
JORNADAS DO SECTOR DA MAIA DAS ENS 

 

No passado dia 27 de Maio realizaram-se, na Casa do 

Povo de Vermoim, as Jornadas do Sector da Maia das Equipas 

de Nossa Senhora, cujo tema foi: “Com Maria, renovai-nos 

nas Fontes da Alegria”. 

O programa iniciou com o Acolhimento aos 

Equipistas, a entrega de crachá identificativo e uma capa com 

o material necessário para a participação nos trabalhos. O Casal Responsável do Sector, Goreti e António, 

deu as boas vindas aos Equipistas, entre os quais se encontrava o Casal Responsável da Região Douro 

Norte, da qual o nosso Sector faz parte, dando, de imediato, início aos trabalhos com a Palestra proferida 

pelo Frei Fernando Ventura, inserida numa Mesa moderada pelo Casal Eunice e Luís Vouga, com a presença 

do Conselheiro Espiritual do Sector – Padre José Silva. 

Frei Fernando Ventura é um conceituado Conferencista, Franciscano e Capuchinho; Teólogo 

Biblista, foi Professor de Ciências Religiosas no ISCRA de Aveiro, é intérprete da Comissão Teológica 

Internacional da Santa Sé e pertence ao quadro de Redatores da Revista Bíblica. Comentador assíduo da 

atualidade social e religiosa, na televisão e na rádio. 

O Palestrante pegou no Tema das Jornadas, “Com Maria renovai-nos nas Fontes da Alegria”, 

e fez uma trajetória religiosa do Povo Judaico e, posteriormente, do Povo Cristão – desde o Egipto, terra 

da escravidão, até à Montanha das Bem Aventuranças, terra de liberdade ao serviço do Senhor – 

contrapondo uma lógica de Poder a uma lógica de Serviço. Começou, assim, por mencionar Moisés e a 

Sarça Ardente, como origem do Povo Judaico, em que Deus Se identificou: 

 

ehyeh ašer ehyeh 
 

EU SOU O QUE SOU. Descreveu a Vida de Jesus com enfoque especial no texto mais revolucionário 

da História da Humanidade – O Sermão da Montanha: As Bem-aventuranças.  Neste trajeto, colocou 

Maria, Mãe de Jesus, desde a Anunciação (que as Igrejas Orientais põem 

em paralelo com a Sarça Ardente de Moisés), até à sua presença no meio 

dos Apóstolos no Pentecostes, passando, pela força da sua atitude, como 

única Mulher de pé junto à Cruz no Calvário.  

Terminada a Palestra, seguiu-se um Momento de Convívio com o 

chá participado por todos. 

De seguida, realizou-se a Reflexão em Grupos, tendo-se formado 

grupos de Equipistas, de forma aleatória, mas mantendo, sempre o Casal 

junto. O Tema para Reflexão, que tinha sido sugerido no fim da Palestra 



pelo Frei Ventura foi: 1) Onde me situo no âmbito das Bem-Aventuranças?; 2) Que Bem-Aventurança sou 

eu para os outros? 

Após 45 minutos de reflexão, todos os Equipistas voltaram ao Auditório para o Debate, durante o 

qual cada grupo, pela voz de um seu representante, apresentou as possíveis conclusões. O Frei Ventura 

teceu alguns pertinentes comentários e achegas. 

Seguiu-se um Momento Lúdico com a atuação, no palco do Auditório, de um Grupo de Jovens da 

Maia e de Paços de Ferreira, ligado ao Projeto que o Frei Ventura apadrinha «LEITE PARA SÃO TOMÉ E 

PRÍNCIPE». No fim da atuação, de grande beleza e simbolismo, foi projetado um pequeno filme que relata a 

realidade da vida em S. Tomé e Príncipe e da Missão que aí existe. 

A Celebração da Eucaristia, presidida pelo Frei Ventura, num Altar preparado no palco do 

Auditório, foi o culminar das Jornadas. A Cerimónia foi acompanhada por cânticos, previamente 

programados, e teve a particularidade da Comunhão ter sido feita sob as Duas Espécies e ministrada pelo 

Casal, um ao outro. O Ofertório, que posteriormente se revelou bastante generoso, foi destinado ao 

Projeto «LEITE PARA SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE». 

As Jornadas terminaram, algum tempo após a hora programada, com uma Mensagem de despedida 

da Casal Responsável do Sector e num ambiente de grande satisfação por parte de todos os Equipistas 

presentes e com o sentimento de terem saído, destas Jornadas, muito mais enriquecidos. 

Lamentavelmente, muitos Equipistas do Sector da Maia não participaram, facto que constitui uma perda, 

pois perderam a oportunidade de aproveitar tudo o que, de bom, estas Jornadas nos trouxeram. 

Parabéns pela Organização! 

 

                                                                     Maria Ermelinda e José Carlos – Maia 8 

 

 

 

 

 


