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SEMANA DE ESTUDOS 
De 23 a 27 de Agosto 

 
«Os Caminhos para uma nova harmonia 

social e ambiental» 
 
- Razões históricas para o actual contexto mundial; 
- As dimensões do problema a nível global e local: 
- Experiências e testemunhos de atitudes construtivas. 

CONSELHO DIOCESANO 
DA ACR 

19 de Julho 
O Conselho reúne-se para rever, avaliar e relançar  o 
Movimento para a acção apostólica do próximo ano. 

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

Problemas não faltam. Empenhemo-nos em procurar 
os caminhos. 

 

Nota de abertura 
 

ANIMAR A ESPERANÇA 
Solidariedade é o Caminho 

 
Este mês de Maio é de Esperança.  
Não é apenas porque estão grávidos os nossos campos de tantas 
searas cultivados, revestidos de verde e floridos, mas também 
porque é o mês do trabalhador e da solidariedade. Recordemos: S. 
José Operário, o 1º de Maio,  e as encíclicas sociais:  
• Carta Encíclica de Leão XIII, «RERUM NOVARUM», sobre a 

condição dos operários, 15/Maio/1891 
• Carta Encíclica de Pio XI, «QUADRAGESIMO ANNO, sobre a 

restauração e aperfeiçoamento da ordem social em 
conformidade com a lei evangélica no 50º aniversário da Rerum 
Novarum, 15/Maio/1931 

• Carta Encíclica de João XXIII, «MATER ET MAGISTRA», sobre a evolução da questão social à luz da doutrina 
cristã, 15/Maio/1961 

• Carta Apostólica de Paulo VI, «OCTOGESIMA ADVENIENS», um convite à acção por ocasião do 80º aniversário 
da Rerum Novarum, 14/Maio/1971 

• Carta Encíclica de João Paulo II, «CENTESIMUS ANNUS», sobre o centenário da Rerum Novarum, 01/Maio/1991 
 
Também em Maio, em Lisboa estão a ser realizadas as Conferências de Maio sobre “Esperança e Justiça contra a 
crise” e o Simpósio “Reinventar a solidariedade” em tempo de crise, a confraternização da Família Rural na Festa 
da solidariedade da Casa do Oeste e outros eventos de solidariedade, que animam a Esperança, bebendo na sua 
Fonte que é o Espírito Santo que Jesus Ressuscitado nos transmitiu: “Recebei o Espírito Santo; assim como Pai me 
enviou também Eu vos envio!” e que celebramos com a Festa do Pentecostes, no dia 31. 
Por isso, este mês é de Esperança, animados com a Solidariedade.  
Este mês é também o mês das “Mães” (Mês de Maria e Dia da Mãe). Quem, mais do que ninguém transporta a 
esperança e a solicitude, senão as ‘Mães’ ? Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe é a grande mobilizadora da 
solidariedade e da esperança. 
Porém, é no realismo das situações que temos de viver a esperança, caminhando em solidariedade. Nós, todos os 
dias, vemos e ouvimos falar de encerramentos de fábricas, de perdas de empregos, de despedimentos, de 
deslocalizações e do aumento do desemprego. Vemos trabalhadores imigrantes a serem explorados… Por outro 
lado, ouvimos falar em transferências de biliões para os bancos para os salvar da bancarrota e que servem para 
pagar grandes somas aos responsáveis, e enquanto isso, o FMI pede a redução das despesas públicas em 
compensação. Porém, não se pode esquecer a prioridade do trabalho sobre o capital: “O trabalho vale mais do que o 
capital” (LE. 15 – Encíclica sobre o Trabalho Humano). 
A crise, sem dúvida, é uma realidade. Sendo assim, compartilhemos a problemática e busquemos juntos as 
respostas adequadas.  E como a nossa mãe, a Igreja nos dizia no passado domingo, proclamando a Palavra de 
Deus: “Não amemos com palavras e com a língua, mas com obras e em verdade”(1Jo.3,18). 
A nossa mãe, a Igreja Diocesana, solícita, arrancou com um Projecto “Igreja Solidária” para enfrentar a pobreza. 
Demos as mãos para o executar nas nossas comunidades. Mais do que nunca é a hora de Grupos Paroquiais de 
Acção Social. “Cultivai a Fé; praticai a Caridade e animai a Esperança”! 

P. Batalha 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Acção Católica Rural - Patriarcado de Lisboa 

Ano 2009 - Nº 268 
 

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 
Telefones: 261 422 790   e   915 779 037 
Mail: casadooeste@sapo.pt 

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

 

FESTA DA CASA DO OESTE 
Vamos todos colaborar 

 
Mês de Maio é o mês das “solidariedades” e, porque é 
Primavera, são solidariedades em Festa. 
Por isso, os Movimentos rurais da Acção Católica – 
ACR (adultos), JARC (jovens) e ACN (+ novos) – 
celebram, sempre no Domingo da Ascensão (dia 24 
de Maio), o seu dia de solidariedade, de convívio, com 
a Bênção dos campos, partilhando a “Espiga”, símbolo 
do seu trabalho abençoado. É uma antiquíssima 
tradição com raízes bíblicas. 
Nós transportamos esse espírito e essa identificação 
com esta Escola de vida, formação, amizade e 
fraternidade – Escola de evangelização que é a Casa 
do Oeste. 

No próximo dia 24 vamos celebrar os seus 35 
anos, fazer a Bênção e lançamento da primeira 
pedra da ampliação das instalações da cozinha e 
refeitório e prestar uma homenagem ao esforço, 
dedicação e apreço que merecem os Assistentes 
Diocesanos dos Movimentos - P. Serrazina, J. 
Magalhães, A. Ludovino, P. Batalha, Avelino Luis, 
P. Carlos Branco e P. Pedro Silva. E, neste gesto 
simbólico, pretende-se, também, lembrar todos os 
Dirigentes Livres, Presidentes diocesanos e todos 
os que pelo seu serviço e dedicação caminharam 
connosco e nos ajudaram a crescer. 

 
Algumas projecções vão-nos lembrar as nossas 
actividades e vivências a partir das décadas de 60… . 
Por isso o Programa terá:  
1.- de manhã, um Colóquio sobre “O enquadramento 
dos Movimentos da Acção Católica e a sua 
actualidade no novo contexto social e da Igreja”, 
por um grande dirigente da JEC. Ele,  hoje, é um 
grande professor da Universidade Católica, Dr. 
António Matos Ferreira.  
2.- de tarde, haverá uma Sessão Comemorativa e 
de homenagem a Presidentes, Dirigentes Livres e 
Assistentes Diocesanos. Será também a tradicional 
Bênção dos Campos e ainda a Bênção da 1ª Pedra 
dum novo edifício para actualizar a Cozinha e 
Refeitório, exigências da ASAE.  Haverá almoços com 
a ementa da “Feijoada do Mar” – saboroso e barato. 
Estão todos convidados para a Festa da Espiga. 
Passa a palavra: “Venham todos!” A Missa será às 
17.30 horas, com o Sr Patriarca ou D. Anacleto 
Oliveira. 
Vamos todos colaborar mais uma vez, uns, pela 
primeira vez, outros. Vamos à Festa e levemos 
amigos também! 

P. Batalha 

 

REFLEXÃO EM MOVIMENTO:  
Poderemos ir mais longe? Como? 
 

No dia 24 de ABRIL de 2009, 
reuniu a E. Diocesana da 
ACR e nela participaram 
alguns representantes dos 
Grupos. 
Foi-nos recordado algumas 
das linhas de força do 
Movimento « Promover a  

cultura da igualdade: entre todos os Seres 
humanos; com a Natureza e os outros  Seres; 
Promover a cultura dos limites: prática de 
decisões favoráveis ao ambiente natural e ao 
ambiente humano; Contrariar a lógica consumista, 
rever estilos de vida…». Isto motivou a reflexão 
acerca do trabalho que o Movimento e em particular 
os grupos têm vindo a desenvolver.  
Como está a decorrer a vida de cada grupo, os 
empenhamentos individuais e de grupo, foram alguns 
dos elementos que enriqueceram a partilha realizada. 
Da Vida dos grupos destaca-se: Bombarral - 
preparação de um Encontro  (6 de Junho de 2009), 
para toda a comunidade, sobre o Ambiente e a Água; 
Caldas – encontros de reflexão sobre São Paulo, 
abrangendo algumas pessoas para além do grupo 
base; colaboração no programa de Rádio”Sementes 
de Vida”; São Mamede - organização da 3ª Semana 
das Artes (26 de Abril)com o objectivo de promover a 
unidade paroquial; São Pedro: acolhimento paroquial 
com uma mensagem porta a porta no início do ano,e 
participação no Curso Bíblico”; Grupo “Cabelos 
Brancos” – reuniões mensais partilhando “refeição” 
experiências de vida e debatendo temas actuais; 
Santo Isidoro – Encontros  sobre Cadernos de 
Reflexão Bíblica, abertos à participação de toda a 
comunidade e em colaboração com o Sr. Prior; 
Ribamar – atenção a famílias carenciadas e 
participação na distribuição de bens do Banco 
Alimentar. 
É importante que com alguma regularidade 
analisemos o que andamos a fazer, que nos 
interroguemos se as acções que desenvolvemos 
estão a alcançar os objectivos e ligadas às “linhas de 
orientação” propostas pelo Movimento de forma a 
corresponderem às necessidades dos nossos “meios”. 
Poderemos ir mais longe? Como? 
A crise que hoje vivemos é bem mais que uma crise 
financeira! É crise de valores! Os pobres vão ter que 
pagar aquilo que os ricos delapidaram. É preciso e 
urgente mudar mentalidades/atitudes. Nas diferentes 
actividades em que estamos inseridos há que 
testemunhar: algo tem que mudar. E essa mudança 
começa em cada um… A tarefa é difícil, mas mesmo 
sentindo que o  “sistema” é de tal ordem que  qualquer 
mudança parece impossível de implantar, algo pode 
ser feito. 
É importante divulgar algumas atitudes diferentes, 
bons exemplos de valores postos em prática. O grão 
de mostarda é pequenino, mas se for lançado à terra 
dela brota grande árvore… Todos somos chamados a 
participar com pequenas iniciativas. 

Dina Franco 

 


