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Se hoje ouvirdes a voz do Senhor não fecheis os vossos corações
AS PEDRAS DO NOSSO DESENCANTO
É admirável a forma
como o Papa Francisco
nos inspira a redescobrimos o que é verdadeiramente essencial e
como nos estimula ao
processo de transformação que pode fazer
de cada um de nós
“seres ressuscitados”. E é tanto mais extraordinário quanto
não o faz apenas pelo conteúdo da sua mensagem, mas
pelo testemunho da sua própria vida. De entre as suas muitas mensagens nesta Páscoa destacámos uma que nos
interpela na forma como olhamos o mundo e o que nele
acontece; na forma como tantas vezes transformamos a
nossa vida num edifício feito de pedras de desencanto que
vamos acumulando ao longo do caminho.
“Muitas vezes, a esperança é obstruída pela pedra da
falta de confiança. Quando se dá espaço à ideia de que
tudo corre mal e que sempre vai de mal a pior, resignados,
chegamos a crer que a morte seja mais forte que a vida e
tornamo-nos cínicos e sarcásticos, portadores dum desânimo doentio. Pedra sobre pedra, construímos dentro de nós
um monumento à insatisfação, o sepulcro da esperança.

Lamentando-nos da vida, tornamos a vida dependente
das lamentações e espiritualmente doente. Insinua-se,
assim, uma espécie de psicologia do sepulcro: tudo termina ali, sem esperança de sair vivo. Mas, eis que surge
a pergunta desafiadora da Páscoa: Porque buscais o
Vivente entre os mortos? O Senhor não habita na resignação. Ressuscitou, não está lá; não O procures, onde
nunca O encontrarás: não é Deus dos mortos, mas dos
vivos (cf. Mt 22, 32). Não sepultes a esperança! …
O Senhor chama-nos para nos levantarmos, ressuscitarmos à sua Palavra, olharmos para o alto e crermos
que estamos feitos para o Céu, não para a terra; para
as alturas da vida, não para as torpezas da morte.
Porque buscais o Vivente entre os mortos?”
Os nossos votos de um Santo tempo Pascal.
Tinuxa e Domingos Duarte
Porto 130
PS: No contexto do tempo que vivemos e em pleno auge da
Primavera recomendamos vivamente a leitura do texto extraordinário de D. Tolentino Mendonça “Primaverar” incorporado
nesta edição da Ousar.

NÃO ESQUECER
Missa de Primeiros
Sábados
4 de Maio - 19h00

Igreja Nova de
Aldoar
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PARA REFLETIR
ELE VIVE!
Em cada ano celebramos a Páscoa, a festa
da Ressurreição de
Jesus, a festa da vida
e da alegria, que só
Ele pode dar. Neste
contexto, parece-me
inspirador o último documento do Papa Francisco, dirigido a toda a Igreja,
particularmente aos jovens, a Exortação Apostólica Pós-Sinodal “Cristo Vive!”. Todo o documento é extraordinariamente rico e alentador, mas limitome, apenas, a citar alguns pensamentos, que servem de encorajamento
neste nosso itinerário espiritual de
recomeçar cada dia, sem perder a esperança, vivendo sempre à luz da Ressurreição de Jesus. Ele vive! Eis o
anúncio, desde sempre, da Igreja! Este
anúncio não é apenas dirigido aos de

fora, mas, sobretudo, aos de dentro, se tivermos em conta estes
tempos que a Igreja, que somos
todos nós, atravessa: Ele vive!
Escreve o Papa: “se conseguires
apreciar com o coração a beleza
deste anúncio e te deixares encontrar pelo Senhor; se te deixares
amar e salvar por Ele; se entrares
na sua intimidade e começares a
conversar com Cristo vivo sobre as
coisas concretas da tua vida, esta
será a grande experiência, será a
experiência fundamental que sustentará a tua vida cristã. Esta será
também a experiência que poderás comunicar a outros jovens.
Porque, ao início do ser cristão,
não há uma decisão ética ou uma
grande ideia, mas o encontro com
um acontecimento, com uma Pes-

soa, que dá à vida um novo horizonte
e, desta forma, o rumo decisivo.” (nº
129).
Refere ainda: Cristo, nossa esperança, está vivo e é Ele a mais bela
juventude deste mundo! Tudo o que
Ele toca torna-se jovem, torna-se novo, torna-se cheio de vida. Ele vive e
quer-te vivo!
Quando te sentires envelhecido
pela tristeza, pelos rancores, pelos
medos, pelas dúvidas ou pelos fracassos, Ele estará lá para te dar força e esperança. Não importa até onde vais, pois o Ressuscitado espera
por ti sempre que se imponha recomeçares (Cf nº 1-2).
Boa caminhada pascal!
Pe. Nélio Gouveia

EJNS -EQUIPAS JOV ENS NOSSA SENHORA
«PERMANECEI NO MEU AMOR» JO 15,9
No passado fim de semana 29, 30 e 31 de março, as
EJNS estiveram em Fátima no Encontro Nacional. Fomos
mais de 1000 equipistas de todo o país neste encontro!
Que Alegria tão grande poder fazer parte de um movimento
da Igreja de jovens!
Foram dois dias muito cheios, com testemunhos e conferências, com muitas músicas, com orações e tempos para
Deus. Com momentos em que conhecemos equipistas de
todo o país e cheio de boas conversas.
E no Domingo tivemos a Missa em que as pilotagens
fizeram o compromisso. Este ano foram 8 equipas do Porto
que se comprometeram em Fátima com o movimento e
com a equipa, que disseram sim!
E por último, no momento de ronda de sectores, um momento de partilha do que têm sido estes últimos dois anos
do sector do Porto, foi anunciado o próximo responsável
pelo sector do Porto: Zézé Sarmento, obrigada por dizeres
sim e aceitares esta responsabilidade.

E depois deste maravilhoso Encontro Nacional, peço a
Deus que ilumine cada preparação de tema, cada reunião
de equipa, cada partilha e cada momento vivido em equipa.
Maria Azeredo
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NOTÍCIAS DO MOVIMENTO
JORNADAS DAS ENS
Na tarde de 6 de Abril realizaram-se
as Jornadas da Região Porto, subordinadas ao tema «A quem iremos? Desafios de ser cristão em tempo de
reformas e de crises».
Após um ponto de encontro onde os
equipistas tiveram a oportunidade de
conviver num ambiente alegre e descontraído, à volta de um café e de uns
excelentes bolinhos, que uma zelosa
equipa de serviço ofereceu, concentramo-nos na temática que nos juntou
nessa tarde.
Na primeira parte tivemos uma reflexão efetuada pelo Dr. Jorge Cunha
que apontando caminhos de esperança nos deixou claro que em todas as
épocas há crises, e que aquelas com

que hoje nos confrontamos, e são
muitas, dentro e fora da igreja, não
representam o fim da história, mas,
pelo contrário, devem ser entendidas
como uma oportunidade de crescimento e de melhoramento que não
devemos perder. São muitos os desafios e é necessária muita lucidez para
pensar o mundo de outro modo.
Ao tentar responder à questão “a
quem iremos?” o Dr. Jorge Cunha
apontou três pistas que nos podem
nortear no caminho correto:
Começar pela estética
Centrar o mundo na vida
Colocar a fecundidade no centro da
família e da política
Na dimensão da estética enfatizou
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que somos convidados a regressar à
realidade do sentir. Precisamos de um
cristianismo baseado na experiência
real. Temos de ser cristãos místicos;
um cristianismo orante. “Quem não
reza não é gente!” – afirmou. É preciso que o cristianismo seja fecundo,
não necessariamente visível. Temos
de ser fermento na massa. Temos de
dar atenção a tudo o que pode dar um
substrato de vivência.
Na dimensão “centrar o mundo na
vida” deixou bem claro que o cristianismo só tem sentido se for fundamentado na vida. Não há mundo sem
cristianismo e não há mundo sem fé!
O cristianismo torna-nos mais reais.

Na dimensão da fecundidade começou pela fecundidade real, que à luz
da realidade dos nossos dias constitui
uma verdadeira “bomba”! Somos tão
poucos que não temos futuro! Ainda
nesta dimensão sublinhou a importância de pensarmos que as pessoas
são o mais importante deixando claro
que o aborto não é um direito, mas
uma prorrogativa.
As respostas aos múltiplos desafios
de hoje exigem lucidez profunda.

E terminou deixando uma recomendação/provocação para todos: não
sejamos “encolhidos”!
Na segunda parte fomos brindados
com dois testemunhos extraordinários
de dois casais, a Joana e o Domingos
Sousa Coutinho e da Marta e do Pedro Montenegro. Foi grande a riqueza
da sua partilha num registo de grande
autenticidade, simplicidade e sentido
de humor. Uma verdadeira demonstração de um grande amor ao Movi-

mento.
A Região Porto agradece a todos
quantos direta e indiretamente deram
o seu contributo para fazer desta tarde um bom investimento do qual todos saímos mais enriquecidos. Um
obrigado especial ao casal responsável do Sector G, a Isabel e o Nuno
Beires, que tiveram a responsabilidade direta da organização destas Jornadas.

EQUIPAS MISTAS - 6 DE ABRIL
Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.
Antoine de Saint-Exupéry
preendidos.
Face à experiência do ano passado decidimos que este
ano participaríamos novamente. Surgiu a necessidade de
haver casas para acolher as reuniões e nem hesitamos em
disponibilizar a nossa. Lembramo-nos da máxima "Onde
estiverem dois ou três reunidos em meu nome eu estarei
no meio deles", e assim decidimos abraçar esta atividade.
Estivemos 7 casais de diversos setores. Tivemos a graça
de ter connosco a "Jú", do setor H, que há tantos anos conhecemos e que nunca tínhamos tido o privilégio de receber em nossa casa. Como sempre, encheu-nos a alma pelo
seu exemplo de alegria e perseverança com que faz a sua
caminhada diária. Esteve também um dos casais de ligação do setor A, a Sofia e o José Carlos Marques dos Santos,
que nos presentearam com a sua rica experiência no Movimento. Um casal do setor de Matosinhos, a Maria da Glória e o Armando Santos, que nos preencheram a alma com
a forma tão generosa como fizeram a sua partilha. Estiveram connosco a Sofia e o Marcos que nos tinham acolhido
o ano passado e também a Isabel e o Nuno Beires, casal
responsável do setor G. Recebemos também um casal da
nossa Equipa de base a Raquel e o António Tiago (setor F)

Após a nossa primeira experiência de equipas mistas no
ano passado ficamos com vontade de experienciar de novo
esta atividade que tanto nos enriqueceu. Fomos extremamente bem acolhidos em casa da Sofia e do Marcos Pinto
da Silva. Encontramos alguns casais que conhecíamos dos
grupos de jovens e que não sabíamos pertencerem ao Movimento das Equipas de Nossa Senhora. De facto, somos
muitos, mas a grande maioria não participa nas atividades
do Movimento e quando o fazem somos positivamente sur4

que foram repescados por nós à última da hora. E para
Conselheiro Espiritual desta Equipa tivemos a bênção de
contar com a presença do Sr. Padre Nélio Gouveia.
A reunião começou com o jantar e iniciamos a refeição
com a leitura da oração proposta do Frei Bernardo. Fomonos conhecendo durante o jantar. Seguiu-se a reunião propriamente dita com a Leitura da palavra seguida da oração
pessoal.
No momento da partilha sentimo-nos muito abençoados
por tantos testemunhos maravilhosos.
O tema de estudo foi preparado por todos de forma cuidada e os contributos foram diversos, mas muito enriquecedores.
Convidamos a todos a estarem presentes em próximas

iniciativas na certeza de que é nesta troca maravilhosa de
experiências que crescemos na fé e vemos e promovemos
a dinâmica do Movimento.
Bem-haja a quem promoveu esta atividade que tanto nos
enriqueceu.
No final tiramos uma foto que partilhamos, com estes
casais maravilhosos que tivemos a honra de receber.
Graça e Alexandre
Porto 149 / Sector F

ENCONTRO DAS EQUIPAS NOVAS
Nos dias 6 e 7 de abril decorreu em Braga o encontro de equipas novas da
Província Norte. Foi um momento inesquecível para todos quantos puderem participar desta formação.
O Movimento propõe, a quantos se decidem aceitar o desafio do Padre
Caffarel, uma pilotagem que termina neste encontro com o compromisso
da equipa. Termina uma etapa e começa o caminho para a santidade de
cada casal na sua equipa.
Participar neste encontro é tomar consciência das várias etapas do caminho. E perceber que somos um de muitos que aceitaram o mesmo desafio
e enfrentam as mesmas dificuldades. Sempre juntos.
Ao longo destes dois dias há um tempo para tudo: convívio; oração individual e em casal; formação. Cada equipa é chamada a assumir o seu lugar
no Movimento e descobre que as equipas são muito mais do que uma
Porto 169
reunião mensal e as eucaristias dos primeiros sábados.
Somos muitos e em diversos pontos a procurar a vontade de Deus. Que falamos línguas diferentes, mas todos nós nos
entendemos no mesmo espírito.
Ali, naquele encontro de espiritualidade começou o caminho da santidade. Nem mais nem menos.
Paulo e Zé Negócio
Gaia 12 /Região Douro Sul
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MARQUEM NA AGENDA
18º DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA - 16 DE JUNHO
Como já é tradição, a Diocese do Porto promove na Festividade da Santíssima Trindade a celebração do DIA DIOCESANO DA FAMÍLIA, na qual são homenageados os casais
que, ao longo deste ano, perfazem 10, 25, 50 e 60 anos
de vida matrimonial e que por isso receberão uma bênção
personalizada do Senhor Bispo.
Programa:
14.00 h - Acolhimento aos jubilados
15.00 h - Acomodação dos participantes e preparação
da Eucaristia
15.30 h - Concelebração Eucarística
As inscrições podem ser efetuadas através do site do
Secretariado: http://pastoralfamiliarporto.pt e enviadas ao
Casal de Ligação da Vigararia através do email: enzaerui@gmail.com.
Local: OVAR, Arena Dolce Vita, Av. Dom Manuel I 2030,
3880-109 OVAR (GPS 40.877548, -8.633298).

A VIDA EM EQUIPA DE CASAIS DE NOSSA SENHORA
Assente na experiência de uma vida
de estudo e de relação com casais e
equipas, este livro do Frei Bernardo
Domingues, o.p. “Vida em Equipa de
Casais de Nossa Senhora”, aponta
caminhos de exigência que podem
conduzir à felicidade e à santidade.
Um livro que recomendamos vivamente a todos os Equipistas.
Para quem não teve ainda oportunidade de adquirir um exemplar poderá fazê-lo bastando para tal proceder
da seguinte forma:
Endereçar o pedido para o casal
Inês e António Aguiar (casal responsável pela distribuição) através do
email:
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antonio.ines.aguiar@gmail.com
1. Indicando as quantidades desejadas;
2. O endereço para onde devem ser
enviados;
3. Um contacto para a eventualidade
de ser necessária alguma clarificação;
4. Efetuar transferência do valor em
causa para a conta das ENS –
Região Porto: PT50 - 0023 - 0000
- 45507496166 – 94
O(s) livro(s) serão enviados para o
endereço indicado. O custo unitário
do livro é de 10€ a que acresce 1,50€
de portes.

INTERCESSORES

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS
A Associação dos amigos do Padre Caffarel foi criada para dinamizar o processo de Beatificação do Padre
Caffarel, sendo responsável pela angariação de fundos
para suportar as despesas inerentes à constituição do
respetivo dossier.
Nesse sentido, as ENS Portugal apelam à generosidade de cada um para se tornar membro da Associação.
Inscreva-se AQUI.
Se já é AMIGO, por favor mantenha as quotas em
dia. Se não é, os valores não assustam!:

“Confio-me a estes irmãos que nesta próxima noite vão oferecer-nos uma oração
ininterrupta” Pe. Henry Caffarel. Atrás de
uma janela alguém reza pelos outros. No
mundo inteiro homens e mulheres, unidos
a Cristo, ligam-se noite e dia em Corrente
de Oração. Aceitem o desafio! Os Intercessores comprometem-se a participar ativamente numa corrente contínua de oração.
Inscreva-se em
ens.intercessores@gmail.com.
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•

Membro associado – 10€;

•

Casal associado – 15 €;

•

Membro benfeitor – igual ou superior a 25€

Primaverar
Esquecemo-nos de que as estações se conjugam como um verbo e que, por isso, a primavera não é
apenas um fenómeno exterior, um substantivo que descreve anualmente a natureza à nossa volta,
mas é uma realidade que posso dizer de mim: «eu primavero», «eu (re) começo a primaverar».
Por um lado, a primavera faz de nós testemunhas da revitalização do mundo. Desde o fio de erva à
vegetação mais grandiosa, tudo passa por um incrível processo de rejuvenescimento. A vida parece
uma rebentação, um contágio imparável, um sobressalto. O seu espetáculo desassombrado enchenos os olhos. Por outro lado, porém, esse ver não basta Não somos testemunhas, mas protagonistas.
A par das árvores com que nos cruzamos rua fora ou das flores bravias que pontilham qualquer nesga
de chão, somos chamados a primaverar.
Uma das formas de conjugar a primavera é a descoberta que cada um de nós vai fazendo, a tempo
e fora do tempo, da aliança entre a existência e o inacabado. Quando, de repente, tínhamos tudo para nos pensarmos completos, gastos ou acabados, descobrimos que a vida é o aberto. A verdadeira
sabedoria, aquela que nos faz tocar o coração da vida, é a sabedoria do inicial, do verde tenro, do primaveril, do incessante. Tem toda a razão a sentença de Lao Tsé: «Quando ingressam na vida, / os homens são tenros e fracos;/ quando morrem/ são secos e duros.// Por isso, os duros e fortes/ são
companheiros da morte,/ e os tenros e frágeis/ são companheiros da vida».
O nosso juízo de arrumação e remate (e as idealizações que projetamos a esse respeito) é enganador, mais não seja porque a vida é viva, florescente, é uma sucessão infinda de começos. Desde que
nascemos estamos não só prontos para morrer, mas estamos sobretudo preparados para nascer, as
vezes que forem precisas. Primaverar é persistir numa atitude de hospitalidade em relação à vida. Ao
lado do previsto, irrompe o imprevisível que precisamos aprender a acolher.
Misturado com aquilo que escolhemos, chega-nos o que não escolhemos e que temos, na mesma,
de viver, transformando-o em oportunidade e desafio para a confiança. A primavera não tem uma linha demarcada: transborda sempre e temos de preparar-nos para isso. Ela não fica a alegrar apenas
os canteiros muito bem ordenados. A sua floração inédita dá-nos o endereço da torrente, para lá da
vida que pensamos domesticada pelos nossos cálculos.
Pobres de nós: achamos que conseguimos dominar completamente o mundo com os nossos cinco
sentidos! Precisaríamos na verdade, de cinco mil para perceber um pequeno quinhão do que somos.
Há quanto tempo não caminhamos assobiando, ou não seguimos com um fio de erva nos lábios, sem
mais, sem pressas nem pretensões, acreditando simplesmente no valor de ser e que, por isso, nos
dão a possibilidade de estar, de vaguear, de medir o momento apenas com o peso e a leveza da própria marcha?
Quando vamos de um lado para o outro estamos, normalmente, presos aos motivos que justificam a
deslocação. Mas - temos de reconhecê-lo - uma viagem assim é demasiado curta E não é isso primaverar. Há uma outra viagem que só começa quando as perguntas sobre o que fazemos ali deixam de
interessar. Estamos, por final. Viemos. Não é o saber ou a utilidade que a definem, mas o próprio ser,
a expressão profunda de si. A sabedoria dos que primaveram não consiste, assim, num conhecimento
prévio, mas em alguma coisa que se descobre na habitação do próprio caminho.
D. Tolentino Mendonça
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A EQUI PA DA REGIÃO P ORTO

Matosinhos

Setor C

Setor A

Lúcia
Jorge Antunes

Inês
António Aguiar

Isabel
Sebastião Menezes

antonio.ines.aguiar@gmail.com
lucia.fatima.antunes@gmail.com
jorgeantunes52@gmail.com
Matosinhos 2, Matosinhos 4, Matosinhos 5,
Matosinhos 6, Matosinhos 7, Senhora da Hora 1,
Senhora da Hora 2

Porto 1
Porto 11
Porto 83
Porto 100
Porto 114

Conselheiro Espiritual

isabelmorujao@mail.telepac.pt
nbeires@gmail.com
Porto 16
Porto 125
Porto 18

Pe. Nélio Gouveia
gouveiascj@gmail.com

Manuela
Daniel Pinto da
Silva

Porto 62
Porto 102
Porto 113
Porto 120

Setor H

Graça
Alexandre Rodrigues

Porto 59
Porto 63
Porto 97
Porto 99
Porto 119
Porto 133

Porto 138
Porto 142
Porto 149
Porto 160
Porto 164

Isabel
António Ribeiro
isabelmrib@sapo.pt
afcribeiro@sapo.pt

danielhps@outlook.com
mariamanuelapintodasilva@
gmail.com
Porto 4
Porto 12
Porto 28
Porto 56

Porto 124
Porto 126
Porto 132
Porto 140
Porto 155
Porto 157
Porto 162

Porto 5
Porto 33
Porto 42
Porto 47
Porto 73
Porto 89

alex.rodrigues@iol.pt
graca.moreirarodrigues@gmail.com

Porto 141
Porto 151
Porto 163
Porto 168

Porto 35
Porto 74
Porto 121
Porto 136

beutiao@gmail.com

Porto 135
Porto 144
Porto 147
Porto 165
Porto 169

Tinuxa e Domingos Duarte
dduarte.mail@gmail.com
tinuxa@do-art.net

RR
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Porto 6
Porto 22
Porto 68
Porto 70

Porto 88
Porto 108
Porto 117
Porto 127
Porto 131

Setor I

Porto 148
Porto 153
Porto 154
Porto 158
Porto 167

Setor F

Setor G

Isabel
Nuno Beires

Porto 130
Porto 137
Porto 145
Porto 146
Porto 150
Porto 161
Porto 166

