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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 
O Ano Apostólico, como o Ano Catequético  e  o Ano Pastoral 
ou seja a actividade pastoral eclesial programada está a 
terminar. Quer dizer que é chegado o momento da avaliação e 
da projecção de novas propostas.  
Por isso vamos preparar o Conselho Diocesano da ACR. 
Nasce uma proposta apontada pelo nosso Coordenador 
diocesano, o Tiago, que perante a crise actual devemos 
buscar caminhos de melhor harmonia entre os homens. É 
assim um desafio a lançarmos novas sementes à terra.  
Aliás é o que o Papa acaba de propor aos líderes das Nações, 
ONU, que se vão reunir em conferência, nos dias 24-26 deste 
mês, em Nova York, que promovam a luta contra pobreza com 
“uma justa distribuição do poder de decisão e dos recursos…”  
e que transformem a arquitectura financeira internacional, 
“com espírito de sabedoria e de solidariedade humana, para 
que a actual crise se transforme numa oportunidade capaz de 
favorecer uma maior atenção pela dignidade de toda pessoa 
humana e de promover uma justa distribuição do poder de 
decisão dos recursos, prestando particular atenção ao número 
infelizmente sempre crescente de pobres”. 
Os novos problemas obrigam-nos a arregaçar as mangas e 
procurar novas respostas. 
A questão da educação e da nova evangelização passa pelos modernos meios de comunicação social, 
nomeadamente a Internet. Também estes meios nos põem novas exigências, porque têm uma 
ambivalência: tanto podem ser utilizados para o bem como para o mal. 
Os pais têm, hoje, problemas com os filhos, se não lhes derem uma educação para o uso crítico, maduro e 
responsável dos meios de comunicação social, porque contribuem de maneira decisiva, com a família e a 
escola, para a formação da pessoa humana e da vida social e política. 
Os pais devem acompanhar o uso das novas tecnologias, especialmente a Internet, em vista a uma 
adequada formação cultural e moral,a fim de que sejam benéficas para a pessoa e a sociedade e propiciem 
a busca da verdade, do bem e da beleza. 
Os pais e educadores devem ter cuidado e vigiar o mundo das comunicações sociais para defenderem os 
menores de conteúdos inadequados. 
Também por isso a Igreja deve estar neles através dos católicos para mostrar a sua visão cristã da vida e 
através de meios próprios. Eu, por exemplo, tenho a experiência do nosso “Sítio” na Internet que ainda na 
semana anterior teve 3.715 visitas http://faroldeluz.wordpress.com . Também a Acção Católica Rural do 
Oeste tem um “Sítio” que é http://acrdooeste.wordpress.com/. Se ainda nunca lá foste, é bom visitá-lo. Aí 
vais encontrar um resumo muito bem feito que o Acácio Catarino fez da Comunicação do Prof. Dr. Matos 
Ferreira sobre a Acção Católica, no dia da Festa da Casa do Oeste e esta documentação que estás a 
receber entre outras coisas. Também podes ir visitar http://www.mudareurgente.blogspot.com/,o “Sítio” 
do Grupo dos Cabelos Brancos. Como vês, são formas novas de comunicar e fazer o bem������������ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Acção Católica Rural - Patriarcado de Lisboa 

Ano 2009 - Nº 269 
 

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 

 

VAMOS AO CONSELHO  
DIOCESANO 

 
A ACR vai ter o seu Conselho Diocesano no dia 19 de 
Julho. Será na Casa do Oeste.  
O tema de reflexão é a crise actual e a forma como a 
ACR procura ou pode procurar caminhos para uma 
melhor harmonia entre os Homens. É também para 
nós este grande desafio. No fundo todos temos 
responsabilidades nesta crise: na forma como nos 
comportámos uns com os outros, nos interesses que 
defendemos no dia a dia, no egoísmo que está 
presente em múltiplas atitudes individuais e de grupo, 
na própria forma como nos relacionamos, por 
exemplo, com o ambiente… Tudo isto podemos 
analisar com espírito crítico, à luz do Evangelho e 
descobrir outras formas de procedimento, outros 
critérios e valores. O papel de cada um (também na 
procura de soluções) é fundamental.  
A par desta reflexão, o Conselho diocesano tem 
também o objectivo de avaliar o trabalho desenvolvido 
ao longo do ano e, consequentemente, elaborar 
propostas ou sugestões no sentido de promover uma 
acção mais eficaz por parte do Movimento através dos 
seus grupos e equipa diocesana. É, pois, importante a 
presença dos militantes nesta actividade para a qual 
convidámos especialmente o Senhor Cardeal 
Patriarca D. José Policarpo. 

Tiago Isabel 

 

SEMANA DE ESTUDOS 
 
Data:  23 a 27 de Agosto         Local: Casa do Oeste 
 

O tempo de férias aproxima-se! Se temos a felicidade 
de as poder gozar, então vamos aproveitá-las da 
melhor maneira possível… Vamos guardar um pouco 
desse nosso tempo para vivermos de forma intensa os 
ideais do Movimento: viver em grupo, partilhar 
experiências, sentir que juntos temos mais coragem 
para colaborar nas mudanças que este mundo 
precisa. 
Individualmente ou em grupo empenhemo-nos na  
mobilização  de outras pessoas que poderão vivenciar 
estes dias de lazer, convívio e também de  alguma 
reflexão e descoberta de experiências inovadoras. 
Na continuidade de reflexões que temos vindo a 
realizar em alguns momentos da Vida da ACR 
propomo-nos nesta Semana reflectir  um pouco sobre 
a seguinte temática : “Caminhos para uma nova  
harmonia social e ambiental” : Razões para o actual 
contexto global e local; Dimensões do problema a 
nível global e local; Experiências e testemunhos de 
atitudes positivas. 
Conforme já foi pedido deve cada grupo  elaborar um 
cartaz sobre o trabalho desenvolvido, o qual será 
exposto durante o Conselho Diocesano e durante a 
Semana de Estudos.    

Dina Franco 
 

FESTA da Casa do Oeste 2009 
 
Este ano de 2009 a Festa da Casa do Oeste, foi 
marcada pelo passado e o futuro, celebrados no 
presente. Pelo passado: porque se decidiu, e bem!, 
homenagear os Assistentes e Dirigentes dos 
Movimentos Rurais da Acção Católica do Patriarcado 
de Lisboa. Pelo futuro: porque se aproveitou para 
fazer o lançamento das obras de ampliação da Casa 
do Oeste, procedendo-se à “Bênção da 1ª Pedra” 
durante a Celebração presidida pelo Bispo, D. 
Anacleto, Auxiliar do Patriarcado para a Região do 
Oeste. A Festa, por se tratar das comemorações do 
35º ano da Casa e porque houve militância ao nível da 
divulgação, teve a participação de muita gente, que 
encheu por completo o auditório para ouvir uma 
comunicação do Dr. Matos Ferreira sobre “O 
enquadramento dos Movimentos da Acção 
Católica e a sua actualidade no contexto social e 
eclesial. Seguiu-se a tarde recreativa onde de forma 
lúdica se procedeu à homenagem a assistentes e 
dirigentes ao longo das últimas décadas. O dia 
encerrou com a celebração da Eucaristia e a “Bênção 
dos Campos” com a distribuição das espigas que cada 
um pôde levar para casa. Este dia de festa 
demonstrou que a Casa do Oeste é cada vez mais 
uma referência na Igreja do nosso Oeste e um laço de 
identidade para quantos militam nos movimentos de 
leigos.  As receitas desta Festa: 4.620,32 € 
Destacamos: 1.667,05  nas refeições e Bar; 1.415,00 
no ofertório da missa; 462,45 nas Filhós e pão; 450,00 
no Saisempre; 420.00 € em donativos. 

                                               Luís Gonzaga 
 

FÉRIAS PARA MAIS VELHOS  
Espaço de fraternidade 

e alegria 
 
De 5 a 18 de Julho a Acção Católica Rural vai realizar 
o Campo de férias para idosos, em Ribamar. Com ele 
pretende apoiar não só os que não têm recursos 
económicos para poderem ir de férias para outros 
lados, mas também os que se dispõem a fazer das 
férias um espaço de convívio, formativo, diferente e 
muito criativo. O tema para o Campo de Férias deste 
ano é: A VERDADE NA VIDA  Será ambiente muito 
forte de apelo à solidariedade e à partilha de 
qualidades e saberes. Nos momentos de reflexão, nos 
serões sem televisão, nas idas à praia… há espaço 
para partilhar muitos saberes e sentirem que a 
experiência dos anos tem também as suas vantagens 
nem sempre aproveitadas na sociedade, na Igreja e 
até na família! A ACR promove 30º Campo de Férias 
para maiores de 65 anos. Procura inscrever pessoas 
da tua paróquia. Inscreve. Contacta a Narcisa  
91.4958597 ou Casa do Oeste ao cuidado da Narcisa 
91.577.90.37 ou 261.422.790 

J.Gamboa 
 


