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A CAMINHO 
DA PÁSCOA 
 
O acontecimento central da vida cristã  
é a Páscoa da Ressurreição 
e os cristãos celebram-na  
com uma preparação séria  
e prolongada pela Quaresma, 
num espírito e ambiente 
de reflexão e aprofundamento de relações 
que se identifiquem com Jesus Cristo  
ou seja, procurando sintonia com Cristo  
e com o Seu Projecto  
sobre nós  
e sobre o mundo. 
Por isso, como Ele,  
vamos a um comportamento de deserto, 
olhando a Sua experiência 
e a do Povo de Deus 
que nos inspira  
para fazermos a nossa própria  
experiência e vivência. 
 
Assim,  
o Movimento da ACR oferece-nos,  
logo no início da Quaresma (1º Dom.),  
um Encontro na Casa do Oeste,  
com a ajuda do P. Santos  
(Calmeiro Matias). 
 
A Quaresma deve ser entendida  
como uma caminhada progressiva  
em direcção a uma meta  
que é a noite das noites,  
quando se celebra Cristo  
Ressuscitado dos mortos. 
Faz-se deste tempo uma experiência, 
descobrindo o amor misericordioso  
de Deus que nos converte ao Seu amor, 
resistindo às provações/tentações, 
seguindo o Mestre: “Venham Comigo!” 
Este é um tempo especial 
para acompanhar Jesus.  
Não lhe vires as costas!  
Nem digas que não O ouves… 
porque se não O ouves  
é porque estás muito surdo!... 
 

P. Batalha 
 

APROFUNDAMENTO DA FÉ 
- Encontro de Oração - 

 
I Domingo da Quaresma 

Dia 5 de Março 2006  -  Casa do Oeste 
 
 
Tema: A Ressurreição de Jesus Cristo, 

como fonte da nossa ressurreição 
            - Como podemos entender  o 

sentido da ressurreição na 
nossa vida de hoje 

            - Que implicações tem a 
Ressurreição de Cristo na nossa 
vida ? 

 
PROGRAMA 

09:00 – Acolhimento 
09:15 – Oração Inicial 
09:30 – Desenvolvimento do tema 

por P.  Santos (Calmeiro Matias), 
Redentorista 

12:00 – Celebração Penitencial 
13:00 – Almoço 
15:00 – Reinicio da reflexão sobre o tema 
17:00 – Celebração da Eucaristia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
   
Inscreva-se! 
Envie a sua inscrição para Rosália Batalha – 
Telm. 91.980.73.49 ou endereço postal:  
R. Santo Isidro, 13   Achada 2640-401 Mafra  
 
A inscrição é obrigatória com 5€  
para o almoço. 
Caso  não se inscreva, 
tem de pagar 7,5€ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Acção Católica Rural - Patriarcado de Lisboa 

Ano 2006 - Nº 260 
 

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 

CALENDÁRIO DAS 
ACTIVIDADES 

 
5 de Março - Encontro de 

Aprofundamento da Fé 

28 de Maio - Dia da Casa do Oeste 

6 a 10 de Agosto - Semana de Estudos 

SOLIDARIEDADE 
COM A GUINÉ 
 
Tu que me lês, se recebes o Grito Rural,  
já aí leste esta notícia mais desenvolvida. 
Escrevo para os que ainda  
não se fizeram assinantes.  
Como deves saber, 
desde 1990,  
que muitos de nós temos concretizado 
uma solidariedade com a Guiné 
que, neste momento, 
já é de grande responsabilidade  
em apoios a projectos de desenvolvimento, 
nas áreas do ensino  
(Cooperativa Escolar S. José),  
da agricultura  
(Cooperativa de Jovens agricultores),  
da saúde  
(Centro de saúde Bom Samaritano) 
e um Centro Social João XXIII. 
 
No dia 29 de Janeiro de 2006, 
reunimos uma boa parte dos que, 
nestes 15 anos, se deslocaram à Guiné  
em missões de solidariedade,  
partilhando as suas recordações 
em fotos e palavras.  
Assim se fortaleceu uma decidida  
e mais comprometida solidariedade  
com estes irmãos.  
Neste encontro ficou constituída uma 
Equipa Coordenadora: Jacinto, Olinda, 
Chico Filipe, Ofélia e P. Batalha. 
 
 

FESTA DA CASA 
DO OESTE 
 
No próximo dia 28 de Maio, haverá uma 
grande festa na Casa do Oeste. 
Como vimos fazendo há muitos anos, 
celebraremos a Festa da Ascensão ou da 
Espiga que, a partir deste ano, não lhe 
chamaremos Festa da Família Rural, mas 
antes, FESTA DA CASA DO OESTE. 
Porquê esta mudança? 
Porque queremos que esta festa seja a 
reunião de todos os que, ao longo de mais 
de 30 anos, têm passado pela Casa do 
Oeste:; crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos. Gente que vive nas aldeias 
e gente que vive nas cidades; gente que 
trabalha nos campos, nas escolas, nas 
empresas e nos serviços, ... 
Vamos fazer do dia 28 de Maio, um grande 
encontro com os jovens da ACN e da JARC, 
com os militantes e simpatizantes da ACR e 
com todos os associados e amigos da 
Fundação João XXIII e da Casa do Oeste. 
O programa será divulgado mais tarde. 
Está atento! Não faltes! 
A tua presença e a tua ajuda 
são fundamentais. 

 


