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OMCC presente no III Congresso Mundial dos Movimentos Eclesiais
e das Novas Comunidades
O Pontificium Concilium pro Laicis (PCL), organismo da Santa Sé responsável pela tutela da acção dos leigos na
Igreja, organiza de oito em oito anos um congresso que congrega os mais importantes e significativos
movimentos e novas comunidades laicas de todo o Mundo.
O III Congresso Mundial dos Movimentos Eclesiais e das Novas Comunidades decorreu em Roma nos dias 20 a
22 de Novembro e contou com a participação activa de uma delegação do Comité Executivo do OMCC
representada pelo seu Assistente Espiritual D. Francisco José, Presidente Francisco Salvador e Vogal para o
Carisma Mário Bastos.
Cerca de trezentos delegados representando mais de cem movimentos e novas comunidades estiveram unidos
em comunhão e enriqueceram os trabalhos pela diversidade dos seus carismas numa clara identificação com o
tema do congresso: “A Alegria do Evangelho, uma Alegria Missionária…”.
A maioria dos movimentos e novas comunidades, mais de sessenta, estiveram representados pelas suas
cúpulas directivas a nível mundial e os restantes por delegados com representação.

Muitos e variados foram os temas apresentados ao longo dos três dias destacando-se pela sua relevância a
conferência do Professor Doutor Fabrice Hadjadj com o título: “Conversão Missionária: sair de si e deixar-se
provocar pelos sinais dos tempos”, em que foi feita uma análise dos dias conturbados que vivemos, tantas
vezes sufocados por toda a tecnologia que nos rodeia, e foram lançados desafios para que os movimentos
constituíssem resposta às necessidades dos homens e mulheres dos nossos dias.

D. Francisco com Padre Cantalamessa e Kiko

Intervenção do presidente do OMCC

Este tema, juntamente com tantos outros que focaram muito concretamente a fecundidade dos carismas,
serviram de base à reflexão e tomada de consciência sobre as responsabilidades de todos, e a necessidade dos
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movimentos eclesiais viverem em harmonia e conjugarem os seus esforços para, com alegria servirem a Deus
anunciando jubilosamente o Seu amor junto de toda a Humanidade.
Porém, o ponto mais alto de todo o Congresso foi o discurso que o Papa Francisco proferiu na audiência que
concedeu aos congressistas, e em que a todos exortou no sentido de “mantermos a frescura do carisma como
o nosso primeiro amor”.

Audiência do Santo Padre aos congressistas

Outra preocupação transmitida pelo Santo Padre foi a de sabermos acolher e acompanhar todos, sobretudo os
mais necessitados e entre esses os mais afastados.
Concluiu a sua comunicação dizendo: “ Em ordem a obter uma maturidade eclesial (os movimentos) devem
pois, manter a frescura do seu carisma, respeitar a liberdade de cada pessoa, e agir sempre em comunhão.
Não se esqueçam, no entanto, que para atingir esse objectivo, a conversão deve ter sempre o espirito
missionário, isto é, trabalhar para levar a mensagem e proclamar o Evangelho tal como vos impele o vosso
carisma fundacional. Meus irmãos e irmãs, vós já destes muitos frutos à Igreja e ao Mundo. Irão produzir ainda
mais frutos com a ajuda do Espírito Santo que vos concedeu os seus dons e carisma.”

D. Francisco com o Cardeal Rylko

Foi com essa palavra de estímulo e exortação que terminou o Congresso cujas conclusões apresentadas pelo
Cardeal Stanislaw Rylko, Presidente do PCL, sublinharam a necessidade de mantermos bem vivo o carisma
concedido pelo Senhor resistindo à tentação de “engaiolar” o Espírito Santo de acordo com modas ou ao sabor
dos nossos interesses pessoais.
Outro momento muito especial foi a reunião prévia que na noite do dia 19 de Novembro juntou a convite da
Comunidade de Sant’Egídio dez dos mais significativos movimentos eclesiais que se dispuseram a
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harmonicamente viverem em comunhão com o Santo Padre a alegria de evangelizar no contexto dos seus
carismas próprios.

Reunião na Comunidade de Sant’Egídio

Estiveram presentes nesta reunião tão especial para além do OMCC e da comunidade anfitriã, os Focolar,
Shalom, Emmanuel, Fondacio, Renovamento, ICCRS, Novo Horizonte, Caminho Novo e Arca, quase todos
representados pelas direcções mundiais respectivas.
oooOOOooo

Ideias Fundamentais
O Comité Executivo está a preparar a edição à escala mundial do livro com a nova redacção do Ideias
Fundamentais aprovado no passado dia 13 de Setembro em Fátima – Portugal.
A primeira edição que será nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa, e que contará com largos milhares de
exemplares, estando previsto a sua apresentação mundial em Maio ou Junho.
No decurso da Ultreia Europeia que decorrerá em 1 de Maio de 2015 em Roma será efectuada uma
apresentação desta publicação.
oooOOOooo

Ideias Fundamentais - Conclusões de alguns capítulos
Neste Boletim, e nas próximas edições, iremos dando conta das principais conclusões de cada capítulo do livro
da nova redacção do Ideias Fundamentais.
1º Capítulo – História do MCC

A. Conhecer a história do MCC
É necessário ter consciência da história do MCC reconhecendo a obra do Espírito desde o início até à realidade
actual do MCC e constatando a entrega, entusiasmo e esforço de tantas pessoas, a começar pelos iniciadores e
terminando em tantos “cursilhistas anónimos” que puseram as suas vidas ao serviço do MCC.

B. Descobrir nela a realidade e a identidade do MCC.
Essa história permite descobrir como se formou a realidade e a identidade do MCC. Ao longo do tempo, a
acção do Espirito e o compromisso de muitas pessoas formaram um movimento eclesial evangelizador, com

Toda Correspondência para: omcc.portugal@gmail.com
Endereço Postal: Rua do Farol, 6
2520-401 Peniche - PORTUGAL
Tel: +351 262787984◊ telemóvel: +351 914771314
www.orgmcc.org

COMITÉ EXECUTIVO DO OMCC:

COORDENADORES DOS GIs:

Francisco Salvador, Presidente
D. Francisco Senra Coelho, Assis. Espiritual
Romy Raimundo, Secretária
Joaquim Mota, Vice-presidente
Fausto Dâmaso, Tesoureiro
Mário Bastos,Vogal

Joo-Young Chang, APG
Alvaro Moreno, GECC
FilipeVanososte, GLCC
Estelita René, NACG

uma mentalidade, uma finalidade e um método próprio. E por meio deste Movimento, o Espirito tornou
possível que inúmeras pessoas encontrem o amor de Deus e dêem sentido às suas vidas.

C. Responder numa triple dimensão
Perante essa história é necessário também responder numa triple dimensão: gratidão, compromisso e
esperança.
a) Gratidão pela acção do Espirito e a entrega de tantas pessoas, que tanto bem fizeram na vida de muitas
outras.
b) Compromisso, pessoal e comunitário, e dedicação para continuar a viver hoje com paixão tudo o que o MCC
oferece.
c) E esperança, para enfrentarmos o futuro contando sempre com o Espirito Santo.
2º Capítulo – O Carisma do MCC

A. Entender a “dimensão carismática” do MCC
É essencial entender a “dimensão carismática” do MCC, reconhecendo que na sua fundação há um dom
especial do Espirito, e não só uma simples iniciativa humana. Portanto, a participação no Movimento, que é
inspirado pelo Espirito, necessariamente tem de se viver a partir do Espirito: acolhendo, e numa adesão total,
vivendo o carisma.

B. Necessidade dupla
Sobre o carisma é necessário, em primeiro lugar, conhecê-lo: o que é, e quais são as suas características
específicas. Para isso é necessário vivê-lo: assumindo, e desejando que configure a nossa mentalidade e que
impulsione a nossa acção.

C. “Fidelidade criativa” ao carisma do MCC
A vivência do carisma exige uma “fidelidade criativa”: mantendo uma completa fidelidade à inspiração original,
desenvolvendo ao mesmo tempo a necessária à criatividade para vivê-lo nas circunstâncias dos nossos dias.
oooOOOooo

1º Aniversário da “Evangelii Gaudium”
Por este mês de Novembro passa o 1º aniversário da exortação apostólica do Papa Francisco “Evangelii
Gaudium”. Este documento despertou muita reflexão e interesse em todo o mundo, e certamente no íntimo
de cada um de nós, pois que nos desafia a sermos missionários levando, com o nosso testemunho e a nossa
palavra, a alegria do Evangelho a todos os homens e mulheres do nosso tempo. Esperamos que estes desafios
tenham provocado uma mentalidade nova em todos os cursistas e nesta Igreja de Cristo.
oooOOOooo
As próximas edições do Boletim passarão a ser mensais com a colaboração dos Grupos Internacionais.
Desse modo, nos próximos meses de Janeiro a Abril irão dar o seu contributo respectivamente o GECC, NACG,
GLCC e APG.
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