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ABERTURA 
 

Aproxima-se o tempo de prepararmos a Grande 
Festa dos Cristãos que é a Páscoa. E nós 
costumamos iniciar a sua preparação com um 
Encontro na Casa do Oeste. 
 
No dia primeiro de Março, domingo, conto poder 
encontrar-vos lá. 
 
Os elementos dos vários grupos e outros amigos 
e simpatizantes da A.C.R a convidar, vamos 
participar no Encontro de Aprofundamento da 
Fé, na Casa do Oeste.  
 
Este ano tem como tema: o Evangelho 
responde à crise? Para o abordar vamos ter a 
preciosa ajuda de D. António Marcelino, que foi 
bispo de Aveiro e que muitos de nós 
conhecemos, por ter estado no meio de nós, 
como Bispo Auxiliar aqui na Região pastoral do 
Oeste dando um importante contributo ao nosso 
trabalho.  
 
Hoje a palavra crise é a que mais ouvimos, vinda 
de todos os quadrantes e com os problemas e 
dramas que lhe estão associados e que são 
muitos e graves. Importa porém, procurarmos 
reflectir um pouco mais acerca desta realidade 
que pode configurar um desafio à nossa 
capacidade de intervenção no mundo:  
 
• a energia que nos chama a ter atitudes novas e 

diferentes, reinventando comportamentos até 
agora bastante questionáveis;   

• o inconformismo relativamente a muitos modos 
e modelos de vida de hoje; 

• a procura da simplicidade como contraponto à 
ostentação e imitação de modelos   assentes 
na superficialidade; 

• a coragem de não embarcar na tentação da 
ganância que tanto contribuiu para o evoluir 
desta mesma crise… 

• e tantas outras formas que descobriremos… 
 
É este pequeno desafio que vos deixo: 
participemos no Encontro e certamente Deus nos 
ajudará a regressar com outra visão da crise, 
mas uma visão que nos inclui como intérpretes 
de uma reviravolta que tarda, mas que é 
necessária para todos. 

                                                                                    
Tiago 

 
É preciso fazer a inscrição,  
para o Tiago 91.905.54.80, tisabel@sapo.pt   
ou  para a Casa do Oeste 261.422.790 

GRITO RURAL 
 
Já vamos no 2º mês do novo ano, 2009.  Vimos 
lembrar aos assinantes do nosso jornal “GRITO 
RURAL.o pagamento da assinatura. Enviai para a 
Dália Miranda – Av. Álvaro Vaz Urmeiro,  65  -  
2560-200 SÃO PEDRO DA CADEIRA. Vimos 
também pedir-vos a generosidade da vossa 
colaboração.  Gostaríamos poder contar com 10 € 
para ajudar-nos nas suas despesas. Será possível 
? Precisamos de contar com a vossa colaboração 
para mantermos o jornal, mesmo assim como está. 
Atendei o nosso apelo se puderdes.   

P. Batalha 
 

 
 
 
 

ENCONTRO 
DE APROFUNDAMENTO DA FÉ 

Casa do Oeste - 1/Março/09 

O EVANGELHO RESPONDE À CRISE? 
 

Que interpelações nos faz o Evangelho face à 
situação económica e social que se vive no nosso 

país e no mundo? Que atitudes nos propõe? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa:  
9h15m – Recepção 
9h30m – Oração inicial 
            -  Introdução – P. Batalha 
10h – Apresentação do tema “O Evangelho  
             responde à crise” – por D. António 
         Marcelino – Bispo Emérito de Aveiro 
13h – Almoço 
17h – Celebração da Eucaristia 
18h - Encerramento 
 
Nota: 
Inscrição obrigatória, até 26 de Fevereiro. 
Caso a inscrição não seja feita o almoço sofre um 
agravamento. 
Para a organização é imprescindível conhecer o 
número de presenças.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Acção Católica Rural - Patriarcado de Lisboa 

Ano 2009 - Nº 267 
 

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 13:00 
                           Telefone: 261 422 790 

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

VIVER, HOJE !? COMO ? 
 
Repensar o “Nosso Viver” para que todos possam 
“Viver”. Nestes últimos tempos, o Movimento tem-
nos proposto reflexões que questionam o nosso 
modo de viver (cultura ocidental) e a sua relação 
com os problemas sociais actuais – crescimento 
das desigualdades sociais, aumento das situações 
de pobreza, problemas ambientais… 
Muito se fala hoje nos meios de comunicação 
social sobre a  crise… quase diariamente há notícia 
de fábricas que fecham…Estas situações podem 
levar-nos a ficar apreensivos (ou até depressivos) 
quanto ao futuro, principalmente os que temos 
filhos ou netos em princípio de vida profissional… 
Podemos ficar-nos por esta apreensão, mas se 
Cristo nos move, isto será antes um desafio a que 
de facto repensemos este  nosso modo de viver, 
sendo capazes de reformular as nossas opções e 
ajudar outros a fazê-lo.  
O convite de Jesus a uma vida simples, a uma 
vida de desapego dos bens materiais, é uma 
constante na Sagrada Escritura - « Não acumuleis 
tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os 
corroem e os ladrões arrombam muros para os 
roubar. Acumulai bens no Céu… Pois onde estiver 
o teu tesouro aí estará também o teu coração. » 
(Mat.6, 19-21) Será que para nos salvarmos 
precisamos de prescindir de todos os bens 
materiais? E como seriamos capazes de viver sem 
todos os bens que fomos acrescentando à lista dos 
bens considerados indispensáveis a uma vida 
digna? Experimentemos fazer uma lista com todos 
os bens que hoje quase achamos indispensáveis 
para ter uma vida digna…A produção de bens 
consome energia, a exploração de determinados 
recursos como por exemplo o petróleo ou a água 
não é ilimitado… 
 
Agora pensemos… Se todos os povos de África e 
da Ásia tivessem os mesmos hábitos de consumo 
que têm mesmo os mais pobres, do dito mundo 
ocidental, que proporções tomariam os  problemas 
ambientais ?  
 
E não têm esses povos os mesmos direitos que 
nós? Já pensei como posso reduzir o consumo 
de água ou de luz? …Que bens posso reutilizar 
ou reciclar? Que hábitos de poupança tenho? 
Sei transmiti-los de forma positiva?  
 
Ao Homem foi dado por Deus o poder de Dominar 
a Terra… Como vou “eu” contribuir para que este 
domínio seja feito com Sabedoria – Deus também 
nos pede esta colaboração, não nos podemos 
demitir e desculpar-nos pensando que  a 
responsabilidade  cabe aos “Grandes”, ao 
Governo…. cada um pode fazer algo… vamos Ver, 
Julgar e Agir…                                    
 

Dina Silva 
 

TRABALHADORES 
CRISTÃOS 
 
A LOC/MTC – Liga Operária Católica/Movimento 
de Trabalhadores Cristãos de Portugal e a HOAC – 
Hermandad Obreira da Acción Católica de 
Espanha, Movimentos de Trabalhadores Cristãos, 
reuniram-se na Covilhã, de 9 a 11 de Janeiro para 
analisar, em conjunto, a situação do mundo do 
trabalho e preparar a Assembleia Mundial do 
MMTC – Movimento Mundial de Trabalhadores 
Cristãos que se vai realizar no mês de Outubro em 
França. 
Constatou-se que o elevado índice de desemprego 
em cada um dos países tem tendência para 
aumentar. Os baixos salários e reformas, o trabalho 
precário e clandestino, a flexibilização e 
desregulamentação dos horários e ritmos de 
trabalho foram, entre outras, as principais 
realidades comuns referidas. 
Os imigrantes, que tem sido factor de crescimento 
económico, de enriquecimento cultural e aumento 
da população, continuam a ser os primeiros a 
sofrer as consequências da falta e da precariedade 
do trabalho. São-lhe ainda dificultadas a 
legalização e integração nos países que os 
acolhem. 
Foi salientada a pouca sensibilidade dos 
trabalhadores e dos cidadãos relativamente ao 
significado da Europa Social e o abstencionismo 
que tem sido verificado em anteriores eleições para 
o Parlamento Europeu. Considerando que hoje a 
Europa também determina a política social e 
económica dos vários países membros, pensamos 
ser fundamental que os cidadãos se envolvam 
neste processo, propondo-se debates sobre o que 
é a Europa Social e o significado destas eleições.  
A situação económica e financeira mereceu uma 
especial atenção, sendo reforçada a necessidade 
de se criar uma nova ordem mundial, em que a 
economia assente em princípios éticos e seja 
orientada a partir da centralidade da pessoa e do 
bem comum e não em objectivos de mercado e 
exclusivamente económicos.  
Concluem afirmando: Os momentos que vivemos 
devem ser considerados como tempo favorável à 
mudança de hábitos de consumo, de novos estilos 
de vida, em que a participação activa nas 
comunidades e nas estruturas sociais, sindicais e 
políticas seja um constante desafio, contribuindo 
assim para a missão evangelizadora da Igreja. 
“Acreditamos na presença e força do Jesus 
Encarnado e Ressuscitado no mundo”.. 
 

 
 


