
@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informação n.º 264 - Ano 2008 Patriarcado de Lisboa 

EDITORIAL 
 
Estamos a recomeçar.  
Estamos sempre a recomeçar.  
O recomeço é uma forma de ir atrás e 
pegar naquilo que não ficou tão bem, é 
olhar com outros olhos, mais 
amadurecidos, um problema, uma 
realidade que importa abordar com maior 
eficácia ou com outra profundidade. 
Talvez seja por isso que a vida de um 
grupo, no decorrer da sua inserção no 
meio, não se repete mas pode 
aperfeiçoar-se sempre, a partir da 
experiência anterior.  
Serve esta introdução para dizer que, 
embora os problemas sejam «velhos» e 
idênticos, eles hoje são diferentes porque 
requerem respostas também porventura 
diferentes. O que se mantém é o 
permanente apelo à acção transformadora 
do grupo. 
 
 O estado de apatia que vemos à nossa 
volta, a ideia de que «não se consegue 
mudar nada», o egoísmo que vai teimando 
em prevalecer, o desrespeito pelo 
ambiente e pela natureza em geral, o ter 
mais (sempre o ter acima de tudo), 
aliados a uma enorme ausência de 
cidadania, fazem com que continue a ser 
imprescindível a intervenção do Grupo de 
Base na realidade deste nosso mundo, 
com a nossa metodologia de Ver – Julgar- 
Agir.  
Temos que ser massa crítica, à Luz da 
Doutrina Social da Igreja, à Luz de Cristo 
com o Seu Evangelho, mas também, por 
isso mesmo, exemplo, testemunhas. 
Temos de mudar e ajudar a mudar 
atitudes e comportamentos. 

   Tiago 

 

RELEMBRAR 
 
Eis em resumo as Conclusões do Conselho 
Diocesano e da Semana de Estudos da 
Acção Católica: 
 

Das Conclusões do Conselho Diocesano 
• Partilhar por um mundo mais justo: 

- Partilha de bens materiais essenciais a 
uma vida digna; 

- Partilha de recursos naturais: na nossa 
família, na nossa comunidade, no 
mundo Comércio justo e economia 
solidária (a reinventar) 

• Projecto social e o voluntariado (ex. de 
Óbidos) 

• O modelo económico e o abuso da 
especulação 

• Contrariar a lógica consumista 
• Pertencemos a um movimento mundial 

social dos que acreditam na solidariedade 
• Importância de rever os nossos estilos de 

vida 
• A relação entre diminuição da pobreza e a 

protecção do ambiente e dos recursos 
naturais 

 

Das Conclusões da Semana de Estudos 
• Ideias e projectos que queremos ajudar a 

ampliar 
• rede de estabelecimentos de comércio 

justo e produtos biológicos 
• rede de movimentos e associações que 

promovem desenvolvimento integrado 
• rede de grupos ou instituições de 

voluntariado nos mais diversos sectores: 
do consumo,  habitação,  combate à 
pobreza… 

 

Compromisso: 
• Promover o movimento social de 

solidariedade, favorecendo: a coerência 
entre valores (justiça, equidade, 
solidariedade…) e a vida 

• Comunicar é preciso: - o que é que cada 
um está a fazer; - quais as dificuldades 
dos grupos detectadas nesta acção, para 
programar alguma acção de formação que 
vá nesse sentido 

• convidar outros de fora do movimento 
(Continua na página seguinte) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acção Católica Rural - Patriarcado de Lisboa 
Ano 2008 - Nº 264 
 

Casa do Oeste 
Av. 25 de Abril, Nº 13 
2530-627 Ribamar LNH 

Secretariado: 
De Segunda a sexta-feira 
Entre as 10:00 e as 16:00 
                           Telefone: 261 422 790 

Veja na Net: http://dialogosocial.wordpress.com 

VISITA PASTORAL 
DO ASSISTENTE 
 
Continuação da Visita Pastoral do 
Assistente, P. Batalha, aos Grupos, que 
tinha suspendido devido à sua doença. 
Foram agora calendarizadas as seguintes 
visitas: 

• 17 de Novembro, ao Grupo de S. 
Pedro da Cadeira 

• 23 de Novembro, ao Grupo de S. 
Mamede da Ventosa 

• 24 de Novembro ao grupo de 
Salgueirinha (?) 

• 7 de Dezembro ao Grupo da 
Lourinhã 

• 16 de Dezembro ao Grupo do 
Bombarral 

•   ? ao Grupo de Ribamar 
.  

 
 

RELEMBRAR 
(Continuação da página anterior) 

 
Algumas interpelações: 
• Como promover atitudes que são 

necessárias mudar: por ex. as que atrás 
referimos e outras mais(?) - no 
desperdício da água e da energia - no 
excesso de consumo de roupa nova e 
aparelhos novos; no lixo: o que se faz, não 
o deitar para o chão e o que se faz, 
separá-lo 

• Fazendo acções de sensibilização em 
parceria com outras instituições: escolas, 
Juntas e/ou Câmaras, etc.. 

NOVO ANO APOSTÓLICO 
 
Para este novo Ano Apostólico os Grupos 
apresentaram na Festa das Colheitas os 
seus Programas de actividade 
Santo Isidoro 
• Encontros mensais sobre a Doutrina 

Social da Igreja 
• Criar um Grupo de Acção Social Paroquial 

S. Isidoro 
• Solidariedade com a Guiné 
S. Mamede: 
• Participar activamente nos Grupos e 

actividades eclesiais da Paróquia 
• Realizar a 3ª feira das Artes cultivando o 

sentido da unidade paroquial 
• Piquenique de Verão do Grupo com suas 

famílias e amigos 
Caldas da Rainha:  
• Dar testemunho 
• Reunir semanalmente com outras pessoas 

a partir da Liturgia Dominical 
• Reunir quinzenalmente sobre o Ano 

Paulino 
• Levar as preocupações e vivências 

partilhadas no Grupo ACR aos outros 
Grupos em que cada um está inserido. 

S. Pedro da Cadeira: 
• Acção de Acolhimento aos que vêm de 

fora 
• Convidar novos elementos para o Grupo 
• Promover um Curso Bíblico 
• Reflectir temas da Doutrina Social da 

Igreja 
• Verificar situações de pobreza … 
Grupo dos “Cabelos Brancos”:  
• Contribuir para mudança de hábitos de 

consumo 
• Participar em experiências para a 

erradicação da pobreza 
• Divulgar as reflexões do Grupo 
• Apoiar o grupo “Entre nós” 
• Criar “Cantinho do Ambiente”em locais 

públicos 
• Criar um Blogue “Mudar é preciso” 
Grupo “Entre nós” 
• Intervir na área da pobreza, em 

complementaridade da Conferência 
Vicentina 

 
Faltam-nos os Programas dos Grupo de 
Bombarral, Lourinhã, Ribamar e do Grupo 
“Caminhada” 
 


