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Amigos e militantes 
da ACR 

 
É com alegria que vos escrevo estas 
linhas num tempo propício a começar de 
novo. 
Vamos iniciar novo ano apostólico e 
somos todos chamados ao trabalho. Para 
começar mesmo bem, proponho que 
participemos em força na Festa das 
Colheitas. 
As férias já lá vão (para quem as teve!...) e 
a Assembleia Diocesana já ficou ainda 
mais para trás no calendário. Por isso, 
aproveito para recordar o fundamental das 
orientações que traçámos em Julho, para 
que elas se tornem mais presentes na 
acção dos militantes e do grupo como 
conjunto: 
1. Promover a cultura da igualdade entre 

todos os seres humanos, superando 
desigualdades económicas, de 
gerações e outras (…) 

2. Promover a cultura dos limites; 
relativizando os projectos de vida 
pessoal e pondo em prática decisões 
favoráveis  ao melhor ambiente natural 
e ao melhor ambiente humano, 
cuidando do futuro (…) 

Sei que um grupo nunca está parado, os 
seus militantes estão atentos aos outros e 
aos seus problemas (mesmo em férias) e 
isso é o mais importante, desde que 
aponte sempre no sentido de participar e 
ajudar a resolver o que de menos bom 
vemos à nossa volta e na nossa própria 
vida. Recordo ainda o plano de 
actividades, bem como a constituição da 
Equipa Diocesana para novo triénio. 
Uma vez que me escolheram para 
coordenar a actividade do Movimento, 
peço-vos a vossa colaboração, bem como 
a Deus que me dê sabedoria e coragem, 
inteligência e ousadia para todos 
correspondermos às necessidades da 
missão a que fomos chamados. 
Desejo a todos muita força e uma grande 
vontade de andar para a frente, em grupo. 

Tiago Isabel 

NOVA EQUIPA DIOCESANA 
Triénio 2007-2010 

 

A Equipa Diocesana mandatada para um 
novo triénio ficou assim constituída: 

• Tiago Isabel        (coordenador) 
• Maria João Estêvão (Secretária) 
• Jacinto Filipe           (tesoureiro) 
• Rosália Batalha              (vogal) 
• Cecília Bernardes           (««    ) 
• Dina Franco                    (««    ) 
• Luís Gonzaga                  (««   ) 
• Dália Miranda                 (««   ) 
• Padre Batalha          (assistente) 

A tradicional 

FESTA DAS COLHEITAS 
na Casa do Oeste está a chegar. 

 

É já no dia 

21  OUTUBRO 
 
Os grupos de base, os amigos da ACR e os 
amigos da CASA DO OESTE estão a 
preparar-se para este ENCONTRO:  
organizando jogos tradicionais para 
dinamizar a tarde recreativa; mobilizando-
se no sentido de levarem produtos para 
serem vendidos; convidando pessoas das 
suas localidades para irem à Festa comprar, 
jogar…  

PROGRAMA 
 
10H00 – Chegada dos carros com as 

“colheitas” 
             Exposição/ Venda dos produtos 
11H30 – Missa Solene com o Grupo Coral 

de Ribamar 
13H00 – Almoço (6 €) 
14H30 – Tarde de Alegria e Festa: 

� Jogos tradicionais a cargo dos 
grupos ACN, JARC e ACR 

� Vendas, Sai Sempre; Pão com 
chouriço, filhós, castanhas, 
água-pé. 

� Muita alegria e animação. 

Traz outros amigos também 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acção Católica Rural - Patriarcado de Lisboa 
Ano 2007 - Nº 261 
 

Casa do Oeste 
Av. 25 de Abril, Nº 13 
2530-627 Ribamar LNH            Telf: 261 422 790 
 

CALENDÁRIO DAS 
ACTIVIDADES 

 
• Festa das Colheitas - 21 de Outubro 
• Encontros Regionais de Mafra - 13 de 

Outubro e 3 de Novembro 
• Encontros Regionais das Caldas - 

Novembro 
• Encontro de Aprofundamento da Fé - 

10 de Fevereiro/08 
• Festa da Casa do Oeste - 4 de Maio/08 
• Férias 3ª Idade – 22 de Junho e 6 de 

Julho/08 
• Assembleia Diocesana -  6 de Julho/08 
• Semana de Estudos - 3 a 7 de 

Agosto/08 
 

CARTA DO CARDEAL 
PATRIARCA 

Aos Movimentos 
 
O Papa convocou o Sínodo dos Bispos 
sobre “Palavra de Deus na vida da 
Igreja”. Depois do Sínodo sobre a 
Eucaristia, segue-se agora sobre a 
Palavra de Deus. Chama-nos a participar 
na preparação deste Sínodo, como já o 
fizemos para outros. Como nos diz o Sr. 
Patriarca: “A Igreja da diocese de Lisboa 
quer responder com Fé e com verdade. É 
um momento de fazermos um balanço da 
maneira como acolhemos a Palavra de 
Deus, como a proclamamos e a 
escutamos, como é através dela que 
aprofundamos a Fé, a celebramos e 
comunicamos.”. 
Pede que respondamos a Guiões “com 
verdade, sublinhando as experiências 
positivas, as dificuldades e lacunas e 
indicando caminhos de pastoral que levem 
a Igreja Diocesana a viver mais da Palavra 
de Deus”. 
…”Agradeço, desde já, aos párocos e aos 
diversos grupos, o empenho que vão pôr 
nesta auscultação”. 
 
NB=Notai bem: 
A Equipa Diocesana vai enviar aos Grupos 
o Guião do Questionário para 
respondermos ao apelo do Senhor 
Patriarca. Pedimos que não demorem a 
responder. 

 

ENCONTRO DA ZONA DE MAFRA 
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LOCAL: Sala do Restaurante 
das Festas – Largo da Igreja 
ACHADA 

DATA: 13 de Outubro 2007 
Entre as 16 e as 19 horas 

Organização: Grupos da Acção Católica Rural e Fundação João XXIII 


