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Ano 1, nº 3 - Março 2010 

Cantinho do Conselheiro 
Espiritual 

Quaresma 2010 

A Quaresma 
é um Tempo 
Litúrgico de 
grande 
importância 
para a Igreja. 
Os cristãos 
desde os 
tempos apos-
tólicos cele-
bravam a Pascoa como o Mis-
tério central sal fé. E conscien-
tes da importância da Páscoa 
na sua vida, começaram a 
reservar um tempo de prepara-
ção para a celebração do Mis-
tério Pascal. 

Esse período de preparação, 
através de sucessivas amplia-
ções, acabou por se fixar, no 
século IV, em quarenta dias, 

(Continua na página 2) 

Editorial 

Os acontecimentos de 20 e 21 de 

Fevereiro fizeram-nos sentir medo, 

frustração, impotência e até revolta 

pelos efeitos do temporal nas nossas 

vidas, dos nossos amigos ou conhe-

cidos. Permitiu-nos no entanto, sentir 

nalguns momentos a presença pro-

tectora de Deus e saborear momen-

tos de solidariedade, disponibilidade 

e humanidade que muitos de nós 

pensavam já não existir na nossa 

comunidade. 

De facto, muitas vidas têm que ser 

refeitas. Uns sem a presença dos 

que partiram, outros reconstruindo 

as casas perdidas, como é o caso do 

casal Pestana da Ribeira Brava 01.  

O Casal Responsável de Região, em 

nome dos casais de ENS, apela à 

nossa generosidade na recolha de 

donativos nas equipas em favor des-

te casal. 

A Quaresma, período de reflexão, 

oração e renuncia, só tem sentido se 

estivermos solidários com os nossos 

irmãos. 

CRS, 

Fátima e José Manuel Freitas 
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número muito rico de simbolismo. Na verdade, na História da Sal-
vação, os grandes acontecimentos e os encontros decisivos do 
homem com Deus, estão ligados a esse número, que na Bíblia 
exprime também a totalidade da nossa vida. 

A Quaresma é, portanto, um período de quarenta dias de prepa-
ração para a Páscoa “a maior das solenidades”, pois actualiza o 
acontecimento culminante da História da Salvação. 

Já iniciámos a Quaresma! Dêmos espaço a um caminho de con-
versão; dêmos atenção aos apelos de Deus, à mudança de vida. 
Para o cristão, os casais cristãos, é um longo retiro no meio dos 
afazeres. São quarenta dias em que a proposta da oração, tão 
familiar na ENS como Ponto Concreto de Esforço quotidiano, pre-
tende alertar-nos para a necessidade de procurarmos o centro, já 
que tantas vezes o perdemos. Para nós cristãos esse centro tem 
um rosto e nome: a pessoa de Jesus Cristo. 

A oração é fundamental para a descoberta de Jesus Cristo e che-
garmos mais ao próximo. Pois, só uma alma que reza pode avan-
çar na vida espiritual. 

O Papa na sua mensagem para a Quaresma sob o tema: “a justi-
ça de deus está manifestada mediante a fé cm Jesus Cristo” lem-
bra-nos que os cristãos devem contribuir para formar sociedades 
justas, onde todos recebam o necessário para viver dignamente e 
onde a justiça se articula com o amor. 

Diante das intempéries que marcaram a nossa Ilha, na fé que pro-
fessamos, que a Quaresma seja um kairós para a oração mas 
intensa: individualmente, conjugal, familiar, comunitária e de parti-
lha com os mais necessitados que estão à nossa volta. 

A nossa caminhada de conversão será vital à medida que as nos-
sas obras forem passando da intenção à acção, traduzindo o nos-
so sucesso espiritual. 

Pe. Manuel Ramos, 

Conselheiro Espiritual do Sector Oeste, Madeira. 
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 RETIRO 

São Vicente, 20 e 21 Fevereiro 2010 

Há 6 anos, a esta parte que fazemos retiros e consideramos ser um dos 
momentos obrigatórios de paragem e reflexão em casal, para 
‘’recarregarmos as baterias’’ a nível espiritual. A participação no retiro de 20 
e 21 de Fevereiro, foi e será mais um marco na nossa vida, atendendo à 
profundidade não só dos temas abordados, bem como, pela forma como o 
vivenciamos. Devido às circunstâncias em que ocorreu foi possível, através 
do Sr. Padre Manuel Ornelas estabelecer um clima de oração, serenidade e 
paz interior, que permitiu tornar o retiro em algo que dificilmente esquecere-
mos.  

Foi-nos dada a possibilidade de reflectirmos sobre a vontade de DEUS em 
nós, na família e na comunidade. Foram focados três aspectos cruciais, 
para a nossa vida como casal em missão no mundo actual (Amor, Renúncia 
e o Mistério), palavras estas que reflectem também a vocação de Maria a 
DEUS. 

O papel de Maria como Educadora, foi um dos temas abordados, que mais 
nos tocou, atendendo ao desafio que temos pela frente na educação das 
nossas filhas.  

Recordaremos algumas das frases proferidas pelo Sr. Padre Manuel Orne-
las, entre as quais destacamos: 

“Pais tenham a preocupação para ensinar a vida de fé aos vossos filhos’’, 
pois só assim iremos criar um impacto muito grande neles. 

Iremos recordar também com alegria o trabalho realizado nas equipas mis-
tas, onde foram partilhadas vivências e testemunhos de casais com muitos 
anos de equipa, de casamento e de aprofundamento da Palavra de Deus.  

Gostaríamos de agradecer o empenho e o trabalho realizado pelas equipas 
do Sector Oeste na organização e orientação deste retiro, bem como a 
todos os casais presentes em S. Vicente, que em harmonia proporcionaram 
um bom retiro, apesar circunstâncias adversas das intempéries que assola-
ram a nossa Região. 

 
Casal Abreu, 

Nancy e 
Aleixo 

(Calheta 04) 


