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BOLETIM VOLTA A SER MENSAL
Queridos Amigos e Irmãos
Na reunião do Organismo Mundial realizada em Fátima no passado mês de Setembro,
por sugestão dos Grupos Internacionais, o Boletim do OMCC a partir do inicio de 2015
volta a ser publicado mensalmente.
Para se tornar mais próximo de todos e ter mais conteúdo, os Grupos Internacionais irão
passar a ter de forma rotativa uma colaboração activa apresentando textos que
certamente irão enriquecer mais este meio de contacto entre cursilhistas.
Contamos ter essa colaboração nas próximas edições.
oooOOOooo

FELIZ ANO NOVO!
É já tradição muito antiga as pessoas desejarem uns aos outros nesta época do ano um feliz
e próspero ano novo.
Para os cristãos a passagem do dia 31 de Dezembro para 1 de Janeiro não tem um
significado muito importante porque os factos que verdadeiramente devem marcar a nossa
vida religiosa são as datas em que se celebra o nascimento, a paixão e morte e, sobretudo,
a ressurreição de Cristo. Tudo o resto é tempo comum…
Mas é claro que não nos podemos abstrair das realidades mundanas e não podemos ser
alheios ao que se passa à nossa volta. Foi isso aliás que aprendemos num cursilho de
cristandade: procurar a santidade no quotidiano, na simplicidade da vida, na normalidade
das relações entre pessoas.
Por isso desejamos um bom 2015 a todos, especialmente aos cursilhistas. Que seja um ano
De Colores, em que as nossas vidas sejam iluminadas pelo Espirito de Deus, de modo a
passarmos a ver o mundo com as cores de quem vive em graça à pressão, isto é, quem vive
sabendo pisar forte na vida. Sempre com a coragem de realizar a missão evangelizadora
como nos exorta o Papa Francisco: com a Alegria do Evangelho na nossa vida!
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E temos muitos motivos para nos sentirmos envolvidos nessa grande tarefa porque somos
convidados a participar através deste Movimento em vários momentos muito especiais
durante o corrente ano.
Um deles será a possibilidade de viver a alegria do encontro fraterno na Ultreia Europeia que
se celebrará no dia 1 de Maio em Roma. Encontro com nós mesmos, encontro com os
outros, encontro com o Papa, encontro com Jesus! Vai ser fantástico!
Depois, iremos ter a possibilidade de apreciarmos e divulgarmos a nova edição do livro
Ideias Fundamentais com a redacção elaborada durante sete anos segundo a decisão do
Encontro Mundial de S. Paulo e a aprovação do Encontro Mundial de Brisbane. Momento de
grande alegria e responsabilidade para todos nós. Alegria, pela obtenção desse instrumento
tão necessário para o nosso Movimento. Responsabilidade, pela exigência que nos será
pedida no estudo, divulgação e difusão deste documento tão importante.
Façamos de 2015 um ano significativo na história do MCC e que, pela nossa entrega,
espírito de sacrifício e espirito de caridade uns para com os outros, seja um ano de grande
unidade entre todo o Movimento e todos os cursilhistas do mundo inteiro.
Se assim for, será então um Feliz Ano de 2015!
oooOOOooo

Ideias Fundamentais - Conclusões de alguns capítulos
Na sequência do anterior Boletim, publicamos as conclusões do terceiro e quarto capítulo do
livro da nova redacção do Ideias Fundamentais.

3º Capítulo
A Mentalidade do MCC

CONCLUSÃO
A. Ser conscientes da sua importância
Na vida do MCC importa ter uma clara consciência da importância da mentalidade, chave que explica
todo o Movimento.
Não se pode entender correctamente a finalidade, a estratégia ou o método do MCC senão a partir
da mentalidade.

B. Compreender a mentalidade
Por outro lado, é necessário recordar que a mentalidade é consequência imediata do carisma
específico do MCC. A aceitação, adesão e vivência do carisma dá forma à mentalidade de maneira
que carisma e mentalidade são realidades intimamente unidas.
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C. Aceitar a mentalidade
Como o carisma, a mentalidade tem de ser vivida, acolhida, assumida por pessoas concretas, que
por seu turno se unem nessa mentalidade compartilhada e a fazem realidade. Por isso é necessário
manter uma permanente atitude “pensante”, de reflexão (pessoal e comunitária), de
consciencialização, de crescimento na mentalidade autêntica do MCC.

4º Capítulo
A Finalidade do MCC
CONCLUSÃO
A. A finalidade é também a expressão do seu carisma
A finalidade do MCC é a expressão última do seu carisma. O MCC existe para realizar uma missão
evangelizadora concreta na Igreja e no mundo.

B. A identidade do MCC está garantida pelo empenho em atingir a sua finalidade
A concretização da sua finalidade é o que garante a verdadeira identidade do MCC. Entretanto,
enquanto melhor servir a evangelização das pessoas e dos ambientes, por meio do seu método
próprio, mais será movimento de Igreja inspirado pelo Espirito Santo.

C. A finalidade deve dar forma a todas as acções e estruturas do MCC
A finalidade deve dar forma a todas as acções e estruturas do MCC. Tudo deve orientar-se e
estabelecer-se da melhor maneira possível para alcançar a finalidade do MCC
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