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O sentido católico na liderança
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A atual crise, que afeta sobretudo a classe média mas que é dramática para milhões de 
pessoas em todo o mundo que não têm  condições para garantir a satisfação das suas 
necessidades básicas,  não é apenas económica, nem financeira. É uma crise de valores 
morais, das instituições políticas, económicas e sociais, do desenvolvimento e da 
sustentabilidade e um  desafio de gestão e de liderança, não apenas  individual mas  também 
liderança coletiva. 

Ancorada em  princípios  e convicções próprias, a atuação de muitos e genuínos 
católicos na liderança no mundo empresarial e dos negócios faz geralmente a diferença: o 
ambicionado lucro é um resultado saudável de práticas de gestão responsável e de ética de 
atividades  com  utilidade social justificada. Especialmente sensível à realidade social 
inegável, o líder católico toma decisões que, para além  de satisfazerem objetivos 
empresariais, não negligenciam  as dimensões  humanas daí decorrentes  e a qualidade da 
atenção devotada a cada situação. 

Ancorada no conteúdo dos princípios  morais  e regras de conduta que encaminham 
para o bem, a gestão ética e a responsabilidade social são recursos vitais  e naturais para os 
católicos que implicam legitimidade dos atos e nobreza dos fins ou intenções, com 
veracidade, respeito pelos valores, respeito pelos outros  e pela prática da justiça. Não devem 
existir compartimentos de atuação ocultos e desligados, com regras, nobrezas e éticas 
diversas nem a ética e a responsabilidade serem usadas como bandeira para fins mediáticos. 

Sem esquecer o interesse nos resultados e na sustentabilidade das organizações, na 
satisfação do cliente,  na manutenção ou crescimento do mercado, o sentido da motivação e 
da atuação do verdadeiro líder católico deve resultar de uma composição entre estes aspetos 
e o contributo proporcionado à sociedade através da criação de emprego e de valor e o 
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desejo da construção e da promoção do Bem. O sentido da liderança deve ser o “Amor ao próximo” e, consequentemente, 
maior equidade e menos violência, menosprezo e sacrifício dos mais desfavorecidos.

Contudo, o tema da moralidade e autenticidade da liderança e da gestão dos  negócios não exonera uma referência às 
dificuldades que, no contexto atual, se colocam à sua prática. Avaliar bem as conjunturas e os diversos fatores  que 
influenciam as decisões a tomar, ter consciência de cada situação, sem descurar os princípios  gerais  das  normas  morais  e 
manter-se firme no seu caminho de Fé, determinam o sucesso empresarial e o reforço na caminhada da espiritualidade 
individual. “Não desistamos de semear…”.
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Fevereiro
03
Missa do Sector
19:00 na Igreja Matriz de Monforte (organizada pela ENS Monforte)

Tal como estava previsto, a missa do setor do mês de fevereiro será em Monforte. Nesse 
dia não haverá missa na Igreja da Graça

1. II Encontro de Equipas “Novo Fôlego”
O Plano de Formação para Equipas, proposto pela Supra Região Portugal, pretende acompanhar a vida das 
Equipas  no Movimento. Esse Plano prevê, para as  Equipas que têm mais  de 15 anos  no Movimento, um 
encontro de fim-de-semana, designado “Encontro de Equipas Novo Fôlego”. Este ano o encontro realizar-se-á 
no Hotel Cinquentenário, em Fátima, entre os  dias 16 e 17 de fevereiro próximo. A inscrição deverá ser feita 
através  do preenchimento da ficha que pode ser obtida no site das  ENS, em http://ens.pt/Event.mvc.aspx/
Index/2.
De acordo com informação do casal responsável da Supra-Região Portugal, a participação num Encontro de 
Equipas  dispensa, no ano em que se concretizar, e para quem assim o entender, o retiro anual, que constitui 
um Ponto Concreto de Esforço de cada membro do Movimento. 

2. Mensagem do Papa Bento XVI para a celebração do 46.º Dia Mundial da Paz
O Papa Bento XVI  na sua  mensagem de Ano Novo proferida da varanda sobranceira à Praça de São Pedro 
enalteceu aqueles  que em todo o mundo se dedicam a promover a concórdia;  falou da tensão e do conflito 
causados  pela desigualdade entre ricos  e pobres e denunciou aquilo que entendem ser algumas  das  maiores 
ameaças  do mundo contemporâneo. A mensagem completa pode ser lida em http://www.vatican.va/
holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20121208_xlvi-world-day-peace_po.html

3. "Nenhum Caminho será Longo", José Tolentino de Mendonça, edições Paulinas;

4. "Só avança quem descansa", Vasco Pinto de Magalhães, edições Tenacitas;

5. "Ir à Igreja porquê?", Timothy Radcliffe

Para o mês de fevereiro
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Este grupo de casais que em boa hora se constituiu 
começou a sua caminhada ao encontro de novos horizontes 
espirituais, tem  revelado e mostrado grande interesse e 
entusiasmo pela obra do padre Caffarel. É nesse espírito de 
fé que vivemos os momentos das nossas reuniões.  O 
contágio das  palavras  desse grande homem, dá um 
tremendo incentivo à nossa vida espiritual e ajuda a 
enfrentar as dificuldades na nossa vida conjugal 
principalmente, pois havendo um  bom relacionamento 
conjugal, a vida de casal certamente terá outro sentido. Este 
grupo participou no retiro em Fátima no ano transato, o 
que nos foi  muitíssimo útil para tranquilizar o nosso 
espírito. Recomendamos  que todos  o façam;  é 
extraordinário.  A nossa equipa participou também no 
encontro nacional em Fátima, que considerámos 
extraordinário tanto pelos temas dos painéis como também 
pelo funcionamento e organização das equipas mistas;  os 

temas dos  painéis  foram riquíssimos em espiritualidade 
conjugal, tivemos  a possibilidade de conhecer grandes 
exemplos cristãos que nos serão certamente úteis  para todos 
nós aplicarmos em prática no nosso dia a dia e que por sua 
vez servirá para bom exemplo de outros, pois no fundo é a 
nossa missão do movimento.  A equipa Veiros 1 realizou 
pelo Natal uma campanha de solidariedade na nossa 
paróquia que consistiu num cabaz de Natal distribuído por 
várias famílias mais carenciadas da nossa terra. É um dever 
cristão que se encaixa no  espírito do Bom Samaritano. 
Procuraremos melhorar a nossa missão sempre que possível 
no espírito do padre Caffarel.

A nossa equipa realizou e confraternizou mais uma vez 
com o almoço de Natal, tendo corrido às mil maravilhas, 
comeu-se, bebeu-se e rezou-se, viveu-se assim o espírito de 
Natal.

Saudações da equipa Veiros 1
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Equipa ENS Veiros 1

A Equipa Veiros 1

Sobre nós ...

Retiro do Sector
organizado pela Equipa Évora 1

17 a 19  de Maio, orientado pelo Sr Padre Manuel Bello, s.j. em local a confirmar. 


