
50 anos do Movimento de Cursilhos na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim 

O Movimento de Cursilhos de Cristandade, uma ação da Igreja Católica, 

iniciou-se na Espanha na década de 40. Criado inicialmente para jovens, reuniu 

milhares deles numa peregrinação a Santiago de Compostela (Espanha). Dali em 

diante foi se espalhando pelo mundo inteiro.  

No Brasil, o primeiro Cursilho foi realizado em 1962, chegando a nossa 

Diocese de Cachoeiro em 1971, mais precisamente, no dia 13 de maio. 

Assim, se iniciava na Diocese um movimento destinado a resgatar católicos 

tidos como afastados, por algum motivo, de sua religião, da sua fé. 

Nesses 50 anos de evangelização em nossa Diocese, já foram realizados 

centenas de retiros para homens, mulheres e jovens ( 359 ). São mais de 20 mil de 

cursilhistas espalhados, atuando de forma ativa em comunidades, movimentos e 

pastorais, trazendo aquilo que acreditamos como principal objetivo do Movimento: 

a “evangelização dos ambientes” através do testemunho e ações práticas. 

Ressaltamos que o Cursilho conta com bases atuantes em várias cidades da 

Diocese, como Castelo, Atílio Vivacqua, Mimoso do Sul, Guaçuí, Muqui, Jerônimo 

Monteiro... 

Se você irmão, ainda não conhece o movimento de Cursilhos, fica aqui o 

nosso convite: venha fazer essa experiência! 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Primeiro Cursilho Masculino da Diocese de Cachoeiro - 13 a 
16 de maio de 1971 



 

Figura 2 - Primeiro Cursilho Feminino da Diocese de Cachoeiro - 16 a 19 de julho de 1972 

 

Comunicado Rápido - Comemorações de 50 anos 

O Movimento de Cursilhos de Cristandade da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, 

comemora o seu Jubileu de Ouro no próximo dia 13 de Maio. 

São 50 anos de atuação em nossa Diocese; 

Em ação de graças Santa Missa celebrada às 19h30, transmitida pelo canal do 

Youtube do movimento de Cursilhos de Cristandade de Cachoeiro de Itapemirim; 

 


