
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

                 Equipas de Nossa Senhora – Torres Vedras                                     E-mail: ens.torresvedras@gmail.com 

 
Boletim bimestral – N.º 4, Março/Abril 2008 

 

     A próxima actividade das ENS, ao 
nível do Sector de Torres Vedras, 
está marcada para o próximo dia 11 
de Maio. Trata-se da Tarde Mariana, 
que decorrerá entre as 15h30 e as 
18h30, em local a anunciar muito 
brevemente.  
     É já tradição no nosso Sector 
juntarmo-nos em Maio para 
rezarmos o terço a Nossa Senhora, 
ela que é a inspiradora da nossa

PÁSCOA 2008 
 

“Por que estais perturbados e por que 
surgem tais dúvidas nos vossos corações? 
Vede as minhas mãos e os meus pés: sou 

Eu mesmo!” (Lc 24, 38-39) 

Votos de Santa Páscoa. 
 

Com amizade,  
O Sector das ENS de Torres Vedras 

TARDE MARIANA É JÁ A 11 DE MAIO 
caminhada. Este ano, porém, 
queremos fazer algo mais. Por isso 
pensámos em anteceder o tempo de 
oração de um breve momento de 
reflexão e partilha sobre a 
importância de Maria nas nossas 
vidas e sobre o Espírito Santo, 
aproveitando o facto de esse ser o 
Dia de Pentecostes. O encontro será 
orientado pelo Pe. Joaquim Martins. 
     Contamos com a presença de 
todos. 



 
 
     Viver cada dia como um dom... 
 
     O tempo pascal apresenta-se aos nossos olhos como um momento privilegiado em que 
devemos saborear o dom da vida, celebrado e eternizado por Jesus Cristo no Mistério da 
sua Paixão, Morte e Ressurreição. Para nós, cristãos, a Ressurreição é a pedra angular da 
nossa fé e o objectivo último da nossa história. Neste sentido, celebrar a Ressurreição é 
celebrar a vida que nos é dada em Jesus Cristo e viver cada dia com a intensidade e a 
alegria de quem sabe que a morte foi vencida. 
 

     Mas será verdadeiramente isso o que se passa connosco? Será que vivemos realmente 
cada dia saboreando-o ao máximo, como quando fazemos uma viagem e queremos 
observar atentamente tudo (e tirar fotografias ou filmar para prolongarmos o prazer que ela 
nos proporcionou) ou como quando comemos um gelado ou um chocolate ou qualquer outra 
coisa que nos agrada muito e cujo sabor queremos sentir até ao fim? 
 

     Consta que o célebre cantor dos Beatles, John Lennon, terá afirmado um dia, quando 
questionado sobre o que era para ele a vida, que “a vida é aquilo que acontece enquanto 
fazemos projectos para o futuro”. É curioso como esta frase encaixa em muitos de nós como 
uma luva! Quantas vezes não gastamos o nosso tempo no acessório e esquecemos ou 
adiamos o essencial? Quantos de nós não se ocupam em imensas coisas cujo significado ou 
valor é por demais reduzido, quando analisados friamente ou a posteriori, e desperdiçam 
oportunidades fantásticas de viver quotidianamente a felicidade e de a transmitir aos outros?  
 

     É certo, dir-nos-ão, que somos indivíduos com obrigações sociais e profissionais que 
devemos cumprir de modo responsável. Com certeza... Só que, por vezes, é a nossa própria 
gestão do tempo que é mal feita, quer quando queremos “meter o Rossio na Rua da 
Betesga”, quer quando passamos ao lado daquilo que é fundamental. Bem que o 
principezinho de Saint-Exupéry tinha razão: os adultos são seres estranhos, que valorizam o 
que ninguém percebe e esquecem facilmente o essencial!... 
 

     O que aconteceria se fossemos, de repente, confrontados com a notícia de que tínhamos 
pouco tempo de vida? Muitos já passaram por isso, e um dos sentimentos mais comuns foi a 
tristeza de não terem feito muito do que queriam, por o terem adiado permanentemente para 
um certo dia, num futuro longínquo... É que a vida é, de facto, aquilo que acontece em cada 
dia. Não começa apenas no miraculoso momento em que acabamos de cumprir todas as 
nossas obrigações, como se, finalmente, estivéssemos livres para viver. O que diremos a 
Deus quando nos perguntar pelos talentos que nos distribuiu, pelo dom da vida que nos 
concedeu? Também o enterramos, como o criado do Evangelho, para que não se perdesse? 
 

     Que nesta Páscoa pensemos bem no dom da vida que Deus nos transmitiu e na forma 
como estamos a usufruir dele. “Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora” (Mt 25,13). 
É que nunca é tarde para começar a viver. Santa Páscoa!... 
 

Fátima e Eduardo Frutuoso (CRS) 

Editorial 
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     No passado dia 9 de Fevereiro, à noite, 
reunimo-nos para fazermos uma caminhada 
ao “Santuário de Nossa Senhora de Fátima, 
situado no Barro (Torres Vedras). De velas, 
terços e textos bíblicos na mão, iniciámos a 

nossa jornada junto da Capela de S. José.  
     Os mistérios do terço foram distribuídos por cada um dos casais, para que 
todos pudessem participar. Esta caminhada teve dois objectivos: começarmos 
a Quaresma com uma oração a Nossa Senhora e rezar, simultaneamente, em 
equipa, pelas melhoras do nosso conselheiro espiritual, que tem estado doente. 
     A nossa “viagem” foi marcada pelo espírito de oração, solidariedade e 
partilha. Foi um momento muito belo e 
enriquecedor para cada um de nós, pois 
sentimos que Maria é a mãe terna e 
compreensiva que está sempre disposta a ouvir 
as nossas súplicas e que Deus nos liberta das 
angústias, nos dá ânimo e perseverança. 
     Fica a promessa de repetirmos esta noite 
de oração, para que também nós possamos 
sentir/dizer mais vezes, tal como David, “Eu 
vos amo, Senhor, minha força;/ Senhor, minha rocha, minha fortaleza e meu 
refúgio,/ meu Deus e meu abrigo em que me refugio,/ meu escudo, minha 
defesa e meu castelo.”  
 

     Equipa Torres 13 
 
 
ENCONTRO COM OS CONSELHEIROS ESPIRITUAIS 
 

Conforme é tradição no nosso Sector, realizou-    
-se a 14 de Janeiro de 2008, no “Moinho do 
Paúl”, o Encontro-Jantar com os Conselheiros 
Espirituais das nossas Equipas. Foi um 
momento agradável de partilha e de amizade, 
onde foram analisadas algumas das estratégias 

seguidas pelo Sector e acordados alguns projectos para o futuro.  
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Caminhada ao “Santuário” de  
Nossa Senhora de Fátima (Barro) 
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     De 25 a 27 de Janeiro de 2008 
realizou-se em Fátima, na Residencial 
Santo Amaro, o Retiro da Região 
Ribatejo-Oeste. Pela primeira vez na 
história destes retiros, a sua orientação 
esteve a cargo de uma religiosa teresiana, 
a irmã Fátima Pires. 
 
 
     Tendo como pano de fundo a temática “Para colocar Jesus Cristo no 
centro”, o retiro foi estruturado em seis subtemas: 1) Despertar o desejo; 2) 
Gente que busca; 3) Pessoas que são bênção; 4) (Des)Acertos – 
Resistências; 5) Receber um nome novo; 6) Volta jubilosa. 

 
  
     Voltado sobretudo para a reflexão 
em torno da Palavra, este retiro 
constituiu-se como uma excelente 
oportunidade para um encontro mais 
íntimo com Deus, revelado pelas 
Sagradas Escrituras. 
 
 

 
 

     Para além das sessões plenárias e dos momentos alargados de reflexão 
individual e em casal, houve ainda tempo para 
um encontro de partilha em equipas mistas. 
No sábado à noite, os presentes participaram 
ainda no terço comunitário na Capelinha das 
Aparições e na procissão das velas no recinto 
do Santuário. O retiro terminou no Domingo 
com a celebração da Eucaristia na nova Igreja 
da Santíssima Trindade. 

RETIRO DA REGIÃO RIBATEJO-OESTE 

 

A irmã Fátima Pires com o casal responsável 
da Região, Hélia e Rui Rocha Pinto. 

Um aspecto de parte da assembleia de casais 
presentes no retiro. 
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Momento de reflexão em casal 



  

     Quando viemos para o retiro trazíamos nas mãos a 
nossa vida em forma de uma jarra de cristal que 
estava baça, com alguns riscos, talvez até com 
algumas lascas causadas pelas quedas às quais tinha 
sido sujeita. Por tudo isto não conseguíamos ver bem 
o reflexo do sol nesse cristal, nem a verdadeira luz da vida. 
     Viemos à procura de restauro, à procura de conserto para esses riscos. 
Sentíamos que era importante parar e modificar. Queríamos chegar directamente 
a Deus Pai, mas estávamos como que filhos receosos, filhos assustados, 
sabedores das faltas cometidas, e que tornaram tão baça a nossa jarra de cristal. 
     Assim, fomos à procura de uma mão amiga, alguém que nos guiasse e 
intercedesse por nós. Só poderia ser uma Mãe…Só poderia ser Maria… 
     A Virgem acolheu-nos, ouviu-nos e disse-nos: 
     - Não receais…Ele já sabe tudo acerca de vós e está simplesmente de braços 
abertos à vossa espera. Vão ao seu encontro. Há muito tempo que Ele anda à 
vossa procura. 
     Assim fizemos. Como foi maravilhoso o encontro com o Bom Pastor. Sentimos 
mais uma vez a misericórdia e o grande amor que gratuitamente Deus nos dá. 
Recebemos o Seu perdão e ficámos com a nossa jarra limpa, brilhante, 
perfeitamente restaurada. No entanto, continuamos a saber que o caminho ainda 
não está completo e que levamos connosco uma jarra muito preciosa, mas 
também muito frágil. Por isso temos de estar sempre bem atentos e preparados 
para as adversidades. 
     Voltámos para casa, mas o Senhor mais uma vez nos chamou e deu-nos 
alguns recados: 
     - Meus filhos, não vos fecheis em vós próprios, não sejais egoístas, olhai ao 
vosso redor, partilhai os dons que Eu vos dou com os outros e estai sempre 
atentos e ao serviço de todos. Distribui aquilo que vos é dado de graça. 
     Disse ainda o Senhor: 
     - Tomai bem conta dos vossos panos do pó. 
     - Panos do pó, Senhor?! – Perguntamos-lhe. 
     - Sim, os vossos amigos. – Respondeu o Senhor. 
     - Senhor, não entendemos! Como pudemos tratar os nossos amigos, os que 
amamos na nossa vida como uns simples panos do pó?!    
     Respondeu o Senhor: 
     - Não entendeis nada do que Eu vos digo. Afinal quem é que dá brilho à vossa 
jarra de cristal? Quem se preocupa com ela? Quem vos ajuda a segurá-la quando 
estais fragilizados? Quem vos ajuda a limpar os riscos que vão ficando na vossa 
jarra? Quem fica feliz convosco quando a jarra irradia luz e se sente bem? 
     Agora sim entendemos, e reflectimos que jamais poderíamos viver sem os 
nossos panos do pó. Nenhum é igual. Cada um deles tem diferentes capacidades 
e diferentes talentos. No entanto, todos nos fazem muita falta. 
     Queridos amigos, vocês fazem parte da nossa vida… 

O Retiro da Região – um testemunho 

Carmen e Humberto Ferreira da Silva (Equipa Torres 12) 5 



 
     Nos passados dias 23 e 24 de 
Fevereiro de 2008, teve lugar em 
Fátima o Encontro Nacional das 
Equipas de Sector, subordinado ao 
tema “Enviados para Servir”, o qual 
contou com a presença de mais de 
400 pessoas, sete das quais do 
Sector de Torres Vedras (três casais 
e o conselheiro espiritual).  
 

     

     O Encontro, cujas sessões plenárias 
decorreram no Centro Pastoral Paulo 
VI, foi dividido em três painéis, 
intitulados respectiva-mente “Unir, 
Animar e Formar”, “Ligar e Difundir” 
e “Espiritualidade e Exigência”. Mais 
uma vez foi dado grande relevo às 
ligações como um dos principais 
vectores de acção do Movimento. 
 

     Para além de momentos de formação 
e reflexão sobre a missão e a responsabilidade das Equipas de Sector, e da 
oportunidade de fazer partilha em equipas mistas, houve ainda tempo para a 
participação no terço na Capelinha das Aparições. O encontro terminou 
com a celebração da Eucaristia. 
 
 

FALECEU O PE. MANUEL LUÍS MARQUES 
 

     Faleceu no passado dia 5 de Fevereiro o sacerdote franciscano Manuel Luís 
Marques, natural da Atalaia (Lourinhã). De entre a sua rica história de serviço 
pastoral, destacamos o período em que esteve no Convento do Varatojo 
(1979-90), altura em que foi também capelão do Hospital de Torres Vedras 
e Conselheiro Espiritual da Equipa Torres 2, que só deixou quando foi desempenhar funções de capelão na 
Casa de Saúde da Boavista, no Porto. A sua ligação de amizade com os casais da Equipa permaneceu, e por 
isso esteve presente em Fátima, em 2005, na comemoração dos 25 anos da Equipa. Não conseguiu resistir a 
uma intervenção cirúrgica para colocação de um pacemaker. Contava então 87 anos. 

ENCONTRO NACIONAL DAS EQUIPAS DE SECTOR 

Aspecto de uma das sessões plenárias do Encontro. 

Momento das reuniões por Região. 
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A PALAVRA AOS ASSISTENTES 

Encontro Nacional de Sectores: 
uma experiência de serviço 
 
     Foi com muita satisfação e 
expectativa que participámos no 
Encontro Nacional de Sectores em 
Fátima nos dias 23 e 24 de 
Fevereiro. Não quisemos deixar de 
estar presentes neste encontro de 
formação pois acreditávamos que 
para nós, que acabámos de entrar 
para o Sector pela primeira vez, 
seria bastante enriquecedor. E assim 
foi, de facto. 
 

     Pudemos partilhar experiências 
nas equipas mistas, ouvir 
testemunhos e assistir aos vários 
painéis que foram, sem dúvida, de 
uma grande riqueza. 
 

     O painel I cujo tema era "Unir, 
animar e formar", foi o que mais 
nos tocou. Talvez porque nos 
despertou e nos fez sentir mais a 
exigência e a responsabilidade da 
nossa missão dentro do Sector. 
 

     Somos uma comunidade de 
equipas e é com alegria e dinâmica 
de grupo que estamos empenhados 
a crescer em casal e em equipa, e 
dispostos a servir o movimento das 
ENS. 
  

     Assim o Senhor nos ajude! 
 

       Ermelinda e António Alfredo Gomes 
       (Equipa Torres 3) 

[Este número do “Pôr-em-Comum” corresponde ao 
bimestre de Março e Abril, pelo que abarca ainda a 
parte final do período quaresmal. Neste sentido, 
justifica-se a reprodução aqui de um pequeno excerto 
de um texto que o Pe. Jaime Silva, conselheiro 
espiritual da Equipa Carregado 1, publicou na folha 
informativa da paróquia de Paço de Arcos, onde exerce 
o seu ministério sacerdotal.] 

     A Quaresma traz-nos à memória os 
40 dias do dilúvio, cujas águas são uma 
imagem do Baptismo, sacramento de 
vida nova, verdadeiro símbolo pascal, 
morte e ressurreição; os 40 anos de 
peregrinação do Povo Judeu pelo 
deserto, a caminho da terra prometida, 
tempo e espaço de aliança, de 
confronto, de interiorização, de 
conversão; os 40 dias de Moisés e de 
Elias na montanha onde fizeram uma 
profunda experiência de encontro com 
Deus, verdadeiro retiro espiritual, e os 
40 dias que Jesus passou no deserto, 
onde foi tentado, antes de começar a 
Sua vida pública. 
     Na Quaresma [...] somos chamados 
à interiorização, à conversão espiritual. 
Somos convidados a uma maior 
aproximação de Deus tendo em vista o 
crescimento espiritual. Somos 
convidados a fazer o confronto da 
nossa vida com a mensagem cristã 
expressa na Palavra de Deus de cada 
domingo. [...] 
     Um momento forte desta Quaresma 
é a nossa participação na celebração 
penitencial a fim de nos reconciliarmos 
com Deus e com os irmãos. 
 

     Pe. Jaime Silva (Equipa Carregado 1) 

 

A Quaresma, 
caminhada 

para a Páscoa 
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Abril: 
    
- Dia 2   – M.ª Conceição e Adérito Gomes (Maf. 1) 
- Dia 7   – Joaquina e José Carlos Miranda (TV 5) 
- Dia 12 – Ana Paula e Pedro Manuel Nunes (TV 11) 
- Dia 13 – Carla M.ª e Paulo Fernando Morais (TV 12) 
- Dia 16 – Florinda e Armindo Santos (Maf. 1) 
- Dia 25 – Carmen e Humberto Ferreira da Silva (TV 12) 
- Dia 27 – Clara Margarida e Henrique Marçal (Maf. 4) 
              – Adélia M.ª e Luís Filipe Antunes Silva (TV 12) 
- Dia 29 – Carla Rute e Afonso Paulo Henriques (TV 12) 

Março: 
    
- Dia 4   – Ilda Avelar (TV 8) 
- Dia 8   – José António Assunção (TV 6) 
- Dia 11 – Sofia Cândido (TV 15) 
- Dia 12 – M,ª Ermelinda Cunha (TV 11) 
- Dia 13 – Carla M.ª Morais (TV 12) 
- Dia 15 – M.ª Luísa Assunção (TV 6) 
- Dia 17 – Henrique Marçal (Maf. 4) 
- Dia 18 – Ermelinda Gomes (TV 3) 
              – Virgínia Santos (TV 10) 
- Dia 21 – Pe. José Manuel Silva (TV 4) 
- Dia 28 – Luciana Moreira (TV 14) 
 

Abril: 
    
- Dia 1   – Alfredo Manuel Bento (Maf. 4) 
              – M.ª José Pereira (Carreg. 1) 
- Dia 2   – Luís Alberto Cunha (TV 11) 
- Dia 3   – Cristina Luís Antunes (TV 12) 
- Dia 6   – Licínio Augusto Baeta (TV 14) 
- Dia 7   – Rosa M.ª Carramão (TV 13) 
- Dia 12 – Fernando Couto Ferreira (TV 4) 
- Dia 13 – Sérgio Paulo Henriques (TV 13) 
- Dia 17 – Pe. Nelson Matias Pereira (TV 10) 
- Dia 20 – António Sardinha (TV 3) 
              – Pe. Horácio Correia (TV 5) 
- Dia 21 – Carlos José Figueiredo (TV 13) 
- Dia 22 – Carla Rute Henriques (TV 12) 
- Dia 24 – Ana Isabel Carlos (TV 11) 
- Dia 25 – M.ª de Lurdes Ferreira (Maf. 3) 
              – Renato Melícias (TV 15) 
- Dia 26 – José Pedro Santos (TV 10) 
- Dia 29 – Afonso Paulo Henriques (TV 12) 

Março: 
    
- Dia 1   – M.ª Filomena e Luís Oliveira Nunes (TV 13) 
- Dia 3   – M.ª Lurdes e Leonel Dias Ferreira (Maf. 3) 
- Dia 22 – M.ª José e Paulo Domingos (TV 13) 

 

ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO 

ANIVERSÁRIOS DE NASCIMENTO 
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