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O Conselho Diocesano, como 
habitualmente, realiza-se já no 
próximo dia 10 de Julho, para 
rever, avaliar e relançar o 
movimento para a acção apostólica 
do ano seguinte. 

 

Vamos olhar para as linhas de 
orientação deste triénio e definir 
quais os passos a dar no futuro. 

 
AGENDA DOS TRABALHOS: 
 
09:00 - Recepção e Acolhimento 
09:15 - Oração Inicial 
 - Palavra de Abertura 
09:30 - Síntese dos trabalhos de 

preparação dos grupos 
10:00 - Reflexão sobre o tema: 

“Participação e Cidadania” 
10:45 - Intervalo 
11:15 - Trabalho de grupos 
12:15 - Plenário (partilha do trabalho de grupos) 
13:00 - Almoço 
14:30 - Síntese do trabalho da manhã e lançamento do trabalho de grupos 

por zonas 
14:45 - Trabalho de grupos: “Que acções concretas vamos desenvolver 

na nossa zona?” 
15:15 - Sessão Plenária 

• Partilha dos trabalhos de grupo por zonas 
• Discussão sobre o Plano de Actividades a nível Diocesano 

16:30 - Serviços do Movimento: 
• Tesouraria e Secretaria 
• Site do Movimento, logótipo, Informação e Grito Rural 

17:00 - Intervalo (preparação da Eucaristia) 
17:30 - Encerramento do Conselho com apresentação das Conclusões e 

Eucaristia 
 

(Continua na página seguinte) 
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Conselho 
Diocesano 

31ª Semana 
de Estudos 

Secretariado da 
Fundação João 
XXIII e Casa da 
Oeste 

Logótipo da ACR 
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“Construir a 
cidade dos 
homens por uma 
civilização do 
amor” 

No dia 10/Julho, 
vamos todos 
participar na 
Assembleia 
Diocesana do 
Movimento 
 
Contamos com a 
tua presença para 
nos ajudarmos 
uns aos outros a 
definir os 
caminhos do 
Movimento. 
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(Continuação da página anterior) 
 

Até lá, os grupos estão a preparar-se. Por isso, pedimos que nos enviem as vossas respostas até 
ao dia 7 de Julho. 

Pedimos também que, juntamente com as respostas, nos digam quantas pessoas do grupo (pelo 
menos 3) estão a contar vir ao Conselho Diocesano, para nos podermos organizar e preparar o 
almoço. 

Relembramos os grupos que este ano ainda não deram o seu contributo anual para o Movimento 
que aproveitem o dia do Conselho Diocesano para o entregar. 

 

Estamos a iniciar uma nova fase do Movimento: as obras de ampliação da Casa vão começar.  
 

Precisamos de todos. Contamos também contigo! 
 

Que a Paz de Cristo vos abrace e fortaleça. 
 

Até ao Conselho Diocesano -10 de Julho. 
 
Enviar as respostas e o número de participantes para  
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Esta é a proposta de logótipo para debatermos 
no próximo Conselho Diocesano. 

O Oeste está implícito no sol e nos montes. O 
pendor rural do Movimento está ligado ao tractor, a 
tradição, agora virado para o futuro, representado 
pelo símbolo do correio electrónico - @. 
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Rosália Batalha 
R. Stº Isidoro, 13 
Achada 
2640-401 Mafra 
 

Telf: 261.814.459 ou 91.980.73.49 
Fax: 261.812.353 
Mail: rosaliabatalha@hotmail.com 

A próxima Semana de Estudos realiza-se, 
como é hábito, na Casa do Oeste, este ano, de 
7 a 11 de Agosto. 

Hoje, mais do que nunca, temos de enfrentar 
a crise e as dificuldades do país (que também 
são as nossas dificuldades individuais, de grupo, 
de empresas, etc) pensando e agindo de uma 
forma positiva. Por isso, o tema da Semana é: 
“Pensar Positivo, Agir Positivo”. 

As crianças até aos 12 anos de idade terão 
apoio e acompanhamento específicos. 

As inscrições deverão ser feitas até ao dia 31 
de Julho para: 

 
 
 
 
 
Talvez seja boa ideia fazer a vossa inscrição 

já no dia do Conselho Diocesano. 
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Casa do Oeste 
R. 25 de Abril, 13 
2530-627 RIBAMAR LNH 
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A Mónica é, desde 15 de Junho, a 
colaboradora permanente da fundação, com 
funções de secretariado, apoio ao Centro de 
Reconhecimento e Validação de Competências 
e dinamização do Centro de Informática 
(aguarda-se a aprovação do seu estágio 
profissional). 

O horário de atendimento é das 10:00 às 
16:00, de segunda a sexta-feira. 
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No próximo Conselho Diocesano vamos 
escolher os conteúdos da nossa página da 
Internet. 
O endereço será: http://acr.no.sapo.pt 
 

O nosso Mail será: acr-patriarcado.lis@sapo.pt 


