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Tema: O MCC em estado 

permanente de missão 

Lema: “VÓS SOIS O SAL 

DA TERRA E A LUZ DO 

MUNDO” (Mt 5,13) 
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 VIMOS EM 2016 A DIMENSÃO DA 
VOCAÇÃO FUNDAMENTAL CRISTÃO. 
O QUE SIGNIFICA ESTADO PERMANENTE 
DE MISSÃO 
criar uma nova cultura missionária... 
  um novo conceito de missão... 
  não apenas fazer missão mas, ser 

missão. 



Inspirações: 
 Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, do Papa 

Francisco, de uma Igreja em saída. 
 Doc. 105, da CNBB que nos proporcionou um 

uma maior clareza na compreensão de que os 
leigos e leigas são chamados a serem, por  
vocação,   sujeitos  e protagonistas  na 
Evangelização. E isto é urgente de ser assumido 
pelo MCC. 
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Tendo como eixo condutor em 
nossa ação evangelizadora a 
afirmação clara de Jesus que 
nos disse: "Vós sois o sal da 
terra e a luz do mundo". 
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A dimensão Missionária, continua de 
forma permanente..., este ano, 2017, 
queremos dar um passo mais, incluindo 
nova dimensão - a Espiritualidade como 
garantia e eficácia da missão. 
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Espiritualidade                 
 
     A  Espiritualidade    nos leva  a  
ter  clareza  de  nossa missão        
no mundo. 
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Espiritualidade                 

 
      

O  ser humano e suas  três dimensões 
igualmente importantes.  
 
1. Somos seres com dimensão material, temos, 
portanto, matéria, corpo, daí a necessidade de 
hábitos saudáveis é indispensável criar um 
estilo de vida.  
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Espiritualidade                 

 
 

2. Somo seres dotados de afetividade, nasce 
desta dimensão a necessidade do cultivo, do 
exercício do amor.  
3. Somos seres constituídos de espírito, por 
isso, necessitados de espiritualidade. 
A espiritualidade tem origem na própria 
natureza do ser humana.  
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ESPIRITUALIDADE  
 
Mas o que entendemos por espiritualidade?  
  entendemos a presença de Deus em nossa vida 

em nossas ações.  
 Todo aquele que coloca a presença de Deus  ou 

não exclui Deus de sua vida, tem uma 
espiritualidade.  

 Não podemos confundir espiritualidade com 
oração. Ela é uma forma de alimentar a 
espiritualidade, mas a espiritualidade é maior que 
a oração.  
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ESPIRITUALIDADE 
 

Podemos afirmar que a espiritualidade é um 
caminho de comunhão com Deus, é uma ponte, 
que nos coloca em contato, em comunhão com o 
ser superior. 

 

   A espiritualidade é uma forma de 
viver, é uma característica de quem 
tem fé. 
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ESPIRITUALIDADE 
 

 A espiritualidade decorre da fé.  
 A espiritualidade nos dá um modo de viver, é a maneira 

própria de viver de quem tem fé. É a forma como cada 
um se  relaciona com Deus,  com  o o mundo e com os 
outros.  

 Podemos dizer que há  muitas formas de 
espiritualidade, fundamentalmente depende da fé de 
cada um.  

 Quem possui uma fé profunda terá uma espiritualidade 
forte.  

 Se a fé for pequena, débil a espiritualidade também 
será pequena.  
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ESPIRITUALIDADE 
 

Conceito de Deus # Espiritualidade.  

Um Deus distante, longínquo nos dará uma 
espiritualidade fria, e até alienante.  

Um Deus sentado num trono no infinito, nos dará uma 
espiritualidade passiva.  

Um Deus comerciante nos levará a uma espiritualidade 
de troca-troca, dá cá, toma lá.  

Um Deus castigador, carrasco,  produzirá uma 
espiritualidade de temor, de insegurança de medo.  
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 ESPIRITUALIDADE.  
 
 

Conceito de Deus # Espiritualidade 
 

Um Deus quebra galho, com certeza, vai gerar 
uma espiritualidade  superficial, interesseira, 
vazia e frustrante.  

Um Deus impessoal, etéreo, fluido vai levar-
nos  a uma espiritualidade sem fundamentos, 
alienante. 
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ESPIRITUALIDADE 
 

O conceito de um Deus próximo, amigo, bom, 
pai, vai produzir, gerar uma espiritualidade 
quente, calorosa, humana, realizadora e 
comprometida.  
A espiritualidade depende da visão do ser 
humano. Se for uma visão materialista...  Ou 
ser de comunhão... 
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ESPIRITUALIDADE 

Espiritualidade é: “ deixar-se conduzir pelo 
Espírito... E viver em plena docilidade ao 
Espirito, é deixar-se plasmar interiormente  
pelo  Espírito, para tornar-se cada vez mais 
semelhante a Cristo... A docilidade ao Espírito 
permitirá acolher os dons da fortaleza e do 
discernimento, que são traços essenciais da 
espiritualidade missionária”. ( RM 87) 
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ESPIRITUALIDADE  
 
 

Concluímos: "Espiritualidade Cristã não é 
outra coisa senão viver segundo o espírito 
de Cristo, recriar e concretizar na própria 
vida e numa situação histórica as 
motivações, as atitudes fundamentais e o 
comportamento de Jesus. “(Espeja, 
1994,pg 57)  



MCC – Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil 



MCC – Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil 

                                                              
 
 
 
 

VER 
 
 

 
 
 



MCC – Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil 

                                                             VER 
 
 

Ao definirmos que Espiritualidade Cristã é 
viver segundo o espírito de Cristo, temos 
agora que olhar o mundo e refletir , fazer 
uma detalhada análise de como vemos a 
Espiritualidade: a minha, a de todos os 
Cristãos e a das pessoas com quem 
convivemos nos ambientes. 
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                                                             VER 
 
 

Não sejamos negativos ou positivos, mas realistas, 
para que, assim, possamos compreender o problema 
de forma ampla, irrestrita , observando toda a 
complexidade do assunto e , após discernir, 
desenvolver nossas ações transformadoras. 
 
O seguimento de Jesus significa recriar as atitudes 
dele: intimidade com o Pai, dedicação à causa do 
reino, preferência pelos que vivem nas periferias 
quer existenciais quer sociais.  
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É um caminho que motiva a “sair de si 
mesmo” e a “servir" , e fundamenta-se 
em Jesus Cristo, nos valores que ele 
anunciou, tais como o amor, o perdão, a 
solidariedade, a justiça, a partilha, o 
respeito à pessoa humana. 
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Podemos dizer que a espiritualidade é nosso 
modo concreto de seguir Jesus.  
É o colorido que damos à nossa  fé. Podemos 
ainda dizer que a espiritualidade é o modo 
como vivemos nossa fé. Podemos afirmar 
ainda que a espiritualidade é ação de Deus que 
fecunda nossa vida e as nossas ações.  
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ESPIRITUALIDADE 

 

 A espiritualidade nos dá  um conteúdo real à adesão a 
Jesus:  
crer no que ele creu;  
viver o que ele viveu; dar importância aquilo que ele dava 
importância; 
 interessar-se por aquilo pelo qual ele se interessou;  
tratar as pessoas como ele as tratou;  
olhar a vida como ele a olhava; 
orar como ele orou; 
transmitir a esperança como ele transmitia.” (Pagola, 
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A fonte e origem de todo o apostolado da Igreja é 
Cristo, enviado pelo Pai.  
Sendo assim, é evidente que a fecundidade do 
apostolado   depende da união vital com Cristo, 
segundo as palavras do Senhor: aquele que 
permanece em mim e em quem eu permaneço, esse 
produz muito fruto; pois, sem mim, nada podeis 
fazer» (Jo. 15, 5).  



 

 

E esta Boa Nova há de 
ser proclamada, antes de 
mais, pelo testemunho.  
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O mundo reclama e espera de nós 
simplicidade de vida, espírito de 
oração, caridade para com todos, 
especialmente para com os 
pequeninos e os pobres, obediência e 
humildade, desapego de nós mesmos 
e renúncia.  
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Sem esta marca de santidade, dificilmente a nossa palavra fará a 
sua caminhada até atingir o coração do homem dos nossos tempos; 
ela corre o risco de permanecer vã e infecunda.  
 
É necessário formar os discípulos numa espiritualidade da ação 
missionária, que se baseia na docilidade ao impulso do Espírito, à 
sua potência de vida que mobiliza e transfigura todas as dimensões 
da existência. 
 
Não é uma experiência que se limita aos espaços privados da 
devoção, mas que procura penetrá-los completamente com seu 
fogo e sua vida.  
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A espiritualidade cristã e suas características: 
a) É teocêntrica – entrega a Deus, a seu amor. 
b) É cristocêntrica – Cristo, salvação e bênção. 
c) É eclesial – lugar de encontro e adoração. 
d) É sacramental – caminho de salvação. 
e) É pessoal – fé e ética. 
f) É comunitária – vivência da espiritualidade. 
g) É escatoloógica -  fim dos tempos. 
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Falsos conceitos . 

Reduzir a espiritualidade a meros ritos, orações e sacrifícios. 
Desenvolver uma espiritualidade intimista, de eu e Deus. 
Uma espiritualidade de alienação.  
Criar uma espiritualidade em base ao devocionismo,  por 
isso superficial. 
Outro conceito impróprio seria desenvolver uma 
espiritualidade desencarnada, fora do tempo, fora da 
realidade. 
Onde se fundamenta a Espiritualidade: Na visão, no 
conceito e na experiência de Deus. 
. 
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A visão de um Deus pessoal, próximo, 
amoroso, vai gerar um tipo de 
espiritualidade; por outro lado a visão 
de um Deus distante, impessoal, 
julgador, vai gerar outro tipo de 
espiritualidade.. 
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A espiritualidade exige que tenhamos 
feito um encontro com uma pessoa, 
Jesus Cristo, que o conheçamos “com 
todo o entendimento, com todo o 
coração e com toda a nossa alma” (Mt 

22,37)  
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VER   
ESPIRITUALIDADE DO MOVIMENTO DE CURSILHOS 

 

A  espiritualidade do MCC , ou seja, a 
forma que o  MCC vive Jesus Cristo, nos 
conduz  a importância da compreensão do 
carisma, dom do Espírito Santo.  
O IFMCC nos esclarece no Nr 62 :  
“O carisma do MCC é um dom que dá 
forma a uma mentalidade própria e 
particular.  
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A espiritualidade do MCC expressa sua mentalidade, ou 
seja, a forma de pensar e viver, na realidade de hoje.  
Isto exige conservar a essência e a identidade, mas com 
capacidade de adaptar-se à vida e às suas diferentes 
circunstâncias.  
A proposta básica do MCC (Nr 74-IFMCC) é compartilhar 
o amor de Deus mediante um método querigmático, 
que possibilita que pessoas convertidas 
(transformadas) transformem os ambientes.   
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Critérios de atuação: amizade, 
sinceridade, normalidade, 
liberdade e alegria. (IFMCC , Nr 
79) 
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Mas qual o primeiro anúncio a ser feito pelo 
cursilhista ?  

                              

A sua vida, o seu testemunho.  
Nosso testemunho, não  de seres 
perfeitos, mas de seres que 
reconhecem sua humanidade e 
buscam no encontro diário com Cristo 
o alicerce para viver com paz, alegria e 
esperança.  
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ENCARNADA 

 

Espiritualidade encarnada é viver o 
Cristo, ser Cristo para o mundo na 
realidade , no dia a dia, uma vida 
coerente, frágil pela humanidade e 
gloriosa pela santidade que o amor 
de Deus nos unge. 
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                                  Espiritualidade Cristocêntrica 
        
 

O cursilhista segue incondicionalmente a Jesus 
Cristo.  
Este   seguimento   exige  apaixonar-se, exige que o 
encontro com Ele seja renovado diariamente.  
 Cursilhista desenvolve sua espiritualidade ao 
renovar diariamente o encontro com este Cristo que 
nos ama incondicionalmente, nesta relfexão diária 
precisamos responder a pergunta dEle aos 
discípulos:  “E vós quem dizeis que eu sou ? “ 
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 Vejamos o seguimento incondicional 
exige conhecimento, exige encontro, exige 
amor, se a Igreja é o corpo eclesial do 
Cristo no mundo, somos chamados a ser a 
parcela que nos cabe, por amor, ser o 
Cristo para o mundo, cumprir a missão 
que ele nos deixou.  
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                               Espiritualidade de Conversão 
     
 Pagola(2013, pg 58) nos fala que “a conversão de que fala Jesus não é 
algo forçado”. É uma mudança que vai crescendo em nós a medida que 
vamos tomando consciência de que Deus é alguém que quer fazer 
nossa vida mais humana e feliz. 
 Não se trata só de “tornar-se uma boa pessoa”, mas de voltar àquele 
que é bom conosco.” 
Converter-se é renovar diariamente o encontro consigo mesmo, com 
Cristo e com a comunidade.  
Somos peregrinos, estamos sempre a caminho, a humildade nos leva a 
buscar dia após dia o crescimento do encontro, crescimento no amor.  
Se espiritualidade é vida, a vida precisa ser alimentada, se nos 
afastarmos do alimento ela vai enfraquecendo.  
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O fogo inicial, o primeiro amor, Jesus temia que eles se extinguissem , 
instalar-nos comodamente em nossas crenças, “acostumarmo-nos” 
com o Evangelho, viver uma religião apagada. (Pagola 2013, pg 296) 
 
Diante das realidades que vivemos, precisamos ouvir constantemente 
estas palavras “Vigiai, dai-vos conta do momento que viveis?”, “é 
hora de despertar” 
 
Não podemos descuidar de nossas vidas, não podemos fugir do 
encontro, mas renová-lo, precisamos alimentar , viver despertos para 
o Cristo, não somente num retiro, não somente num encontro de 
formação, numa escola vivencial mas, em todos os momentos. 
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Se amamos, queremos estar juntos, se queremos estar 
juntos curtimos os momentos de encontro, sua presença 
muda meu viver, renova minha caminhada. Converter-se é 
encontrar-se, é voltar-se a Ele, é vigiar e despertar!!  
É renovar o compromisso com Deus muitas vezes, como fez 
Maria, aponta Murad (2012, Pg 62):  
“Ela deu um “sim" decidido a Deus quando era muito jovem. 
Iniciou uma travessia na fé, sem saber em detalhes o que 
iria acontecer.  
Pois faz parte da experiência da fé arriscar-se, abrir-se ao 
novo, passar pela incerteza da noite escura.  
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Trabalhos  de grupos. 
1. O QUE ENTENDEMOS  POR 
ESPIRITUALIDADE ?  
2. A ESPIRITUALIDADE ESTA PRESENTE EM 
MINHA VIDA? NAS MINHAS ATITUDES? NAS 
MINHAS AÇÕES? DE QUE MANEIRA? 
E DENTRO DO MOVIMENTO, COMO 
PRATICO MINHA ESPIRITUALIDADE?  
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DISCERNIR  
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            DISCERNIR - ESPIRITUALIDADE 
 
 

O discernimento mediante a fé cristã gera a virtude:  
 do cuidar,  
 zelar, 
  escolher o melhor caminho,  
 corrigir rotas, traçar novos rumos, 
  novas estratégias, novos planos.  
 Isso requer esforço, empenho, caridade e amor à missão, 

na certeza de que para mudar o coração humano é 
necessário amar com os sentimentos de Jesus.  
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            DISCERNIR - ESPIRITUALIDADE 
 
 

Essa atitude desconhece preconceitos, rancores, 
receios e medos. Este sentimento messiânico de 
levar Cristo a  todos os corações e trazer os que 
vivem na periferia da fé, esquecidos de seu batismo, 
afastados de sua Igreja, indiferentes à dimensão 
comunitária da fé, para o abraço amoroso de Deus 
Pai, a partir do encontro com Cristo e com os irmãos 
e irmãs,  cientes e conscientes que Deus Pai é o 
Senhor do banquete e convidou todos para a festa  
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DISCERNIR - ESPIRITUALIDADE 
 

Como deveríamos viver, como deveria ser nossa 
espiritualidade ?  

Supõe um processo, um dinamismo.  
Esta vida exige o exercício constante da fé, da esperança e da 
caridade.  
Só com a luz da fé e a meditação da palavra de Deus pode 
alguém reconhecer sempre e em toda a parte a Deus no qual 
«vivemos, nos novemos e existimos» (At. 17, 28), procurar em 
todas as circunstâncias a Sua vontade, ver Cristo em todos os 
homens, quer chegados quer estranhos, julgar retamente do 
verdadeiro sentido e valor das realidades temporais, em si 
mesmas e em ordem ao fim do homem.  
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O amor de Deus que «foi derramado em nossos corações pelo Espírito 
Santo, que nos foi dado» (Rom. 5, 5), torna os leigos capazes de 
exprimir em verdade, na própria vida, o espírito das Bem-
aventuranças.  
Seguindo a Cristo pobre, nem se deixam abater com a falta dos bens 
temporais nem se exaltam com a sua abundância imitando a Cristo 
humilde, não são cobiçosos da glória vã (cfr. Gál. 5, 26), mas procuram 
mais agradar a Deus que aos homens, sempre dispostos a deixar tudo 
por Cristo (cfr. Lc. 14, 26) e a sofrer perseguição pela justiça (cfr. Mt. 5, 
10), lembrados da palavra do Senhor: «se alguém quiser seguir-me, 
abnegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me» (Mt. 16, 24).  
 
Finalmente, fomentando entre si a amizade cristã, prestam-se 
mutuamente ajuda em todas as necessidades. 
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É muito importante desenvolver uma espiritualidade da gratidão, da 
misericórdia, da solidariedade fraterna, atitudes próprias de quem 
ama desinteressadamente e sem pedir recompensa, por isso uma 
espiritualidade da gratuidade.  
 
Pagola (2013, pg 61) cita : “Se a fé consiste em seguir Jesus, todos 
devemos perguntar-nos sinceramente a quem seguimos em nossa 
vida, a que mensagens prestamos ouvidos, a que líderes aderimos, 
que causas defendemos e a que interesses obedecemos, ao mesmo 
tempo em que pretendemos ser cristãos, isto é, “seguidores” de Jesus 
Cristo.  
O seguimento de Jesus exige novos comportamentos, novas reações e 
novas estruturas. 
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COMO ALIMENTAR A ESPIRITUALIDADE 
 
 

-    No encontro com o Cristo -  DAp 243 
 O acontecimento de Cristo é, portanto, o início desse sujeito 
novo que surge na história e a quem chamamos discípulo: 
 “Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma 
grande idéia, mas através do encontro com um 
acontecimento, com uma Pessoa, que dá um novo horizonte 
à vida e, com isso, uma orientação decisiva”. 
Isso é justamente o que, com apresentações diferentes, 
todos os evangelhos nos têm conservado como sendo o 
início do cristianismo: um encontro de fé com a pessoa de 
Jesus (cf. Jo 1,35-39) 
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COMO ALIMENTAR A ESPIRITUALIDADE 

 

 - Na oração pessoal e comunitária 
 - Na Palavra de Deus  DAp 247 
 Encontramos Jesus na Sagrada Escritura, lida na Igreja.  
A Sagrada Escritura, “Palavra de Deus escrita por inspiração do Espírito 
Santo”, é, com a Tradição, fonte de vida para a Igreja e alma de sua 
ação evangelizadora.  
Desconhecer a Escritura é desconhecer Jesus Cristo e renunciar a 
anunciá-lo. Por isso, é necessário educar o povo na leitura e na 
meditação da Palavra. Do contrário, como vão anunciar uma 
mensagem cujo conteúdo e espírito não conhecem profundamente? 
 É preciso fundamentar nosso compromisso missionário e toda a nossa 
vida na rocha da Palavra de Deus”.  
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           COMO ALIMENTAR A ESPIRITUALIDADE 
 

Na sagrada liturgia -  DAp 251 
 
 A Eucaristia é o lugar privilegiado do encontro do discípulo com 
Jesus Cristo.  
Com este Sacramento, Jesus nos atrai para si e nos faz entrar em 
seu dinamismo em relação a Deus e ao próximo.  
Existe estreito vínculo entre as três dimensões da vocação cristã: 
crer, celebrar e viver o mistério de Jesus Cristo, de tal modo que a 
existência cristã adquira verdadeiramente forma eucarística.  
Em cada Eucaristia, os cristãos celebram e assumem o mistério 
pascal, participando nEle.  
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               COMO ALIMENTAR A ESPIRITUALIDADE 
 

Nos sacramentos DAp 254 
 O sacramento da reconciliação é o lugar onde o pecador 
experimenta de maneira singular o encontro com Jesus 
Cristo, que se compadece de nós e nos dá o dom de seu 
perdão misericordioso, nos faz sentir que o amor é mais 
forte que o pe- cado cometido, nos liberta de tudo o que nos 
impede de permanecer em seu amor, e nos devolve a alegria 
e o entusiasmo de anunciá-lo aos demais de coração aberto 
e generoso.  



MCC – Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil 

           COMO ALIMENTAR A ESPIRITUALIDADE 
 
Na comunidade, na vivência fraterna (257) 
 Também o encontramos de modo especial nos pobres, 
aflitos e enfermos (cf. Mt 25,37-40), que exigem nosso 
compromisso e nos dão testemunho de fé, paciência no 
sofrimento e constante luta para continuar vivendo.  
Quantas vezes os pobres e os que sofrem nos evangelizam 
realmente! Da contemplação do rosto sofredor de Cristo 
neles e do encontro com Ele nos aflitos e marginalizados, 
cuja imensa dignidade Ele mesmo nos revela, surge nossa 
opção por eles. A mesma união a Jesus Cristo é a que nos faz 
amigos dos pobres e solidários com seu destino.  
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 COMO ALIMENTAR A ESPIRITUALIDADE 
Na Religiosidade popular - DAp 258 -265 
       
Não podemos desvalorizar a espiritualidade popular ou considerá-
la como modo secundário da vida cristã, porque seria esquecer o 
primado da ação do Espírito e a iniciativa gratuita do amor de 
Deus. 
 
 É uma espiritualidade encarnada na cultura dos simples, que nem 
por isso é menos espiritual, mas que o é de outra maneira.  
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A vida se desenvolve conforme o modo que se vive e o tipo , 
a forma do alimento,   assim ocorre com a espiritualidade.  
 
Ao compreendermos que o CARISMA é o que nos identifica, 
é nossa identidade, e a MENTALIDADE é a chave do MCC, “o 
porque somos o que somos, porque fazemos o que fazemos 
e como fazemos o que fazemos”. 
 
 Chegamos a conclusão que nosso modo de viver a 
espiritualidade e a forma de alimentá-la são alicerçadas por 
eles. 
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                  MODELOS DE ESPIRITUALIDADE 
 
O Movimento de Cursilhos tem em Maria e no nosso 
Patrono São Paulo. 
  

MARIA 
Na vida e nas virtudes de da Virgem Maria encontramos um 
claro modelo de espiritualidade: 
  desde sua forma de acolher Jesus Cristo, 
 na anunciação,  
  na sua caminhada ao  encontro de Isabel,  
 e em seu cântico de ação de graças, 
  em  seu silêncio, 
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                  MODELOS DE ESPIRITUALIDADE 
 
O Movimento de Cursilhos tem em Maria e no nosso 
Patrono São Paulo. 
  

MARIA 
 em  seu silêncio, em guardar as palavras de Cristo depois 

de encontrá-lo no templo,  
 sua intervenção nas Bodas de Caná,  
 na fidelidade e grandeza no acompanhamento ao seu 

Filho até o extremo,  
 no alta do calvário, na sua presença e ação em 

Pentecostes. 
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 Maria  acolhe a Mensagem do Anjo Gabriel, confia no seu 
Senhor e se coloca a seu serviço como humilde serva.  

 No seu cântico mostra que descobriu o mistério de Deus 
não só na pessoa de Isabel, mas na história de seu povo.  

 Maria proclama a mudança que aconteceu na sua própria 
vida sob o olhar amoroso de Deus, cheio de misericórdia.  

 Por isso, ela canta feliz: “Exulto de alegria em Deus, meu 
Salvador”! Indo imediatamente ao encontro de Isabel, 
Maria nos mostra verdadeira prontidão em atender as 
exigências da Palavra de Deus.  
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  Maria nos ensina a VER, OUVIR, ACOLHER, IR AO 
ENCONTRO e SERVIR.  (De Nazaré até as 
montanhas de Judá são mais de 100 quilômetros).  

 A atitude de Maria frente à Palavra anunciada 
deixa a nós e à nossa comunidade cursilhista, a 
lição de não nos fecharmos sobre nós mesmos, 
mas sair de nossa individualidade, sair de casa, e 
estar atentas às necessidades bem concretas das 
pessoas e procurar ajudar na medida dos anseios 
pessoais e comunitários.  
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  De modo especial, nesse Ano Mariano 
somos chamados a nos espelhar na 
espiritualidade mariana, seu jeito e seu 
compromisso em se colocar a serviço do 
Senhor, acolher Sua proposta e levá-la ao 
irmão que necessita.  

 A vinda de Jesus ao mundo seguiu um 
percurso, um projeto que teve acolhida em 
Maria.  
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 O Jesus que morreu na cruz, ressuscitou e está no meio 

de nós, é seu Filho! Ela no-lo deu pela ação do Espírito 
Santo; Ele, o Único Mediador e Salvador, nos foi dado 
graças a ela. Ela colaborou como ninguém no novo 
nascimento de todos e de cada um de nós que cremos.  

 Ela está presente de alguma maneira, em cada agir 
evangelizador em que Cristo Jesus nasce no coração de 
alguém.  

 E se o Senhor entrar pelo coração, ali fazer sua morada, 
ficará em nosso ser, agirá em nosso agir.  
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NOSSO PATRONO SÃO PAULO 
 
 O que ocorreu com ele foi um verdadeiro cursilho, e pode 

também se dar na vida de todas as pessoas que se abrem 
à graça de Deus.  

 A graça não deforma a natureza humana, mas a ilumina, 
a fortalece, a transforma e enriquece. (Castro ….pg33) 

      Paulo passou por essa profunda transformação que                   
Repercutiu em seu modo de agir. A partir de experiência 
pessoal, afirmou que. “se alguém está em Cristo, é nova 
criatura.”(2 Cor 5,17).  
 A experiência de ser nova criatura em Cristo fez Paulo 

romper estruturas pessoais, religiosas e sociais fechadas 
em si mesmas.  
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 “O apóstolo Paulo acreditou que é possível 
viver de maneira diferente e alimentou o 
sonho de construir um mundo com mais amor, 
fraternidade, liberdade e justiça. 
 No seguimento de Cristo encontrou um 
sentido e, nesse sentido, descobriu a 
felicidade!” Bretones apud CASTRO (2009, pg 
70)  
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SOBRE O APOSTOLADO DOS LEIGOS  
 
 
O amor de Deus que «foi derramado em nossos corações pelo 
Espírito Santo, que nos foi dado» (Rom. 5, 5), torna os leigos 
capazes de exprimir em verdade, na própria vida, o espírito das 
Bem-aventuranças. Seguindo a Cristo pobre, nem se deixam 
abater com a falta dos bens temporais nem se exaltam com a sua 
abundância imitando a Cristo humilde, não são cobiçosos da 
glória vã (cfr. Gál. 5, 26), mas procuram mais agradar a Deus que 
aos homens, sempre dispostos a deixar tudo por Cristo (cfr. Lc. 14, 
26). Finalmente, fomentando entre si a amizade cristã, prestam-se 
mutuamente ajuda em todas as necessidades. 
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ESPIRITUALIDADE E MÉTODO DO MCC 
             
 “O método do MCC, que é um elemento essencial de 
sua identidade, existe em função do Movimento, para 
tornar possível que o Movimento realize uma ação 
adequada, frutífera, eficaz.” (Nr 162) 
          
“Os dirigentes do MCC, pelo fato de serem dirigentes, 
necessitam conhecer, valorizar e respeitar 
adequadamente o método, para poder aplicá-lo da 
forma mais apropriada à finalidade do 
movimento.”(Nr165)  
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PRÉ-CURSILHO  
 
 

           Para proclamar o primeiro anúncio podemos partir da 
sensibilidade da fé, da dimensão comunitária que ela nos 
favorece, dos acontecimentos e situações que envolvem as 
pessoas em seus diversos ambientes e dali ajudá-las a sentir 
a presença e a ação salvadoras de Deus, que através de 
Jesus Cristo lhes bate à porta, convida, chama e espera uma 
resposta. 
 Sabemos que Deus se deixa encontrar e não se cansa de nos 
surpreender: quantas pessoas, homens, mulheres, adultos e 
jovens, mudaram radicalmente seu jeito de ser pensar e agir 
à partir do encontro com Cristo! 
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Um olhar mais atento nos ambientes estruturais da 
cidade, do bairro, do prédio, do comércio, da 
educação, saúde, da fábrica, do escritório, dos 
poderes constituídos, dos meios de comunicação e 
lazer, do meio urbano ou rural...  
 
Pode  nos conduzir em direção a alguém que, 
sensibilizado pelo abraço de Cristo, queira 
transformar seus ambientes.  
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O Catecismo da Igreja Católica, n. 27, diz:  
          
 
"O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já 
que o homem é criado por Deus e para Deus; e Deus não 
cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem 
há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de 
procurar".  
Essa afirmativa nos encoraja a VER  nossos ambientes e 
neles enxergar pessoas que queiram realizar  a maior 
alegria que o ser humano pode sentir nessa vida: encontrar-
se com Cristo! 
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Muitas vezes passamos pela experiência crítica  de nossos limites ou 
pelas arestas de nosso orgulho e vaidade próprios, provamos nossa 
total falta de forças, e desistimos de nos aproximar de alguém, em 
nome de Cristo.  
Porém recobramos  a coragem, até mesmo sem saber de onde veio, e 
nos colocamos novamente a serviço da missão, aí sim, temos a 
convicção de sermos enviados, portadores de uma esperança e como 
tivéssemos tocado a orla do manto de nossa Mãe Santíssima, nos 
sentimos animados pela presença de Cristo que nos disse:  

"Não tenha medo!"  
e partimos confiantes a convidar, a chamar, a buscar homens e 
mulheres, adultos e jovens para  ouvir falar de Deus. 
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 O desafio é olhar, ver e reconhecer a realidade a nossa volta e nela 
mergulhar com o olhar da fé, em atitude de discernimento, motivados 
pela certeza da missão que temos como cristãos comprometidos, em 
ajudar as pessoas a ler as manifestações de Deus em sua vida.    
   
 Os apóstolos jamais perderam de vista a visão de Jesus de instaurar o 
Reino dos céus aqui na terra.  
O Pão da Palavra e da Sagrada Eucaristia na Ceia do Senhor, é o 
memorial do anúncio e da proclamação da Ressurreição do Senhor que 
tudo restaura, tudo renova: "Eis que faço novas todas as coisas" (Ap 
21,5) 
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IFMCC nos apresenta as atitudes dos dirigentes no Pré-Cursilho para as 
quais nossa Espiritualidade deve nos conduzir: ( IFMCC – 194) 

            
- ser instrumentos nas mãos do Espírito Santo; 
           
 - sentir-se enviado pela Igreja; 
           
 - oferecer um testemunho de vida coerente; 
        
 - viver um espírito de comunhão; 
  
- mostrar disposição para amar, servir e oferecer amizade 
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 Modelos de Espiritualidade no Pré-Cursilho encontramos: 
          
                    

   Maria nas Bodas de Caná (Jo 2,1-12)   
Primeiro Maria em todos os ambientes está atenta a todas as 
questões, as alegrias, mas também as preocupações, as ansiedades de 
cada pessoa.  
A passagem nos mostra que Maria não fala que é a mãe de Deus, que 
é a primeira seguidora do Cristo mas, por sua forma de ser as pessoas - 
pai do noivo, o mestre-sala, os serventes- todos se sentem a vontade 
para falar, para narrar aquilo que os está preocupando.  
 
Refletimos, também,  que os que organizam as bodas  não precisam 
lhe falar da sua vida, do problema mas, pela convivência, pela atenção, 
pelo amor e ternura com cada um ela percebe 
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. Ao perceber , sua vida é um testemunho de solidariedade, seu olhar, 
seu sorriso, seu abraço , todos são acolhedores , as pessoas vêem nela 
o conforto, a esperança , vêem nela algo que torna diferente sua vida , 
a presença do Cristo.  
Não um Cristo que afasta pela intransigência, pela Lei, mas aproxima 
pelo amor, pelo serviço, pela forma de viver.  
Maria ao acompanhar, ao conhecer  o momento da vida da pessoa não 
espera, ela toma a iniciativa, vai ao encontro.  
Indo ao encontro ela ensina o proceder a nós cursilhistas, ela põe as 
pessoas em contato com o Cristo e lhes diz: “fazei tudo o que eles vos 
disser”.  
Ela apresenta as pessoas aquele que pode dar sentido a vida deles, 
aquele que pode conduzi-los a felicidade.  
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Ressaltamos , que a espiritualidade cursilhista nos mostra que 
não existe período de pré-cursilho, somos sempre pré-cursilho, 
pois nossa vida , nosso testemunho diário, de atenção , de 
serviço , de querer servir e não de ser servido , de humildade e 
não de auto-promoção , um testemunho de vida em Cristo , leva 
as pessoas a aproximarem-se , leva as pessoas a buscar a fonte 
desta  fé e esperança, e assim chegará o dia que poderemos falar 
a cada uma delas : "fazei tudo o que eles vos disser” . Pois eu 
encontrei Jesus Cristo, e descobri um tesouro, Ele transformou 
minha vida , com minhas limitações e com sua misericórdia, me 
tornei verdadeiramente feliz.  
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          Nosso Patrono São Paulo:  
 

 
" Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para 
ganhar ainda mais. 
E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus; para os 
que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para 
ganhar os que estão debaixo da lei.Para os que estão sem lei, como 
se estivesse sem lei (não estando sem lei para com Deus, mas 
debaixo da lei de Cristo), para ganhar os que estão sem lei. 
Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me 
tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns.E 
eu faço isto por causa do evangelho, para ser também participante 
dele. 
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Ser pré-cursilho é viver em cada ambiente, uma espiritualidade 
encarnada, ou seja , na sua realidade.  
O cursilhista não foge e não afasta, ele vive, seu testemunho chama a 
atenção pela coerência, por viver no ambiente, em normalidade, com 
alegria.  
Vive no mundo - cada ambiente - mas é fermento que transforma 
como nos explica Pagola(2013, pg 162) :  
“Assim é Deus: não se impõe, mas transforma; não domina, mas 
atrai.E assim também devem atuar aqueles que colaboram em seu 
projeto como “fermento" que introduz no mundo sua verdade, sua 
justiça e seu amor de maneira humilde, mas com força 
transformadora”. 
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Como São Paulo que falou a judeus, gregos , romanos , e semeou em 
diversas comunidades, ele não possuía discursos prontos, suas 
palavras brotavam de quem estava vivendo o Cristo, sua vida, seu 
testemunho aproximou as pessoas do Ressuscitado.  
Nós somos pré-cursilho hoje, entre judeus, gregos, romanos; somos 
pré-cursilhos numa sociedade com muitas semelhanças com as quais 
São Paulo convivia, muitas diferenças também portanto a 
Espiritualidade cursilhista pressupõe criatividade. São Paulo foi 
criativo, teve audácia, a cada nova realidade foi desenvolvendo um 
nova forma de encarnar o evangelho nesta. Em cada contexto cultural 
e religioso, sua coragem , fé e esperança o impulsionaram a 
transformá-lo com Cristo no seu ser, por inteiro.  
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É importante salientar que criatividade não significa espontaneidade, 
improvisação ou arbitrariedade, a criatividade , ao contrário destas, 
nasce de um estudo profundo, de conhecer a realidade, de conhecer o  
evangelho, de viver um encontro significativo com o Cristo, para a 
partir daí , exercer a criatividade.  
 Hoje a estratégia de São Paulo continua válida, em cada 
comunidade estabeleceu líderes que recebiam seus textos, mantinham 
unidos os convertidos e orientavam para que se mantivessem firmes 
na fé, juntamente com o Ressuscitado. Somos pré-cursilho quando 
selecionamos pessoas-chave em cada ambiente, as preparamos para 
que , valorizando nosso testemunho de cristão comprometido, 
aceitem , ou peçam , espontaneamente viver a experiência do 
encontro com Cristo , no retiro do Cursilho.  
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CURSILHO  
  
 

“Precisamente por sua possível influência na 
vida das pessoas e pelo seu papel próprio no 
método, é preciso manter um profundo 
respeito pelo cursilho, refletindo 
constantemente sobre o que, por que, e como 
as coisas devem ser ditas e feitas, a fim de que 
nele possam ser alcançados os melhores 
frutos.”(IFMCC, NR 200) 
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Inicialmente precisamos referenciar que não desenvolvemos um retiro 
catequético , mas conforme nosso carisma, um retiro querigmático-
vivencial. Por certo, neste curto período dois ou três dias , não será 
possível aprofundar temas dogmáticos, eixos específicos da doutrina 
da Igreja, por isso que o testemunho de encontro consigo mesmo , 
com o Cristo e com a comunidade e transformação de vida são 
essenciais na mensagem. E através deste anúncio levar o cursilhista, 
vivificado pela Graça e fortalecido pelo Espírito Santo, a sentir-se apto 
e capaz para fazer seus encontros e optar por Cristo e pelo Reino de 
Deus, o testemunho deve ser instrumento para dizer que a felicidade é 
possível e que este caminho vale a pena, e Deus não exige nada em 
troca.  Referenda que seu amor é incondicional.  
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Não se trata de  apresentar doutrinas e idéias, mas fatos 
concretos nos quais sejam vistas e sentidas a presença de 
Cristo. Um testemunho não deve estar centrado em quem o 
dá, para que seja admirado, mas deve estar centrado em 
Cristo mesmo e em sua obra salvífica.  
Assim, o pronome pessoal, na primeira pessoa "eu" quase 
não deve aparecer: "Eu fiz... Eu sou... Eu tenho... Eu...".  A 
frase preferida em uma ação cristã comprometida, deve 
ser: "O senhor me... Ele me deu seu Santo Espírito... Por 
graça de Deus eu..."  
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O IFMCC enfatiza:  
          
 
“A opção pelo querigma exige a existência de testemunhas coerentes 
que, por palavras e obras, anunciem a vida nova em Cristo. A 
proclamação do querigma supões um testemunho de vida, e essa é 
uma clara opção estratégica e metodológica do MCC. “(IFMCC, 125)    
             
Assim como disse a Virgem Maria: "Aquele que é grande, fez em mim 
maravilhas!" e termina agradecendo e louvando a Deus: "Santo é seu 
nome!" (Lc 1,49). 
  
 Muitas vezes não valorizamos nosso próprio testemunho, e não 
estamos conscientizados de que tudo que o Senhor realizou não foi 
somente para nosso proveito pessoal, mas também para edificação de 
toda a comunidade.    
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Não é necessário grandes coisas, mas a autenticidade e o 
reconhecimento da ação de Deus na própria vida. Não por 
méritos pessoais e humanos, mas unicamente pela bondade 
infinita do Senhor.  

Deus abençoa cada um da forma que mais lhe agrada, e, por 
isso, o melhor testemunho é aquele que possa ser dado 
pessoalmente.  
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 A ponte para o verdadeiro anúncio passa pelo testemunho, que segue 
um caminho:  
 
O testemunho deve ser alegre, breve e centrado em Jesus Cristo.  
 É importante que haja uma referência daquilo que se era antes do 
encontro com Cristo; como era a vida longe do Senhor e como Ele foi 
tecendo o caminho para nos encontrar. 
-O encontro pessoal com Jesus pela fé e como aceitamos seu plano, 
estando atentos à conversão diária, como meio para alcançar a 
salvação. 
-Não devemos nos apresentar como perfeitos, senão como simples 
testemunhas na qual Deus realizou e realiza sua obra salvífica, trazida 
por Jesus, a partir daquele nosso  encontro e com coragem afirmamos: 
"Se fez em mim, pode fazer em ti. Jesus quer também realizar seu 
plano salvífico em sua vida. Jesus fez morada no meu coração, 
também que fazer morada no seu coração..."    
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Em resumo:  
 
 
Antes de Cristo;  
o encontro com Cristo;  
depois de Cristo e  o compromisso assumido: 
o seguimento de Cristo. 
 Estes são os passos para anunciar Jesus.  
   "Que belo é anunciar a todos o amor de Deus que salva e dá sentido 
à nossa vida! Ajudar os homens e mulheres de hoje a descobrir a 
beleza da fé e da vida de graça que se pode viver em Igreja, nossa 
Mãe! E assim farão, se forem dóceis, em atitude de humildade e 
confiança sob a guia desta Santa Mãe, que sempre procura o bem dos 
seus filhos; se estiverem em sintonia com os seus pastores e unidos a 
eles na missão de levar a todos a alegria do Evangelho". (Papa 
Francisco aos cursilhistas da Europa 2015) 
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Naturalmente e importante que se tenha convicção e clareza da graça 
que cada testemunho traz para cada pessoa que nos ouve. A obra de 
nossa salvação é antes de tudo uma obra divina:  
o Espírito Santo trabalha a alma para que escute o chamado, ilumina-a 
e a dispõe para receber o dom da salvação.  
Por isso a Equipe destinada a realizar um Cursilho se firma na oração 
pessoal e comunitária, alicerçada por toda a comunidade cursilhista 
que se faz orante para que seja abundante a graça de Deus naquele 
Cursilho. Não haverá nunca uma evangelização possível sem a ação do 
Espírito Santo.   
Esta força consiste principalmente na capacidade de converter os 
corações, as situações e mudar os ambientes.  
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 No entanto,  hoje, como há dois mil anos, o sinal mais importante e 
pelo qual os demais reconhecerão os cristãos e acreditarão em seu 
testemunho, será sua unidade, sua fraternidade, seu amor uns pelos 
outros que, unidos em torno de Cristo, vivem sua fé, e quer que todos 
tenham a mesma oportunidade de realizar a mesma alegria. "A obra 
do evangelizador supõe um amor fraternal àqueles a quem evangeliza" 
(EN, 79) 
"Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a 
paz, que traz a boa notícia, que anuncia a salvação, que diz a Sião: seu 
Deus reina!" (Is 52,7) 
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A Espiritualidade no Cursilho utiliza os critérios de atuação propostos 
no IFMCC , Nr 79:  
 

Amizade, Sinceridade, Normalidade, Liberdade e Alegria. 
  
A partir do Nr 234 do IFMCC temos a descrição das fases do Cursilho: 
Preparação, proclamação, desenvolvimento da vida cristã, de 
projeção/inserção e clausura. Ressaltamos que a espiritualidade do 
MCC é o alicerce de cada fase portanto retornamos ao texto que abriu 
este item, precisamos "refletir constantemente sobre o que, por que, e 
como as coisas devem ser ditas e feitas, a fim de que nele possam ser 
alcançados os melhores frutos.” 



MCC – Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil 

A Espiritualidade, nosso modo próprio de viver o fundamental cristão, 
vivência do nosso carisma, é o alicerce de cada fase, ela determina o 
essencial e, assim, cada um de nós precisa compreender o por que de 
cada momento, qual o significado da cada ato, das janelas cobertas 
para as janelas abertas, de cada mensagem ou  meditação, da visita ao 
Cristo, da apresentação da cozinha. A beleza do Cursilho fala por si 
mesma, não há necessidade de incorporarmos outros atos. 
Priorizarmos um ato em detrimento dos outros?  Precisamos ter a 
consciência que não é um ato que determina a conversão, é o retiro 
todo, não é uma mensagem, não é uma pessoa, mas é o processo 
pedagógico, é o testemunho de uma comunidade que é Igreja , este é 
o verdadeiro instrumento que devemos colocar a serviço de Deus para 
que a conversão aconteça.  
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A Espiritualidade alicerça cada função, cada 
mensageiro, cada responsável no grupo, cada 
canção, cada oração , este é um grande desafio para 
cada um de nós - compreender isto - compreender a 
essência de cada momento e de como inserir a 
Espiritualidade do MCC nele, não a desvirtuar, não 
executar a atividade sem ter plena consciência disto.  
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Ao analisarmos os Modelos de Espiritualidade no Cursilho 
encontramos: 
           
        1) Maria, como cita Murad ( 2012, pg 55) : “Maria escutou a 
palavra, acolheu-a no coração. Abriu seu espaço interior, deixou Deus 
entrar. Saiu de si e investiu sua vida num grande projeto, a que se 
sentiu chamada. Aceita a proposta do Senhor com o coração aberto, 
num grande gesto de generosidade e de fé. “ 
              
         Maria é nosso modelo pois, é um(a) de nós, humana, sua vida é 
um verdadeiro cursilho, dá o seu “SIM" a graça de Deus, muda o 
sentido de sua vida - e o do mundo, sua vida, seus títulos, sua 
presença na Igreja não a leva a auto-promoção, mas o são por 
referência a Cristo, ela é corredentora. Seu testemunho é de 
humildade, esperança, serviço, meditação , enfim, testemunho de 
estudo, oração e ação.  
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PÓS-  CURSILHO 
  

 
É o ponto de chegada no "ponto de largada!" Isso mesmo: é o ponto 
de largada para uma longa caminhada rumo ao Reino definitivo.  
É o tempo para construir, tecendo, fio a fio, dia a dia, a própria 
perseverança.  
O Pré e o Cursilho cumpriram, cada qual em seu tempo, sua missão, 
preparando o terreno e lançando as sementes. Agora é hora do cultivo, 
que exige paciência, zelo, empenho, dedicação para o 
amadurecimento de si mesmo e tempo de preparar novas mudas, 
novas sementes que exige a preparação de novos terrenos. Sem o Pós-
cursilho, o caminho percorrido pelo Pré e a experiência vivida no 
Cursilho, podem ficar radicalmente diluídas (IF,3ª Ed, p 161) 
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A dinâmica do Movimento, é a dinâmica de uma Igreja em saída, em 
estado permanente de missão! Daí sua coragem e seu desprendimento 
em acompanhar, se adaptar ao que a Igreja quer e pede em cada 
tempo, em cada lugar. Sem perder sua originalidade, trabalha para que 
o carisma do Movimento continue produzindo frutos e frutos que 
permaneçam. 
   O Pós-cursilho abre um leque de oportunidades que contribuem com 
o processo de conversão iniciado no Cursilho. Promove a vivência da fé 
numa dimensão pessoal e comunitária apoiada no tripé Oração, 
Estudo e Ação. Chamado carinhosamente de "4º Dia" o Pós-cursilho 
vislumbra uma vida inteira dedicada e comprometida com o Plano de 
Deus.  
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A espiritualidade de comunhão e missão fortalece a caminhada, 
mantém laços de fraternidade, pois promove o diálogo, a proximidade, 
a partilha, além de internalizar no coração e na mente, o senso de 
pertença, o zelo pela unidade na diversidade. Isso é sinal de 
maturidade na fé e na missionariedade.  
Movido pelo espírito de comunhão no coração do próprio MCC, o 
cursilhista está sempre atento às orientações, às prioridades, às 
normas, às diretrizes, à doutrina  e às propostas do Movimento a nível 
Nacional, Regional e Diocesano; do mesmo modo vive a comunhão no 
coração da Igreja, pois sua missão  é a missão da Igreja.  
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A comunidade não é apenas uma opção. É absolutamente necessária 
para perseverar na vida nova, vislumbrada a partir dos três encontros. 
A comunidade nos garante o crescimento e o desenvolvimento  da 
fraternidade, enraizada no mandamento do  amor que Jesus nos 
deixou. Sem a comunidade, a semente da Palavra de Salvação lançada 
no Cursilho, seguramente pode ser abafada pelas preocupações da 
vida ou pelas tormentas do mundo. Não se assiste comunidade, mas 
se vive comunidade. O amor cristão é ali alimentado pela troca 
recíproca do amor fraterno, ali se aprende a perdoar e se reconhece 
perdoado, ali corrigimos e somos corrigidos, nos educamos juntos, 
crescemos juntos; a comunidade é lugar do perdão e da festa! 

                               É o lugar da experiência de Deus! 
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 Como tudo no MCC se desenvolve no espírito da comunhão e da 
missão, esse ano, mais especificamente, somos chamados a pautar 
nossa espiritualidade sendo sal que dá sabor e ser luz que ilumina, 
tendo como referência o Documento da CNBB Nº 105. Esse documento 
quer despertar os cristãos leigos e leigas para a consciência de sua 
identidade cristã, sua espiritualidade, sua vocação e missão na Igreja e 
no mundo, assumindo seu compromisso batismal no dia a dia de sua 
vida como testemunhas do Evangelho nas realidades do mundo. 
Somos um povo, o povo de Deus que caminha em caravana rumo à 
terra prometida, para a qual não basta iniciar a caminhada, mas é 
preciso chegar, alcançar a meta, pois  "quem perseverar até o fim, esse 
será salvo"  (Mt10,22)  
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Contudo, a espiritualidade proposta pelo MCC não tem nada a ver com 
misticismo, superstições, fé individualista e intimista, ou marcada por 
emoções e sentimentalismos que em nada se parece com a 
espiritualidade encarnada na vida, marcada pelo seguimento de 
Cristo, pela confiança no Espírito Santo, pela comunhão fraterna e pela 
inserção no mundo.   É preciso estar disposto a percorrer com as 
pessoas de boa vontade, sensíveis e interessadas que, muitas vezes 
acabaram de sair de um Cursilho, e que precisam de companheiros, 
irmãos de caminhada para percorrer trechos do caminho, de uma 
jornada mais ou menos longa, às vezes árdua, difícil, cansativa,  como 
fez Jesus de Nazaré, na estrada de Emaús. 
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A Bíblia ilustra que não é fácil e nem muito simples viver e pensar na 
perspectiva da fé. Os profetas sempre tiveram de tornar a chamar seus 
contemporâneos a essa fé, que não era praticada espontaneamente. 
Muitas vezes as pessoas abandonavam os preceitos da fé. O ser 
humano de hoje não é muito diferente dos relatos bíblicos no que diz 
respeito à dificuldade de viver na perspectiva de um Deus que é Pai 
misericordioso. Por isso nos alerta o MCC: não basta convidar alguém 
para fazer a experiência do Cursilho, mas  cuidar dele antes, durante e 
depois do Cursilho, até que sua fé seja mais madura e mais consciente 
e comprometida, para que ele caminhe com as próprias pernas, capaz 
de fazer ou refazer seu próprio   alicerce de vida cristã reconhecendo 
Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus e crer nele. 
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1. COMO A ESPIRITUALIDADE DEVE 
FUNDAMENTAR NOSSA VIDA E NOSSO 
MOVIMENTO ?  
. 
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. 
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AGIR   

. 



MCC – Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil 

-  
AGIR 

 
A espiritualidade cristã sempre terá por fundamento os 
mistérios da encarnação e da redenção de Jesus Cristo. O 
cristão leigo, cursilhista, expressa sua fé e seu compromisso, 
agindo em todos os aspectos da vida diária, testemunhando 
coerência entre a fé que professa e seu agir em todos os 
ambientes: familiar, social, profissional, eclesial.     
    "Em sua inserção no mundo, os cristão leigos são 
convidados a viver a espiritualidade da comunhão e missão" 
(Doc 105, nº 193).  
"Somos chamados a sair ao encontro das pessoas, das 
famílias, das comunidades e dos povos para lhes comunicar 
e compartilhar o dom do encontro com Cristo" (DAp, 548)   
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Somos muitos. Com a ajuda de Deus podemos chegar a toda 
parte: são 500 Cursilhos realizados por ano no Brasil. São, 
em média 22 mil pessoas que passam pela experiência do 
encontro com Cristo, no tempo do anúncio nas casas de 
Cursilhos!   
Quando, descobrem sua vocação de cristão como 
convocação de Deus para agir no mundo, sentem uma 
"pressa" de sair, ir ao encontro do outro, contar e partilhar 
sua alegria porque "o amor de Cristo o impele" (2Cor 5,14) 
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É grande a alegria de se sentir cidadão do céu enviado para 
viver a cidadania cristã nas estruturas do mundo.  
Esta é a tarefa (missão) de cidadão cristão: contribuir para 
que o amor e a liberdade de Cristo presidam a todas as 
manifestações da vida moderna: a cultura e a economia, o 
trabalho e o descanso, a vida de família e a convivência 
social. Ninguém é discípulo de Cristo se não for seu 
missionário. Dizer sim a Deus é empenhar-se em amar a 
Deus e ao próximo, essa é a lei que Jesus ensinou. Isto é ser 
sal que dá gosto!  
            É ser luz que clareia, que mostra caminhos! 
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"O nosso serviço de evangelização já não pode 
consistir simplesmente em evangelizar o outro até 
um certo ponto, mas em evangelizá-lo até que ele 
sinta a necessidade de se constituir em 
evangelizador. Então sim, evangelizar será a nossa 
(de todos) maneira de ser.  
E estaremos sintonizados com o Apóstolo Paulo.” 
(Couto, 2008)  
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AGIR 
 
 

1. Diante de tudo que foi exposto, que 
atitudes e compromissos concretos 
vamos assumir? 
2. Como ser na prática, o fermento, o 
sal e a luz nos ambientes? 
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