimo e utilíssimo.
O Papa Francisco refere-se ao tempo presente como uma oportunidade para o Cristianismo oferecer o seu
contributo para a resolução dos graves problemas que o mundo atravessa de ordem económica, financeira,
social e moral.
Sabemos que no momento presente se acrescentam os problemas duma grande fragilidade da paz mundial
e do surgimento de respostas violentas de origem religiosa fanática, fundamentalista e intolerante.
A beleza da mensagem cristã assume assim contornos de grande urgência face ao vazio espiritual e a
solidão de muitas vidas, a ausência de sentido de muitas vidas, nomeadamente de jovens e a grave crise de
valores éticos e morais onde em grande parte se alicerça o actual momento do mundo. Parece que vivemos
um eclipse de Deus e por isso da esperança...
Por tudo isto é hora dos Cursilhos, é Hora de Cristo! Como o Papa nos pede não deixemos morrer a
esperança. Vamos fazer com coerência que o nosso pós- curso seja o pré-curso dos outros.
Seja-me permitido lembrar a importância da urgente conclusão e apresentação do novo IDEIAS
FUNDAMENTAIS e a recolha de todos os secretariados nacionais ou grupos nacionais existentes no mundo
para numa primeira fase podermos conhecer com realismo o actual MCC mundial e numa segunda fase
conhecermos os secretariados diocesanos existentes em cada país para que o nosso MCC possa estar
presente na Santa Sé de modo organizado e com credibilidade.
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São muito importantes estes três instrumentos:
-ESTATUTOS, definitivamente aprovados pelo PCL
-IDEIAS FUNDAMENTAIS aprovadas, apresentadas para as diversas traduções.
-A publicação de um ORDO com o elenco dos grupos internacionais, secretariados nacionais e diocesanos,
com seus endereços e nome dos principais responsáveis.
Todos conhecemos a importância da NET e das redes sociais no mundo actual, como é importante que o
OMCC tenha conjuntamente com os Grupos Internacionais esta proposta organizada com qualidade e
actualidade, talvez num trabalho de conjunto.
Rezo por vos aqui em Roma. Esse é o meu primeiro e principal dever. Perdoai esta intromissão em assuntos
de tipo organizativo, porém preocupa-me muito estas 3 questões e por vós rezo para que as concretizeis.
Vós em Fátima e eu em Roma, bem junto dos túmulos dos Apóstolos Pedro e Paulo, que força espiritual e
de intercessão. Crede que vos acompanho com toda a minha dedicação, e estima.
A caminho do encontro mundial e da ultreia mundial em 2017, vamos ajudar o MCC a viver na unidade e na
comunhão apesar da grande diversidade cultural e eclesial de permanecermos em todos os continentes.
Jesus ensina-nos a sermos UM no TEU AMOR, no TEU ESPIRITO que nos ensina a servir e a viver na
alegria e na esperança que nos vem da Fé na Tua ressurreição.
Sede Bem- vindos a Fátima e recebei o abraço deste irmão bispo que vos ama.
+Francisco José
oooOOOooo
Outras fotografias da Reunião Internacional

Estellita René, Gail Terrana, Francisco e D. António

Reitor do Santuário, Francisco e D. António Montes
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