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EDITORIAL 
 
 
Este é o número de primavera das Páginas em 
Movimento, que nos traz notícias frescas do Encontro de Brasília… que 
está cada vez mais perto! Incluímos uma secção Especial na qual 
iniciamos a publicação de alguns textos do nosso querido Frei 
Bernardo escritos durante a sua convalescença na Casa de Saúde da 
Boavista, em jeito de memórias, sem agenda nem anotações escritas, 
como ele próprio refere, mas que são uma autêntica preciosidade 
histórica. Continuamos a rubrica “O Lugar da Ética” e na “Torre dos 
Clérigos” temos uma nova entrevista a um conselheiro espiritual, neste 
caso um jovem Padre que acompanha duas equipas da Região Porto. 
Continuamos a dar “Voz às Equipas”, com dois relatos de importantes 
atividades do movimento e a publicar belos textos que nos chegaram 
in memoriam de insignes equipistas que entretanto partiram para a 
casa do Pai. Sugerimos um interessante livro na secção “Biblioteca em 
Movimento” e chamamos a vossa atenção para a magnífica “Reflexão” 
sobre a morte de Jesus Cristo da autoria da Equipa Porto 33. Se ainda 
vos sobrar alguma fome dos excessos da Páscoa, vejam a receita que o 
nosso chefe nos recomenda. Como sempre, os mais novos também 
não foram esquecidos, com a “Zona Júnior”. 
 
Desejamos que esta época seja uma oportunidade de redenção para 
todos e que a visita de Jesus Ressuscitado nos traga, nestes tempos 
difíceis, a capacidade de enfrentar com esperança e ânimo as 
adversidades, transformando-as numa oportunidade de fazer mais e 
melhor! 
 
Maria João e António Archer 
Porto 142 
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PÁGINA DOS RESPONSÁVEIS REGIONAIS 
 

A ATITUDE PASCAL 

O Senhor ressuscitou!  
 
Podemos pensar: ”De novo; todos os anos isto 
acontece”. Realmente, na nossa vida, recheada de 
informação nova, de solicitações de vária ordem, 
sempre urgentes, o acto da Ressurreição, porque 

celebrado todos os anos, pode deixar de ser o motor e passar a ser um 
dado adquirido, algo a que nós, os bons cristãos praticantes, já nos 
habituámos. E assim, ficámos contentes, comemoramos com um belo 
tempo passado em família, e avançamos para o que interessa, a 
vidinha, terra-a-terra…  
A frase do Anjo “Porque procurais entre os mortos Aquele que está 
vivo?” podia ser-nos dita, hoje, de outros modos: “Porque ficais, 
tranquilos nos vossos hábitos, quando o impossível se realiza? Porque 
ficais nas sombras se a Luz vive entre vós?” 
É que a Páscoa exige de nós uma atitude Pascal que não é, muitas 
vezes, aquela que vivemos. Esta atitude tem várias facetas, 
cumulativas, que podem servir como um bom corrimão para nos 
agarrarmos e avançarmos, discípulos que queremos ser. 
O primeiro ponto é de realizarmos interiormente que o que não era 
possível aconteceu: o Senhor, que morreu pela remissão dos nossos 
pecados, fiel ao amor do Pai toda a sua vida e até ao fim, ressuscitou. 
Aquele que mataram, está vivo. E portanto, face ao extraordinário que 
aconteceu, e que muda toda a perspectiva da nossa vida, e da nossa 
morte, o fogo da nossa Fé tem que robustecer-se, a nossa voz não se 
pode calar e temos que o anunciar, o Reino de Deus: a vida, a morte e, 
de novo e para sempre, a vida de Jesus Cristo; o Amor em todo o seu 
esplendor. Primeira faceta: sermos os novos evangelizadores, fiéis na 
nossa realidade concreta. 
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O segundo ponto nasce nesta Fé, que serve como consolo e motor. Se 
Jesus que foi, de facto, morto, ressuscitou, como não ter a esperança 
que todos os que estão mortos, mesmo continuando a viver, ou aquilo 
que em nós está morto, não pode sofrer uma alteração e tornar-se 
vivo? Mesmo que dure há muito tempo, e este funciona, para nós, 
normalmente, como uma ajuda ao desespero, em qualquer altura 
pode ressuscitar. Houve alguém que, uma vez, disse: “ Se Jesus, que 
sabe muito mais que nós, não desiste de acreditar nos que persistem 
em actuar mal, como podemos nós desistir?”. A esperança - na 
salvação, no triunfo do bem, na conversão - tem que ser a nossa 
marca. A segunda faceta da atitude Pascal é esperarmos contra todos 
os desesperos. 
A terceira, como não podia deixar de ser, cresce enraizada nas duas 
anteriores.  Não podemos esperar sentados, nos nossos bons e 
cómodos hábitos, que o mundo se converta sozinho, mas teremos que 
ser as mãos e as obras de Deus. Se cremos e esperamos, então vamos 
concretizar a nossa Fé e Esperança: na caridade. Nesta altura pascal a 
primeira caridade tem que ser na mesma linha do nosso Salvador: 
perdoar. Perdoar setenta vezes sete vezes, como nos foi ensinado. E na 
mesma linha do que acontece na Ressurreição, o perdão tem um 
poder regenerador e alastrador; os perdoados perdoam. E o dom, que 
é vida, manifesta-se na entreajuda e na partilha de bens, espirituais ou 
materiais. É a forma de se amar os outros, ser compassivo com as 
faltas e as falhas dos outros, estar-se atento, mexer-se em favor. 
Nesta Páscoa, aproveitemos muito bem as três virtudes que Deus nos 
oferece, e mudemos o mundo!   
 
Maria João e Alberto Ranhada, Região Porto 2 
 
Em nota de rodapé informamos que vai ser possível levar um casal da nossa região 
ao Encontro Internacional de Brasília graças à ajuda das pessoas que compraram os 
livros “Migalhas e Vitualhas” e as rifas da Nª Srª da Ternura. Esta saiu à Sílvia Silva, 
detentora da rifa nº 147.  
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TORRE DOS “CLÉRIGOS” 
Entrevista ao Padre Feliciano Garcês 
(Sacerdote do Sagrado Coração de Jesus, CE das 
Equipas Porto 121 – Sector G e Porto 142 – Sector F) 

  
 

Por que é que aceitou o desafio de ser Conselheiro Espiritual? 

Acolhi o convite com muito gosto. Já conhecia o movimento e sabia a 
importância que o Conselheiro Espiritual tem numa equipa. Quer um 
convite, quer outro, visto que estou a acompanhar duas equipas, cada 
um à sua maneira, deixaram-me sem possibilidade de dizer não. Ao 
estar com os casais é uma forma privilegiada de contactar com a 
realidade concreta de muitas famílias.  

 

O que mais o marca neste Movimento? 

É um Movimento que pretende ajudar os casais a viverem o seu 
matrimónio. Toda a metodologia e dinâmica procura que os casais e as 
suas famílias vivam de acordo com o compromisso que assumiram no 
seu matrimónio.  

Através da oração, da partilha e do estudo os casais aprofundam a sua 
fé.  

O Movimento cria espaços de partilha, convívio e reflexão que ajuda 
cada casal a superar as suas crises e a viver as alegrias. 

 

Qual lhe parece ser a importância que as Equipas de Nossa Senhora 
têm no panorama social e religioso? 
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Todos os movimentos têm lugar na Igreja. As Equipas de Nossa 
Senhora pelo que são e pelo que possibilitam, aos casais, são um 
movimento essencial para ajudarem as famílias. Sabemos como é 
difícil, devido às exigências de hoje, encontrar o equilíbrio dentro do 
casal e da família. As ENS ajudam, e muito, com os temas de estudo, a 
oração, a partilha, o pôr em comum e o convívio. Do ponto de vista 
social e religioso possibilitam aos casais um acompanhamento 
equilibrado que ajuda a criar resistências ao pensamento dominante 
da cultura de hoje. As ENS pretendem responder aos desafios dos 
casais. Estimulam a uma vida em equipa, onde se põe em prática a 
entreajuda, onde rezam em conjunto e fazem uma experiência 
comunitária. Tudo isto é um sinal e uma interpelação no mundo de 
hoje. 

 

Como é que as ENS e os Equipistas em particular podem contribuir 
para a evangelização desta sociedade cada vez menos crente? Qual 
deve ser o seu papel nestes tempos difíceis em que vivemos? 

Como acabei de referir as ENS e os Equipistas são um sinal no mundo 
de hoje. Realmente não é fácil encontrar que queira viver 
coerentemente o seu compromisso cristão. As ENS possibilitam a 
vivência de uma espiritualidade conjugal e familiar, valorizando o 
sacramento do matrimónio. A vida em equipa, a experiência 
comunitária da partilha, o rezar em conjunto, o pôr em comum, são os 
mesmos pilares que fizeram das primeiras comunidades cristãs modelo 
para nós. Assim as ENS, são para todos os cristãos um modelo daquilo 
que é o essencial da vida cristã: união com Deus, os irmãos e uma vida 
em comum. 

 

Fale-nos um pouco do seu conceito de missão, uma vez que para 
além de estar na paróquia Nossa Senhora da Boavista em auxílio ao 
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pároco, viaja com frequência a Timor para prestar ajuda às 
populações. 

A minha missão, como padre, é estar ao serviço de todo o povo de 
Deus, de todos aqueles que necessitam de mim como padre. Como 
Jesus disse, realmente, a seara é grande e os trabalhadores são 
poucos. Ele deixou um mandato: ide por todo o mundo e anunciai o 
evangelho. A partir daqui o nosso campo de ação é muito vasto. Para 
além disso o nosso carisma, sou padre Dehoniano, leva-me “ir ao 
povo”, a olhar para os mais pobres. Assim como padre, para além da 
missão de ser vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora da 
Boavista, estou a dar o meu contributo a uma Associação, Obra de 
Caridade ao Doente e ao Paralítico, que como o nome diz ajuda 
pessoas que estão acamadas, e presta um serviço social: cantina social, 
loja social, empresta material ortopédico, apoio médico, enfermagem 
e psicológico.  

A ligação a Timor tem mais de 15 anos. Colaboro com a diocese de 
Baucau. De início a colaboração centrava na formação de agentes de 
pastoral: catequistas, animadores de jovens e apoio à pastoral familiar. 
Mais tarde numa outra vertente contribui para a construção do Centro 
Tecnológico Paredes Baucau Rotas dos Móveis, isto é, a construção de 
uma fábrica de mobiliário e carpintaria para a diocese de Baucau. Foi 
uma iniciativa para criar postos de trabalho, ajudar a criar uma mini 
economia, e sobretudo ter mobiliário básico para as casas e as escolas. 
Depois outros projetos de cooperação foram surgindo. Atualmente 
junto materiais para enviar em contentores, sobretudo ferramentas 
diversas, roupa e um pouco de tudo.  

Depois há outras pequenas “missões” que ajudam a que as horas 
pareçam ser sempre poucas para o muito que há a fazer. Tenho muita 
dificuldade em dizer: não, por isso estou envolvido numa diversidade 
de atividades que fazem a minha missão.  
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O LUGAR DA ÉTICA 
 
 
 
 
Na última edição das “páginas em movimento”, terminamos esta nossa 
pequena reflexão dizendo que, se a ética aspira a ser critério para 
distinguir entre o bem e o mal, então deve ser objetiva, e 
fundamentada numa espécie de lei natural, que não seja uma pura 
invenção da cultura humana, mas uma descoberta que cada homem 
realiza dentro de si mesmo. 
 
Da mesma maneira que a inteligência entende a importância de 
respirar para viver, é capaz de descobrir que há comportamentos 
naturalmente bons. Qualquer pessoa concordará que respeitar os 
outros, dizer a verdade e cumprir as promessas que se fazem são 
comportamentos desejáveis e bons, enquanto o ódio, a traição e a 
falsidade são condutas más e indesejáveis. A evidência não carece de 
demonstração. E é com base nesta evidência que a razão emite os seus 
juízos sobre os diferentes atos humanos, dizendo às nossas 
consciências o que se deve fazer e o que se deve evitar. Estes juízos 
são anteriores à ação e não se confundem com as nossas preferências. 
Pode argumentar-se que esta inclinação moral da natureza humana 
não é mais do que o instinto gregário orientado para a sobrevivência, 
mas a este argumento também se pode responder que, se o desejo de 
ajudar o próximo é um exemplo do instinto gregário, esse desejo é 
diferente da convicção de que é nosso dever ajudar, porque esta 
convicção existirá mesmo quando não desejarmos ajudar. 
 
Já o dissemos, o relativismo constitui a grande objeção à validade 
universal de certos valores éticos. O argumento relativista por 
excelência é a discrepância que as diferentes culturas humanas 
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mostram em questões fundamentais da moral. Sabemos que nalgumas 
mundividências culturais se aceita o casamento poligâmico, a 
existência de castas sociais ou a redução do papel da mulher na 
sociedade a uma posição de subalternidade. Também a nossa 
civilização ocidental, de matriz greco-judaico-cristã, admitiu durante 
longos períodos históricos a subalternidade social da mulher ou a 
existência da escravatura, para dar apenas estes dois exemplos. Esta 
objeção ignora, porém, que a discussão sobre a validade geral do bem 
se iniciou precisamente quando os filósofos gregos do século V antes 
de Cristo começaram a julgar admiráveis ou censuráveis os costumes 
dos povos vizinhos e procuraram encontrar uma norma para “medir” 
os diferentes comportamentos humanos. A esta norma ou regra 
chamaram fisis, que significa natureza. Segundo este critério de 
favorecimento do “natural”, chegaram, por exemplo, à conclusão de 
que o costume das raparigas citas (antigo povo iraniano de pastores 
nómadas equestres) de cortarem um seio para disparar melhor com o 
arco era pior do que o seu contrário. 
 
Robert Spaemann é um filósofo alemão nascido em 1927, conhecido 
internacionalmente pelo seu trabalho nos domínios da ética cristã, da 
ecologia e dos direitos humanos, cujas opiniões são especialmente 
consideradas pelo Papa Bento XVI. Durante uma entrevista num 
programa de rádio na Alemanha, Robert Spaemann explicou o modo 
de superar o relativismo por apelo ao critério do natural, recorrendo a 
um exemplo simples de colisão dos direitos dos fumadores e dos não 
fumadores numa mesma casa. No caso deste conflito se resolver a 
favor dos não fumadores, isso não ocorrerá porque estes sejam 
melhores pessoas do que os fumadores, mas sim porque a preservação 
da saúde prevalece sobre o prazer de fumar. O fumador que se 
submete a este juízo ético, ainda que ele lhe desagrade, fá-lo porque 
compreende que ele é, de facto, o melhor. Ser capaz de ter uma 
atitude ética é, por conseguinte, estar disposto a reconhecer e 
respeitar valores que se opõem aos nossos próprios gostos ou 
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interesses. Este exemplo mostra-nos que a ética é o respeito pela 
verdade, ou seja, por uma leitura correta da realidade. De uma 
realidade que se nos apresenta organizada e regulada em função de 
necessidades sociais razoavelmente óbvias como as normas de 
trânsito, os hospitais, as universidades, as prisões, a proteção do 
ambiente, etc. 
 
Vemos, deste modo, que a condição humana é fonte de obrigações 
naturais de caráter moral. Logo que os antigos pensadores gregos e 
romanos começaram a estudar a natureza humana descobriram nela 
uma lei moral. E porque todos os homens têm uma natureza comum, 
que é independente da terra que pisam ou do céu que veem, essa lei 
moral rege-nos a todos. O caráter universal e objetivo desta lei natural 
não pode, por isso, ser prejudicado por acontecimentos históricos 
lamentáveis (como por exemplo a escravatura), tal como um erro 
numa operação matemática não põe em causa o valor da matemática 
enquanto ciência exata. 
 
Março de 2012 
António Barreto Archer 
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BIBLIOTECA EM MOVIMENTO 
 
Desta vez apresentamos uma sugestão que nos 
ensina a olhar a oração como uma aprendizagem 
interminável e a entender o quotidiano como 
experiência permanente da espiritualidade. 

Pai Nosso Que Estais da Terra 

José Tolentino de Mendonça 
Preço: 10.00 Eur 
Editora: Paulinas 
 

“Pai-nosso, que estais nos 
céus”: as primeiras palavras 
da mais importante oração 
cristã situam a morada da 
divindade no firmamento, mas 
o novo livro do padre José 
Tolentino Mendonça convida 
o leitor a procurar Deus na 
terra. 

O “impasse” existencial entre “fogo e cinza, desamparo e presença” 
revela ao mesmo tempo a “medida da distância” e “o imprevisto da 
proximidade”, escreve o sacerdote no volume que tem por subtítulo 
“O Pai-Nosso aberto a crentes e não crentes”. 

O responsável pela Capela do Rato, em Lisboa, assinala que a “oração é 
uma aprendizagem que nunca está terminada” e adverte que a 
habituação ao Pai-nosso pode “atenuar” o sentido de uma prece que, 
segundo a Bíblia, foi ensinada por Jesus Cristo aos apóstolos. 
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PÁGINA DO “CHEFE” 
Uma Receita com aroma de Páscoa 
 
 
Numa época em que o cabrito é o manjar típico da 
mesa de Domingo de Páscoa, aqui vai uma renovada 

receita de cabrito assado, cheia de saberes e sabores. 
 

Cabrito à Romana 
(in “Migalhas e Vitualhas”) 

Ingredientes
1 kg de Cabrito 

:  

Fatias de toucinho 
Dentes de Alho 
Salsa 
Pão Ralado 
½ copo de vinho seco 
Caldo de carne 
Óleo, sal e pimenta, piri-piri e rosmaninho 
  
Procedimento
Corta-se a carne em dois pedaços. Tempera-se com sal e pimenta e 
envolve-se em fatias de toucinho. Coloca-se num tabuleiro untado com 
óleo e vai ao forno bem quente. 

: 

Durante a cozedura, rega-se com o molho que se forma com o caldo da 
carne. 
Pica-se o alho com a salsa e o rosmaninho e junta-se um pouco de pão 
ralado. Dez minutos antes de o tirar do forno, salpica-se este 
preparado. Acompanha com batata frita. 

Bom apetite. 
Equipa alcabideche 3, Sector Cascais C, Região Sul 
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ESPECIAL 
 
 
 
DEO GRATIAS! O NOSSO QUERIDO FREI BERNARDO JÁ RECUPEROU 
DA INTERVENÇÃO CIRURGICA A QUE FOI SUBMETIDO EM PARIS E 
REGRESSOU VERDADEIRAMENTE RENOVADO POR DENTRO E POR 
FORA… 
 
Durante a sua convalescença no Quarto 302 da Casa de Saúde da 
Boavista, escreveu alguns textos que intitulou “REMEMORAR – sem 
agenda nem anotações escritas”, que são uma preciosidade histórica, 
cuja publicação aqui iniciamos, com a sua permissão. 
  

Várias pessoas, que fazem procissão de simpatia e de perguntas sobre 
o passado, o presente e o eventual futuro, que está a chegar a cada 
momento, respondo que estou em estado de agradecimento, 
obediência e confiança. 

Introdução 

 
Sem referências escritas, são as pessoas do meu tempo” que me 
recordam a história, construída ou sofrida no Porto e arredores desde 
1960… Com elementos de “rememoração”, recorrendo à memória 
histórica e emocional, sem controlo seguro, incluindo consciente, 
subconsciente e até o inconsciente colectivo, resumo tudo na 
constante dinâmica envolvente da vida que é sempre memória e 
profecia, a partir do real possível que envolve o tempo e a 
circunstância em que vamos fazendo opções, envolvidos no impulso 
vital e a vontade radical de ser feliz na partilha social. 
 
1.Começo por uma fotografia que me mostram em que sou “figurante 
magrinho”: “é o dia do nosso casamento” a que presidiu, em Julho de 
1960, em Cristo Rei, mas registado em Aldoar. 
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Recordam-me que eu “celebrava” a Missa das 12 horas, acompanhado 
por um coro de qualidade, em gregoriano e polifonia, sob a exigente 
regência do fr. Bartolomeu dos Mártires, natural da Madeira, onde 
viria a falecer. Pelo testemunho “ouvido” atraía os cristãos cultos ou 
cultivados. 
O que posso confirmar é que chegara de Dublin, onde estivera como 
“padre jovem” e estudante de Teologia, desde 1958. Foi um tempo de 
que guardo memória positiva e a esperança despertada pelo velhinho 
João XIII e a abertura do Concílio Vat. II. 
Recordo-me que o fr. João de Oliveira torna-se famoso pelos cursos de 
Bíblia e algumas “bicadas” nas testemunhas de Jeová “ignorantes e 
atrevidas”. O fr. Gonçalo Tavares, pregador “ambulante e radical”, 
atraia “penitentes” de casos difíceis que faziam procissão para serem 
ouvidos e encaminhados. O fr. Jorge Lereno mudara-se para o “Colégio 
Clenardo”, dos Dominicanos em Lisboa. E deixara uma opinião positiva 
de “ter paciência com os jovens”. O fr. Jordão Oliveira tinha promovido 
uma especial devoção à Eucaristia pela associação dos “Imeldistas” 
que vestiam de branco nas celebrações próprias. O fr. Gil Alferes era o 
pregador para as “grandes festas”, convidado e desejado. E dedicava-
se especialmente às crianças sem família de que resultou a actual 
“Obra do fr. Gil”. 
O prior era o fr. Lourenço da Rocha Crioulo que confiava, não sei com 
que fundamentos, nos jovens que iam chegando, a começar pelo fr. 
Bernardo Domingues. O fr. Estevão Faria fora o “construtor” da Igreja e 
Convento de Cristo Rei e “pregador popular”, tinha mudado para 
Superior da “Escola Apostólica” dos Dominicanos – no Olival – Vila 
Nova de Ourém. Foi neste contexto que fui “instalado” no Convento de 
Cristo rei – Porto. 
 
2. No Início era enviado a “pregar tríduos” ou “novenas” em vez dos 
“afamados” e maduros pregadores da casa. Suponho que terão havido 
decepções do povo. 
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Recordo-me que, por vezes, os Párocos me sugeriam “pontos” em que 
era “preciso bater” forte. Raramente me convenceram porque 
pareciam-me questões de interesse pouco teológico e espiritual e em 
vista da evangelização. Recordo, como atitude activa e muito positiva, 
o Bispo de Aveiro, D. Domingos da Apresentação Fernandes, apóstolo 
no estilo de acção católica: “ver, julgar e agir”. Preparava 
rigorosamente a missão na Diocese por regiões, após o pertinente 
levantamento sociológico e pastoral das diferentes zonas. E assim 
programavam as intervenções de “pregação e acção”, em que o pastor 
vivifica e participa, “instalando-se” ele na Paróquia missionada. 
Aprendi, na prática, que para evangelizar é preciso “adaptar-se” às 
circunstâncias dos destinatários. 
Recordo que numa dessas “Missões”, de paróquia em paróquia, fiquei 
fora do Convento de Cristo Rei sete semanas. Foi uma “aventura 
pastoral” que não esqueço, nomeadamente pela inteligência e 
persistência pastoral do Bispo, que se envolvia na acção, ainda que por 
vezes se “sentisse” que algum clero estava “crú” ou “resistente 
discreto”. 
 
3. Quando fui “enviado”, para pregar retiros a religiosos ou religiosas, 
por vezes, tive a sensação que eram “rituais” em que quase tudo 
estava previsto e que pouco poderia ser “revisto” na vida pessoal ou 
comunitária. Assim se foram afirmando” ilusões e desilusões e a 
aprendizagem para o real e respectivos contextos influentes e 
“formatadores” das entidades religiosas, com espiritualidades 
“formatadas” por tradições e costumes com fundamentações 
discutíveis. 
 
4. Recordo que, por apelos e estimulado por “hipóteses inovadoras”, 
propus a fundação da “legião de Maria”, porque conheci Mr. Frank 
Durff, o iniciador desse eficaz movimento de leigos e a respectiva 
eficácia apostólica e missionária. Assim surgiu o Praesidium “Raínha 
dos Apóstolos”, constituído sobretudo por professoras, sendo a 
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primeira presidente D. Lucília Falcão. Posteriormente expandiu-se para 
Paróquias da vizinhança. 
 
5. Aos sábados de tarde iniciámos encontros para jovens, propondo, 
aceitando e modificando as modalidades de intervenção: conferências, 
debates e “reuniões por interesses” artísticos, políticos, apoios 
solidários e também algum “turismo” de convívio artístico, descoberta 
geográfica e partilha de opiniões. Por recíproca influência dos jovens, o 
sucesso foi sempre crescente e interventivo. E assim surgiu, sem 
baptismo, a dinâmica “Juventude de Cristo Rei”, porque se reunia no 
Convento de Cristo Rei. 
Entretanto chegou o fr. Bento que de modo inovador se ocupou dela, 
despertando-a para as propostas do Concílio e perspectivas inovadoras 
a nível eclesial e cívico. Foi nesse clima que surgiu uma exposição 
sobre as perspectivas de liberdade e responsabilidade propostas pelo 
Vat. II. Entretanto a PIDE, na sua estrutural mediocridade, encerrou a 
exposição, despertando assim especial interesse pelo que ia 
acontecendo. A “Juventude de Cristo rei” que envolveu adultos 
despertos e jovens inquietos. Tudo foi aglutinado pelo Dr. Francisco sá 
Carneiro. 
 
6. Foi também uma oportunidade para fundar o “grupo 33 dos 
Escoteiros” e das “Guias de Portugal”. Participaram, especialmente na 
fundação, o Mr. Aspey, o Chefe Couto, O Dr. Meira Ramos; a D. Cora 
Aspey esteve no lançamento e formação das “Guias”. Com altos e 
baixos, ao longo de dezenas de anos, continuam vivos e interventivos 
na formação de personalidades sadias e solidárias: “sempre prontos 
para servir” em autenticidade, persistência e generosidade. 
 
7. Em 1964 ocorreu uma situação insensata que envolveu, “como 
vítimas inocentes”, o fr. Bento e o fr. Bernardo. O governador Civíl, em 
colaboração maléfica com o Administrador Apostólico, porque o Bispo 
do Porto, D. António Ferreira Gomes, estava no exílio, comunicou ao 
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santo frei Lourenço que os dois deveriam deixar o país para evitar 
“males maiores”, já que tudo se resolveria e acabaria em bem, desde 
que saíssemos provisoriamente do país imediatamente. Quem mais 
sofreu foi o fr. Lourenço que reconhecia a injustiça de que o Bispo 
estava a ser vítima no exílio e que a “asneira” atingia agora os 
Dominicanos. 
Pediu-nos para “sermos dignos” embora fossemos vítimas. E partimos 
no comboio “Lusitânia Expresso”. Quando passamos a fronteira disse o 
fr. Bento: “saímos sem saber se voltaremos, mas o Mundo é grande e o 
importante é sermos livres”. 
Chegados a Madrid, esfomeados, fomos comer um frango com batatas 
deliciosas, tal era o apetite. Entretanto fomos ver o filme “Os pássaros” 
em que os pássaros comiam os olhos das vítimas. Reconhecemos que  
nós eramos as vítimas do poder político e religioso, sem ética nem 
estética e orgulhosos. 
Eu fiquei em Madrid, dedicando-me ao estudo da Filosofia. O fr. Bento, 
com uma pequena mala na mão, continuou para Roma, à boleia. E lá 
continuou os estudos de Teologia na Universidade de S. Tomás. 
Entretanto o Dr. Francisco Sá Carneiro, residente na rua de S. Joana 
Princesa, face ao Convento, especial amigo, ocupou-se do nosso “caso 
escandaloso”. A comunicação por escrito e telefone fazia-se a partir da 
Galiza para escapar ao controlo pidesco. 
Descobriu que o nosso nome, como “pessoas indesejáveis”, não 
constava em “Alcântara” nem em “Pedras Rubras”. E estudou datas e 
ligações entre Génova e Lisboa por barco e Madrid e Porto por avião 
para chegarmos e entrarmos no mesmo dia, sem bagagens nem nada 
que despertasse “observações aos passageiros”. E assim o fr. Bento 
desembarcou em Lisboa e eu no Porto, onde tenho permanecido com 
intermitências. 
 
Fr. Bernardo, o.p. 
Casa de Saúde da Boavista, 2012.03.06 
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NOTICIAS 
 

Encontro Internacional de Brasília 2012 
 

Aproxima-se o Encontro de Brasília.  SOMOS 314 INSCRITOS! 
 
A bolsa de solidariedade organizada pelas Regiões e pela Supra-Região 
permitirá ajudar cerca de 10 casais e 5 Conselheiros Espirituais a 
participar no Encontro Internacional de Brasília. Este esforço de 
solidariedade é um sinal da vitalidade do Movimento, onde a partilha 
assume um papel de destaque. Estamos todos muito agradecidos pelo 
esforço que alguns desenvolveram, permitindo que mais equipistas 
possam usufruir de um momento de tão grande riqueza espiritual, 
como este, vivido na internacionalidade para “Ousar o Evangelho”. 
 
No âmbito da preparação espiritual para Brasília, recorda-se que já 
está disponível o guião da Via Lucis para esta Páscoa, em www.ens.pt. 
Em breve estará disponível o guião para o Terço de Maio. Estejam 
atentos! Procuremos estar unidos em oração, pedindo a intercessão 
do Senhor e de Maria, para que este encontro seja uma bênção para 
os equipistas do mundo inteiro. 
 
Já está disponível o hino do Encontro Internacional em  
http://www.brasilia2012.com.br/ens/index-
pt.php?page=detalhe_noticia&id=10. 
 
 

http://www.ens.pt/�
http://www.brasilia2012.com.br/ens/index-pt.php?page=detalhe_noticia&id=10�
http://www.brasilia2012.com.br/ens/index-pt.php?page=detalhe_noticia&id=10�
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REFLEXÃO 

 

REFLEXÃO  DA  EQUIPA  PORTO 33  SOBRE  A  
MORTE  DE  JESUS  CRISTO  

Verdadeiramente, começámos esta reflexão, há talvez um decénio, 
com base no livro “Alegria de Crer e de Viver”,  de F. Varillon, proposto 
pela Supra-Região de Portugal. No presente ano pastoral voltámos a 
ele porque tem sido um dos melhores instrumentos de reforço da 
nossa fé em Cristo. Acerca do mistério da Redenção revela-nos um 
texto de Bento XVI, do tempo em que era arcebispo de Munique: “A 
consciência cristã tem sido, neste ponto, muito amplamente marcada 
por uma apresentação extremamente rudimentar da teologia da 
satisfação de Anselmo de Cantorbery (1033-1109). Para um número 
muito grande de cristãos, e sobretudo para aqueles que não conhecem 
a fé senão de longe, a cruz situar-se-ia no interior dum mecanismo de 
direito lesado e restabelecido. Seria o modo como a justiça de Deus 
infinitamente ofendida teria sido novamente reconciliada através 
duma satisfação infinita... Alguns textos de devoção parecem sugerir 
que a fé cristã na Cruz pensa num Deus cuja justiça inexorável 
reclamou um sacrifício humano, o sacrifício do seu próprio Filho. Esta 
imagem foi tão divulgada quanto ela é falsa. A Bíblia não apresenta a 
Cruz como parte dum mecanismo de direito lesado”.  E acrescenta “É 
de fugir horrorizados de uma justiça divina cuja cólera sombria rouba 
toda a credibilidade à mensagem do amor”.  

Ao lermos, durante a  última reunião de equipa, o texto 1 João 4,7-11 
reparámos na seguinte afirmação contrária: “Foi Deus mesmo que nos 
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amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos 
pecados”.  

Mas Varillon explica (com outras citações) que, no começo, a cruz de 
Jesus parecera aos apóstolos um fracasso. Depois das aparições do 
Ressuscitado recuperaram a antiga segurança, mas precisaram de 
muito tempo para compreender o valor da Cruz. Para explicar o 
acontecimento recorreram às categorias rituais e cultuais dos judeus. 
Assim S.Paulo e os evangelistas deram um sentido à crucifixão de Jesus 
a partir das ideias duma teologia cultual do Antigo Testamento. 
Apenas como termo de comparação, Jesus refere-se à oferta do seu 
sangue derramado por muitos como o do sacrifício da Aliança, 
inspirando-se no sacrifício pascal do Cordeiro. Mas para Jesus tudo isso 
não passava de uma imagem pois sabia bem que a sua morte era 
completamente diferente de um rito. É um Deus feito Homem que 
perdoa morrendo, cuja morte é exactamente perdão, e perdão 
universal. Por isso é bem verdade afirmar que é pelo sangue 
derramado de Cristo que nós somos salvos. Este sangue não é uma 
compensação oferecida à justiça de Deus que exigiria que o sangue de 
Cristo fosse derramado. O sangue derramado é o sinal dum amor que 
vai até ao extremo. Jesus veio ao mundo para revelar Deus tal como 
Ele é. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Ver Jesus é ver a Deus. Ao 
lavar os pés dos homens, mostra Deus eternamente Servo, no mais 
profundo da sua Glória. Ao morrer na cruz, mostra Deus, todo 
poderoso no Amor, dando-se totalmente a Si mesmo. Jesus obedece 
ao Pai, não para cumprir uma ordem cruel, mas para revelar Deus tal 
como Ele é.      Nós explicitámos: Cristo, ao acolher e elogiar quem não 
era da religião judaica, revelou o Deus universal desagradando aos 
poderosos e atraíu a morte. Cristo, ao relativizar o sábado e o Templo, 
revelou o Deus apaixonado pelo ser humano que é o verdadeiro 
sagrado deste mundo, desagradando aos poderosos e atraíu a morte. 
Cristo, ao procurar os marginais da sociedade e convivendo com eles, 
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revelou o Deus que busca o pecador contra o puritanismo dos 
poderosos e atraíu a morte. Foi assim, obedecendo sem recuar à 
missão de revelar o Pai como Ele é, que acabou por ser odiado e 
condenado à morte.  

O grande especialista em moral  P. Bernhard Häring, escreveu em 
«Que Padres...para a Igreja?» que “ a Bíblia de Jerusalém, seduzida por 
uma falsa sotereologia que falava de uma justiça vingativa em Deus... 
tem uma falsa e perigosa tradução do versículo Is53,10, ao traduzi-lo 
assim: «Yavé teve prazer em esmagá-lo com sofrimento» em lugar de 
«Yavé teve prazer em colocar-Se ao lado do Seu servo esmagado»”.  

Numa Vigília Pascal do ano corrente,  a oração complementar da 
leitura do “Génesis” inserta no folheto de orientação dos fiéis foi: 
“Ajuda-nos a compreender que o que Te agradou na morte de Cristo 
não foi o seu sofrimento, mas sim a sua fidelidade incondicional pela 
qual Ele não recusou nunca a Boa Notícia do Teu Reino mesmo quando 
isso punha em causa a sua própria segurança. Ensina-nos a estarmos 
mais atentos à Tua Palavra,Deus que não gostas da violência nem do 
sofrimento mas queres a Vida dos teus filhos! E dá-nos uma Fé capaz 
de superar todos os medos. É isto que Te  pedimos, por Jesus 
Ressuscitado, Teu Filho e nosso Irmão na unidade do Espírito Santo. 
Ámen.  

Le-se também na obra citada de Varillon, como introdução ao referido 
texto de Joseph Ratzinger: “O que impressiona, antes de mais, nos 
muitos ensaios teológicos que se têm publicado actualmente (anos 
70), sobretudo na Alemanha e na França, é que rejeitam todos uma 
determinada apresentação do mistério da Cruz que marcou os nossos 
antecessores e também a nós, e que evidentemente deformou as 
coisas.  
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Mas apesar de tudo isto encontram-se frequentemente cristãos 
piedosos e clérigos que negam na sua linguagem o Deus revelado 
como Amor por Jesus Cristo. A explicação do nascimento do equívoco 
é compreensível e a autoridade de certos membros da hierarquia 
eclesial salva a coerência. Concluímos que nós, Igreja, ainda que 
portadores de inércia, devemos mudar.Todos nós fomos solicitados 
recentemente pela Conferência Episcopal Portuguesa a repensar a 
Pastoral. Um organismo diocesano da Acção Católica no Porto pediu 
reciclagem de Presbíteros a cargo dos Colegas que mais têm 
aprofundado a Teologia. E acrescentou ,em observação: “Pedimos que, 
através das sucessivas sínteses, não deixe de chegar à Conferência 
Episcopal o seguinte grito que irrompe da nossa consciência: Não mais 
se oiça de um Presbítero que os textos simbólicos do “Génesis” são 
descrições históricas ou que Deus Pai teve iniciativas cruéis.  

Porto 33, 2012 

                                                           

NOTÍCIAS 

REFLEXÕES 
 

 

MANDEM-NOS AS VOSSAS NOTÍCIAS E REFLEXÕES. TEMOS TODO O 
INTERESSE EM INCLUÍ-LAS NO PRÒXIMO NÚMERO. É UMA RÚBRICA 
ABERTA A TODOS OS MEMBROS DAS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA DAS 
REGIÕES PORTO 1, PORTO 2 E DOURO SUL. 

PARA VEREM AS VOSSAS NOTÍCIAS E REFLEXÕES NO PRÓXIMO Nº DO 
“PÁGINAS EM MOVIMENTO” MANDEM-NAS PARA:  

paginas.em.movimento@gmail.com 

mailto:paginas.em.movimento@gmail.com�
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VOZ ÀS EQUIPAS 
 
 
 
 
DIA DE FORMAÇÃO DO SECTOR J 

 
No dia 27 de Novembro de 2011, no Centro Pastoral Nossa Senhora da 
Conceição, em Paredes, realizou-se um Dia de Formação, promovido 
pelo Sector J, aberto a todos os casais das ENS. 
O tema geral incidiu sobre a “Crise na sociedade actual”. 
Ao contrário do que tem sido habitual, a reflexão foi feita a  partir da 
intervenção de quatro casais do nosso Sector, nos seguintes sub 
temas:  
 

1 – Crise da Sociedade e Saúde Familiar 
Casal – Elisabete Bernardo e Nuno Coelho; 
2 – Crise da Sociedade e Justiça  
Casal – Paula Neves e Arménio Silva; 
3 – Crise da Sociedade e Educação 
Casal – Fátima e Eduardo Queirós 
4 – Crise da Sociedade e Economia 
Casal – Ana Maria e Fernando Castro. 

 
Das intervenções, destacamos como mais relevanteS para a reflexão de 
todos, as seguintes ideias: 
 

1 – Crise da Sociedade e Saúde Familiar 
 

Tendo em conta as diversas fases da vida, foram destacados os 
problemas que mais afectam as pessoas na sociedade contemporânea. 
Assim: 
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1.1 – Infância 

 
Portugal, de acordo com dados de 2009, tem uma taxa de natalidade 
de 1,3 %, sendo por isso um dos três países da Europa com a taxa mais 
baixa. 
Constata-se que, ao nível da educação e da saúde mental, os efeitos 
são muitas vezes perniciosos, dada a excessiva atenção e preocupação 
dos pais sobre o filho, o que, em alguns casos concretos, leva ao 
surgimento de problemas que acabam por cair no foro psicológico. 
Existem casos de crianças e jovens, medicados com tranquilizantes e 
mesmo antidepressivos. 
Quando as famílias têm mais filhos, a sua atenção tem de se distribuir 
por todos ao mesmo tempo que o processo de aprendizagem e 
educativo é facilitado pela transmissão entre irmãos, assim como 
aprendem a a partilhar os bens e os afectos. 
Outro problema é a obesidade, resultante da alimentação incorrecta e 
do excessivo sedentarismo que ocorrem atualmente.   
 
1.2 - Juventude e Vida Adulta 

 
Um problema que se coloca à Juventude, é a sua relação com a 
sexualidade, marcada pela precocidade e ainda pela forma como ela é 
encarada pelos jovens e pelos pais e educadores. 
Os jovens, iniciam cada vez mais cedo a actividade sexual, não tendo 
muitas vezes preparação, nem conhecimento para um namoro 
consciente e responsável. 
Em Portugal, as doenças cardiovasculares e as de carácter depressivo 
têm uma cada vez maior incidência. 
As causas normalmente são: problemas de relação do casal; entre 
familiares; problemas de trabalho. 
Por esta razão, Portugal está no topo dos antidepressivos e 
ansiolíticos. 
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1.3 - Idosos 

 
Um problema é a solidão e o outro é, frequentemente, a dificuldade 
em os próprios e as famílias lidarem com a velhice e a morte. 
Em jeito de conclusões pode dizer-se: 
Muitas pessoas vivem sem serem felizes; 
Cada vez mais pessoas buscam nos medicamentos a ajuda para os seus 
problemas, mas mais que aqui é na grande crise de valores que 
devemos procurar as causas e encontrar as soluções. 
“A chamada ‘qualidade de vida’ é interpretada prevalecente ou 
exclusivamente, como eficiência económica, consumismo 
desenfreado, beleza e prazer físico, esquecendo as dimensões mais 
profundas da existência, como são as relações interpessoais, 
espirituais e religiosas.” 
 

2 - Crise da Sociedade e Justiça 
 
O homem está em crise…em crise de si mesmo. Dos valores e dos 
relacionamentos. Logo, a Justiça humana enferma da mesma crise. 
Embora sendo um direito fundamental do Homem, particularmente 
após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, ela não 
se aplica de forma igual a todos os membros da sociedade. 
Uma das razões é claramente económica, pois só quem dispõe de 
meios é que normalmente consegue contratar agentes de defesa e ter 
condições para pagar todas as despesas inerentes aos processos 
judiciais. Isso leva a que se abdique do direito de sermos justiçados nas 
instâncias próprias. 
Outro condicionador do exercício justo da justiça, é o poder que 
muitas pessoas têm e que lhes permite o bloqueamento ou 
arrastamento dos processos e muitas vezes a ilibação da acusação. Os 
exemplos são muitos e públicos (“Face oculta”; “Quinta do Ambrósio”; 
“Apito Dourado”; etc.). 
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Isto põe em causa aquilo que a carta dos direitos fundamentais 
estabelece: DIGNIDADE; LIBERDADE; IGUALDADE; SOLIDARIEDADE; 
CIDADANIA; JUSTIÇA. 
A causa principal deste estado de coisas, tem muito a ver com o 
materialismo e egoísmo em que assenta a sociedade atual, a qual 
acaba por gerar a INJUSTIÇA. 
Qual então a resposta para isto? Qual o papel das Famílias para termos 
uma sociedade mais justa e feliz? 
A Família tem de (re)introduzir o diálogo e a escuta entre o seus 
membros, começando pelo casal e passando pelos filhos e todos os 
outros membros, discutindo de forma aberta, franca, e com grande 
respeito mútuo, todos os aspetos referentes à vida. 
Deste modo, conseguiremos afastar a falta de afeto e de tempo, que 
frequentemente trazem a frustração, a violência, o álcool, as drogas, 
etc. 
Fortalecer a Família é aproximá-la de Deus. A Família é uma Igreja 
doméstica. 
Apesar deste quadro negativo, enquanto Cristãos, somos pessoas de 
Esperança, num mundo melhor e mais justo… 
 

3 - Crise da Sociedade e Educação 
 
Educamos ou estaremos a educar bem os nossos filhos, tendo em 
conta as realidades atuais, marcadas pela quantidade e rapidez da 
informação, transportada através da televisão, internet, etc.? 
Hoje, já não somos habitantes de um lugar, “SOMOS CIDADÃOS DO 
UNIVERSO”. 
Neste mundo em crise, e não obstante tudo, a nós pais cabe-nos uma 
dupla responsabilidade, pelas crianças e pelo mundo. 
Pelas crianças, é necessário retomar os verdadeiros valores que devem 
conduzir o comportamento humano e que passa pelo respeito por 
cada pessoa na sua individualidade e pelos seus direitos e deveres. 
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Pelo mundo, as novas e futuras gerações irão herdar um mundo 
diferente, que precisa de ser preservado por todos. Por ele devemos 
semear a esperança, para que haja respeito e dignidade da pessoa 
humana. 
Educar é difícil e trabalhoso, exige dedicação, paciência, 
conhecimento, doação, boa vontade e amor. 
Não deveremos querer que os nossos filhos se tornem seres 
dependentes, nem incapazes de tomar decisões, mas antes que 
possam ser capazes de enfrentar os acontecimentos, ainda que 
difíceis. Por isso, deixá-los viver alguns acontecimentos desagradáveis 
vai fortalecê-los. Deixá-los participar nas questões familiares, vai 
ajudá-los a aprender a superar desafios e dificuldades. Usar sempre o 
bom senso, na educação e na prevenção… 
Quem planta a educação não pode ter pressa. Trata-se de um processo 
lento e cujos frutos só se verão mais tarde. 
Aos pais cabe o papel de orientadores, mas ao mesmo tempo devem 
assumi-lo com autoridade, de molde a que a entre outras coisas os 
filhos possam ter a noção da sua importância e indispensabilidade. 
Estamos longe dos modelos de educação do passado, assente e muito 
no autoritarismo dos pais, mas não podemos cair no facilitismo de 
tratar e lidar com os nossos filhos como se fossemos colegas ou 
amigos, colocando-nos no mesmo patamar relacional. 
Os limites protegem os nossos filhos. O Amor que lhes damos é que 
deve ser ilimitado e incondicional. 
Como Cristãos deveremos educá-los para a Caridade e a partilha com 
os outros, assim como para a Liberdade, a Igualdade, e a Fraternidade. 
 

4 - Crise da Sociedade e a Economia 
 

A Sociedade atual é, no seu todo, marcadamente ambiciosa e 
materialista, assentando muito no consumismo, como fonte de 
satisfação e até felicidade. 
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O desejo insaciável de ter e possuir riqueza material, de as pessoas 
conseguirem atingir o “sucesso”, que seja reconhecido e até muitas 
vezes invejado, tem provocado uma alteração significativa ao nível dos 
valores humanos, proporcionando, frequentemente, a corrupção e a 
fraude, mesmo em áreas, lugares e cargos, que deveriam estar acima 
de qualquer suspeita. 
Isto tem provocado sociedades desequilibradas e injustas, onde a 
riqueza está desigualmente distribuída, proporcionado uma grande 
acumulação nas mãos de poucos e uma cada vez maior miséria na vida 
de muitos. 
Na nossa sociedade, assiste-se a um empobrecimento de muitas 
famílias, que no concreto se veem no desemprego, com muitas 
responsabilidades financeiras que não poderão cumprir, caindo desse 
modo numa situação desesperada e muitas vezes com um futuro 
incerto. 
Gera-se uma autêntica desumanização e desresponsabilização por 
parte de muitos, que pelo papel que desempenham na sociedade, 
tiveram e têm como preocupação dominante a apropriação daquilo 
que a todos deveria pertencer. 
Sabemos que a ganância é de todos os tempos, mas porque vivemos 
estes tempos e não outros, sentimos sobre nós este dislate de ver 
muitas pessoas de costas voltadas para os seus semelhantes, mas 
também para Deus, pelos comportamentos gananciosos e 
mesquinhos. 
É certo que a responsabilidade cabe um pouco a todos, e por isso, 
enquanto pais, deveremos assumir comportamentos de maior 
contenção no uso dos bens e incutir nos nossos filhos hábitos de vida 
que assentem não no consumismo, mas antes em valores mais 
humanos e fraternos. 
Mas se este é um tempo de crise, que pode proporcionar a 
desagregação familiar; o aumento da violência e a criminalidade; o 
desemprego e a pobreza; também é um tempo propício a uma 
reflexão sobre os modelos económicos e sociais; sobre  o papel do 
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Homem no mundo; sobre a necessidade de uma nova consciência 
coletiva, a solidariedade e a partilha entre os homens. 
Aos Cristãos, seguidores de Jesus Cristo, aquele que ao contrário das 
aves e das raposas, não tinha sítio onde pousar a cabeça, cabe um 
papel mais ativo, mais solidário e denunciador das injustiças e da 
ganância que não permitem a aplicação dos dois mandamento que o 
Mestre mandou aplicar: AMAR A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS E 
AMAR OS HOMENS COMO A SI MESMOS. 
Estas intervenções foram alvo de reflexão no ambiente de Equipas 
mistas constituídas pelos trinta e um casais presentes. 
Registamos também o muito agrado pela qualidade das comunicações 
dos casais referidos, manifestado pelos presentes. Isto mostra, 
claramente, a riqueza que deriva e existe em todos nós. Apetece dizer 
que na natureza humana ninguém pode ser excluído, por todos nos 
completamos…   
 
Alice e Joaquim Guimarães 
Sector J 
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VOZ ÀS EQUIPAS  
ENS – VIA SACRA 2012 
Regiões Porto 1 e Porto 2 
 
 
No dia 19 de Março realizou-se, na 
Igreja do Senhor da Vera Cruz do 
Candal, pelas 21h30 e pelo 4.º ano 

consecutivo, a Via Sacra das ENS das Regiões Porto 1 e 2, organizada 
pelo Sector I. 
Rezou-se a Via Sacra da autoria do Padre A. Sílvio Couto com o título 
“Com os Pecados Capitais e Sociais”, ficando a leitura das 14 Estações a 
cargo de casais (com diversas responsabilidades no Movimento) 
previamente contactados. 
O Senhor Padre Barbosa, Pároco da Igreja do Senhor da Vera Cruz do 
Candal e Conselheiro Espiritual da Equipa do Sector I (da Região Porto 
2), com a sua presença e palavras inspiradas, ajudou a criar um clima 
de oração quaresmal que tanto nos encheu a alma. 
O coro da Igreja do Candal, já tão nosso conhecido, foi instrumento 
para um espaço de meditação, com cânticos adequados. O Sector I fez 
cerca de 100 pagelas relativas a esta Via Sacra, que foram distribuídas 
pelos presentes e que esgotaram, graças a Deus… 
Vemos, com muita confiança no Senhor Deus Ressuscitado, que já há 
um número considerável de casais que têm aderido à Via Sacra e que, 
indo uma vez, têm voltado e, por vezes, acompanhados de outros 
casais. Se Deus quiser, para o ano, esperamos que cada um traga mais 
outro casal, pelo menos, para rezarem connosco na Quaresma de 
2013. 
Mais uma vez, agradecemos ao Senhor Padre Barbosa o acolhimento 
que tem feito às ENS, ao abrir-nos a porta da sua linda Igreja. 
 
Equipa do Sector I 
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IN MEMORIAM 
 

 
 
 
POEMA AO AMÉRICO RIBEIRO 

DA MAIA 3 

 

 

 
Viemos de Ti Senhor, 
e caminhamos para Ti, 
E quando partimos,Tu nos esperas e acolhes como teus filhos muito 
amados! 
  
O Américo partiu para o Pai e certamente levou um pouco de cada 
um daqueles, 
com quem conviveu. 
  
Deixou também em cada um de nós lembranças e saudades que 
jamais esqueceremos. 
  
O Américo,durante 23 anos,fez parte da equipa de Nossa Senhora 
Maia 3, 
que ficou 
mais pequena, mais pobre e com a dor de se ver privada daquele 
homem de fé, bondoso, 
disponível,solidário,fraterno,alegre,comunicativo,companheiro e 
amigo. 
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A tristeza de termos perdido o Américo, faz-nos também pensar que 
os seus passos nãopararam? Somente partiu para uma nova etapa? 
  
Tal como a semente, irá germinar numa nova dimensão, para uma 
nova vida. 
Porque a vida não acaba! 
  
Cristo ressuscitou e quem se identifica com Cristo,renascerá com Ele 
para a vida nova e definitiva. 
  
Eterna saudade de teus amigos da equipa de Nossa Senhora Maia 3, e 
de todos os que fizeram parte da tua vida 
  
Nunca te esqueceremos. 
  
Maia, 23 de Dezembro de 2011 
  
Daniel Portela 
Maia 3 
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PARTIDA DA MARIA EMÍLIA PARA 

A CASA DO PAI 

 
A  Porto 68 sofreu pela primeira 
vez , ao fim dos seus 46 anos de 

vida , o choque da perda de 1 dos seus membros ; - MARIA EMÍLIA, aos 
76 anos deixou-nos , após alguns anos de sofrimento , por falta de 
saúde . 
 
Foi um duro golpe para toda a Equipa e principalmente para o Álvaro 
que  há bastantes anos , encontrava nela o amparo físico e moral de 
que necessitava, retribuindo-lhe de igual modo , sempre que podia. 
 
A  MARIA EMÍLIA , era aquela amiga e companheira, sempre muito 
calma, comedida ; - sem dar nas vistas, fazia sentir a sua falta quando 
ausente . 
 
A  Equipa está mais pobre em todos os aspectos, por isso , a MARIA 
EMÍLIA vai ser sempre muito lembrada em todas as futuras reuniões . 
 
É uma situação com que a Equipa se confronta e à qual não estava  
habituada , mas que vai ter de superar , unindo-se mais e ajudados 
pela fé que nos dá a certeza de que ela vive e está presente entre nós . 
 
Foram 55 anos de matrimónio que a “ menina “ de Oliveira de Azeméis 
, viveu intensamente no Porto após o seu casamento e que , segundo 
ela  , as ENS lhe deram imenso amparo e prazer espiritual . 
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MARIA EMÍLIA , descansa em paz.  
 
Serás sempre lembrada com imenso carinho e saudade por todos nós . 
 
  
Equipa Porto 68 
Janeiro 2012 
 
 
PARTIDA DO ÁLVARO PARA A CASA DO PAI, AO ENCONTRO DA 
MARIA EMÍLIA 

 

Ao fim de tanto batalhar com a doença e após o falecimento da Maria 
Emília , o Álvaro deixou de querer lutar mais . 
O seu desejo era ir para junto da sua “ menina “ ; - ele lutador toda a 
vida, não quis continuar a viver , sentindo a todo o instante a sua falta , 
o seu desvelo de esposa atenta . 
Era, nas palavras do nosso assistente  frei Manuel Arantes, um homem 
de fé. Na ante véspera do falecimento foi reconfortado com “o 
Sacramento da Santa Unção ou dos doentes “ minis-trado pelo dito 
assistente . 
Companheiro , amigo do seu amigo , firme nas suas convicções , 
iremos sentir a sua falta por ser um forte pilar na união da nossa 
equipa . 
Partiu , deixando-nos com a mágoa de alguém que nos é muito 
querido . 
Que o Pai o receba em sua Glória e , de novo , com a Maria Emília 
vivam felizes na morada eterna do céu . 
Nós continuaremos , durante tempo que ainda nos resta , recordando 
a sua passagem  junto de nós , com muito carinho e saudade . 
Álvaro e Maria Emília descansai em Paz .    
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Março de 2012 
Equipa  Porto 68 

 
 
 

FORMAÇÃO DE NOVAS EQUIPAS 
 

Como responsaveis pela ECIP, vimos lembrar e pedir, para convidarem 
novos casais a entrar para as Equipas de Nossa Senhora. 
O movimento precisa de gente nova, para se poder renovar. Se cada 
Equipa conseguisse um casal, tínhamos uma grande revolução, no bom 
sentido. 
O nosso Bispo, tem insistido que devemos Evangelizar, portanto, 
temos uma óptima maneira de o fazer! 
 
Contactar a Equipa da ECIP: 
Luísa e António David Sarsfield 
Telf. 22 617 25 70 
Telm 93 320 95 11 
email adsarasfield@gmail.com 

mailto:adsarasfield@gmail.com�
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QUERIDOS TIOS 

Susana e Carlos da  Porto 1 
Fernanda e Joaquim da Porto 2 
 

Obrigada, obrigados, sim, 
devemos-lhes muito: 
Primeiro, lá longe na infância e 
juventude, há mais de 45 anos, no  
apoio visível e invisível dado à 

nossa família, à minha Mãe e a nós os sete quando o  Pai partiu, assim, 
sem mais, num repente. 
Depois, mais recentemente, de há 15 anos para cá, quando fomos beber 
às ENS que lançaram há 50 anos, a água viva duma vida nova que  
permitiu  transfigurar tristes  sobreviventes em gente animada, capaz  de 
viver o casamento para além da morte, em Comunhão,  fazendo das 
memórias felizes uma Presença constante. 
Amar  e ser Amado, haverá melhor neste mundo que a antecipação do 
Outro Mundo, do Paraíso, do Eterno?! 
E o tanto que semearam em milhares de Famílias de N. a  S. da nossa 
Terra? 
Não há coincidências, há sinais e gostamos de recordar que a Porto 138 
assumiu o seu compromisso numa festiva Eucaristia em que se 
celebraram  os 40 anos da Porto 1, no Dia de Todos os Santos, 1 de 
Novembro de 1998. 
 
Magnificat, Aleluia! 
Um xicoração amigo muito,                                                      Maninha/Manel 

Porto 138 
13/8/2011 
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ZONA JÚNIOR 
 
Amiguinhos, depois de fazerem os trabalhos de casa,  é tempo de 
 brincar. Têm aqui um bonito ovo para colorirem, uma adivinha e ainda 

 uma sopa de letras … 
                       

ADIVINHAS 
Qual a coisa, qual é ela 

Que tem pêlo branco ou cinzento, 
Bigodes, orelhas e dentes grandes. 
Adora saltar com as patas traseiras, 

Vive numa toca perto da quinta do tio Manel 
E na época da Páscoa, traz-nos amêndoas, torrões e 

ovos de chocolate num cesto? 
 
 

SOPA DE LETRAS 
 

Encontra as seguintes palavras na sopa de letras: páscoa, amor, ovo, coelho, Jesus, 
Familia 
 

K J F A M I L I A Z 
P E P X E Y E N T E 
Ç S A C O E L H O D 
W U S A T A L M U A 
D S C H H N C O S U 
P D O M O T G R T C 
H V A M O R E U D R 
B I Z X M R R E I E 
K U W R J F O V O R 

 
Soluções da adivinha: Coelho da Páscoa. 
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ZONA JÚNIOR 
 
 
 
Vamos fazer um instrumento musical para animar uma reunião de 
família: um Chocalho! Segue as instruções. Mãos à Obra! 
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Páginas Em Movimento 
Em SUPORTE DIGITAL 

 
 

  

 

 

 

 

 
Não quer receber as Páginas em Movimento em papel? 

Prefere recebê-las apenas em suporte digital? 
 Isso é possível e gera alguma economia para o movimento. 

 
Se quiser prescindir da edição em papel, comunique-nos esta 
sua opção por email e enviar-lhe-emos para esse endereço de 

email as Páginas em Movimento, em ficheiro pdf. 
 

paginas.em.movimento@gmail.com 
 

Equipas de Nossa Senhora 
Diocese do Porto 


