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Neste mês de Fevereiro
a Igreja celebra um acontecimento da infância de
Jesus, muito significativo: Maria e José levam
Jesus ao Templo a fim
de o apresentarem ao
Senhor.
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A SSISTENTE D IOCESANO
Santo continua a tocar o
coração e a vida de tanta
gente, inclusive nesta
Diocese do Porto.

E este gesto, habitual na
prática religiosa dos
judeus piedosos, é oportunidade para que se
revele o amor de Deus
para com a humanidade
que na pessoa de Simeão
e de Ana reconhecem a
salvação presente já no
mundo.
Também, neste mês de
Fevereiro, aparece entre
nós esta publicação que
pretende ser uma manifestação daquilo que o
Senhor vai continuando a
fazer sobretudo no coração e vida destes jovens
que, por meio do Renovamento Carismático,
vão experimentando o
amor de Deus.
Uma publicação que
outra coisa não pretende
ser senão o reconhecimento de que o Espírito

Este “jornal” com que os
nossos jovens pretendem
fazer participantes os
irmãos mais velhos dos
seus encontros de partilha que vão realizando
em cada mês.
Um “jornal” com que
pretendem levar até
outros jovens a alegre
notícia de que, sob o
impulso do Espírito Santo, é bom viver, comunicando a alegria dos
seus encontros e de
como o ser e viver como

cristão é algo de permanentemente transformador. De que Deus, na
vida de um jovem, longe
de ser um estorvo à felicidade, é antes o guia
seguro de uma vida
preenchida e gratificante.
Tendo dado conta à
equipa diocesana desse
seu projecto, dela receberam todo o carinho e
apoio num reconhecimento de quanto este
grupo, apesar de ainda
relativamente recente,
tem dado ao renovamento e a sua disponibilidade
em participar em quanto
lhes tem sido pedido.
Queremos pois saudar e
desejar que, também por
este meio, o Senhor continue a revelar-se e a
fazer maravilhas entre o
seu povo.
P. Magalhães
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O G RUPO

DE

J OVENS

A Diocese do Porto
conta, desde o ano de
2010, com a existência
do Grupo de Jovens do
Renovamento Carismático Católico (GJRCC).
O GJRCC formou-se
no dia 15 de Agosto de
2010, numa animada e
participada reunião no
Parque da Cidade do
Porto, onde não faltaram momentos muito
fortes de oração, de
convívio e de trabalho.
Neste primeiro encontro, que contou com a
presença do nosso
Coordenador Diocesano, Artur Amorim, o
pequeno grupo de
jovens aí reunido apresentou a base para o
plano de trabalhos a
definir
oficialmente
para
o
ano
de
2010/2011.
A criação do GJRCC
surgiu a partir da carência manifestada por
alguns jovens do RCC

da nossa diocese, da
existência de um grupo
onde pudessem conviver com pessoas da
mesma idade, com os
mesmos objectivos e
interesses. Um grupo
onde
pudessem
demonstrar e cultivar a

forte ligação entre eles e
Deus.
O GJRCC foi apresentado oficialmente no
Seminário de Vilar, no
Segundo Domingo do
mês de Outubro de
2010, durante a Assembleia Mensal aí realizada.
Apesar do seu curto

A

RAZÃO DESTA

Esta é a primeira edição da
Newsletter
“Caminhando...”, a qual
desejamos que chegue até
todos os Carismáticos e
Cristãos.
“É nossa missão
incentivar a caminhar com a mochila às costas”

Nascido a partir dos vários
encontros que o Grupo de
Jovens realiza mensalmen-

tempo de vida, o grupo
participou em várias
actividades da diocese
do Porto incluídas na
“Missão2010”, nomeadamente, “Cristo na
Cidade” e “Navegar na
Missão”. Já se podem
incluir também, nas
suas acções realizadas, a
participação nos festejos
dos aniversários dos
grupos de oração “Sal e
Luz” (Moreira da Maia)
e “Ora et Labora” (Guimarães). Já participou, pontualmente e
por convite, na animação da oração dos grupos “Paz e Alegria” (S.
João da Madeira) e
“Fermento é Esperança” (Paranhos). São,
ainda, responsáveis pela
apresentação de uma
actividade de introdução ao tema das Assembleias Mensais a cada
três meses e, são responsáveis pelo jornal
“Caminhando…”,
o

novo jornal do RCC da
Diocese do Porto.
Actualmente, o grupo já
conta com cerca de 30
pessoas, reúne nas
manhãs dos Segundos
Domingos, no Seminário de Vilar, a partir das
10:00hrs e está aberto a
todos os jovens. Quem
quiser fazer parte deste
grupo está convidado a
aparecer nas suas reuniões. Todos os que
quiserem contactar o
grupo podem fazê-lo
através do endereço
electrónico
jovens@rccporto.com,
ou pessoalmente, nas
Assembleias Mensais.
(G.L.)

N EWSLET TER
te, o nosso objectivo é
abordar temas da actualidade que estão relacionados com o Renovamento e
com a Diocese do Porto.
É nossa missão incentivar a
caminhar com a mochila às
costas, seguindo os passos
de Jesus.

Desta forma,
“Caminhando...” é um elo
de ligação entre si e Cristo
e uma forma de angariar
momentos, experiências,
vivências, alegrias e superações para a mochila que
nos acompanha diariamente na nossa caminhada.
(C.C.)
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A SSEMBLEIA

Realizou-se no Domingo,
dia 10, a nossa assembleia
mensal com o tema “Amor
Familiar – Manifestação
do Espírito Santo”. À
entrada do auditório,
diversos cartazes pediam
que cada irmão entrasse e
se sentasse com alguém
não conhecido. O assistente diocesano pediu então
que conversando, procurassem conhecer essa pessoa. Assim, pudemos descobrir
afinidades, não
porque pertencíamos à
mesma família biológica
mas sim a uma outra família, a grande família dos
filhos de Deus, constituída
a partir do Batismo.
Depois, os jovens, com
uma dinâmica expressiva,
ilustraram o tema da
assembleia. O assistente
diocesano leu a carta
enviada pelo Sr. D.
Manuel Clemente aos
irmãos do RCC por ocasião do Natal, em que, no
seu jeito de pastor atento

DE JANEIRO

e carinhoso, nos saúda e
exorta ao esforço de formação, incentivando à
missão a que o Espírito
Santo continuamente nos
convida. Nesse esforço
contínuo de formação,
seguiu-se o ensinamento
do Sr. D. João Miranda
que nos começou por
dizer: “Hoje é dia de
manifestação do Espírito
na liturgia, na forma de
pomba, ouvindo-se a voz
de Deus a apresentar o
Filho”. Deus não vive só, é
uma família. Santo Agostinho dizia que o Pai é o
Amante, o Filho é o Amado e o Espírito Santo é o
Amor. Deus é uma fornalha de Amor. O Papa diz
que o homem anseia por
uma alegria infinita; temos
que revelar ao mundo que
essa alegria só pode vir de
Deus. Deus, ao chamar o
homem à existência por
amor, chamou-o ao amor.
O homem só se realiza no
amor porque Deus o criou

à Sua imagem e semelhança e Deus é Amor. Assim,
a família vive pelo amor;
onde está aqui o Espírito
Santo? Desce sobre cada
filho da Igreja, em cada
fase da vida, para reacender o amor todos os dias
no coração de cada um e
no seio da família, fazendo
-os caminhar para a unidade e para a comunhão.
Porque é que não vemos
isso acontecer? Porque
Deus está ausente das
famílias, das relações
sociais, do mundo. A
humanidade tem sede do
Deus vivo. Não basta
desejar a Paz no início do
ano; é preciso fazê-la. A
assembleia encerrou com a
Eucaristia presidida pelo
Sr. D. João que, na sua
homilia, nos falou de
como o Batismo de Jesus é
este abrir dos céus que
estavam fechados. Jesus
não precisava de ser circuncidado, nem batizado,
nem crucificado; Deus
tinha muitos outros modos
de nos salvar, mas na Sua
Infinita Sabedoria, tinha de
ser assim: fazer-se um de
nós e deste modo libertarnos. Apesar da catequese e
dos sacramentos, muitos
ainda não foram tocados.
Não nos admiremos desta
crise, desta sociedade corrompida, da natureza que
se rebela, não procuremos
outros culpados. A raiz é o
nosso pecado. Jesus foi
batizado para melhorar o

mundo; nós fomos batizados para colaborar em
mudar o mundo. A crise é moral. Temos de
recorrer às fontes da
graça. Enquanto não
cumprirmos a nossa parte, o mundo não melhorará. (M.A.A.)
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13 Fevereiro/Domingo

27 Fevereiro/Domingo

Eclo 15, 16-21; Sl 118, 1-2. 4-5.17-18.33-34;
1Co 2, 6-10; Mt 5, 17-37

Is 49, 14-15; Sl 61, 2-3.6-9ab; 1 Co 4, 1-5; Mt 6, 24-34

14 Fevereiro/2ªfeira
Ac 13, 46-49; Sl 116; Lc 10, 1-9
15 Fevereiro/3ªfeira
Gn 6, 5-8; 7, 1-5.10; Sl 28, 1a.2-4.9b-10; Mc 8, 14-21
16 Fevereiro/4ªfeira

28 Fevereiro/2ªfeira
Eclo 17, 20-28; Sl 31, 1-2.5.6.7; Mc 10, 17-27
1 Março/3ªfeira
Eclo 35, 1-15; Sl 49, 5-8.14.23; Mc 10, 28-31
2 Março/4ªfeira

Gn 8, 6-13.20-22; Sl 115, 12-15.18-19; Mc 8, 22-26

Eclo 36, 1-2a.5-6.13-19; Sl 78, 8.9.11.13;
Mc 10, 32-45

17 Fevereiro/5ªfeira

3 Março/5ªfeira

Gn 9, 1-13; Sl 101, 16-21.29 e 22-23; Mc 8, 27-33

Eclo 42, 15-26; Sl 32, 2-9; Mc 10, 46-52

18 Fevereiro/6ªfeira
Gn 11, 1-9; Sl 32, 10.15; Mc 8, 34 – 9,1

4 Março/6ªfeira

19 Fevereiro/Sábado
Hb 11, 1-7; Sl 144, 2-5.10-11; Mc 9, 2-13

Eclo 44, 1.9-13; Sl 149, 1-6a.9b; Mc 11, 11-26
5 Março/Sábado
Eclo 51, 17-27; Sl 18 B, 8-11; Mc 11, 27-33

20 Fevereiro/Domingo

6 Março/Domingo

Lv 19, 1-2.17-18; Sl 102, 1-4.8.10.12-13;
1 Co 3, 16-23; Mt 5, 38-48

Dt 11, 18.26-28.32; Sl 30, 2-4.17.25;

21 Fevereiro/2ªfeira
Eclo 1, 1-10; Sl 92, 1-2.5; Mc 9, 14-29
22 Fevereiro/3ªfeira
1 Pe 5, 1-4; Sl 22, 1-6; Mt 16, 13-19
23 Fevereiro/4ªfeira
Eclo 4, 12-22; Sl 118, 165.168.171.172.174.175;
Mc 9, 38-40
24 Fevereiro/5ªfeira
Eclo 5, 1-10; Sl 1, 1-4.6; Mc 9, 41-50
25 Fevereiro/6ªfeira
Eclo 6, 5-17; Sl 118, 12.16.18.27.34.35; Mc 10, 1-12
26 Fevereiro/Sábado
Eclo 17, 1-13; Sl 102, 13-18a; Mc 10, 13-16

Rm 3, 21-25a.28; Mt 7, 21-27
7 Março/2ªfeira
Tb 1, 3; 1a-8; Sl 111, 1-6; Mc 12, 1-12
8 Março/3ªfeira
Tb 2, 9-14; Sl 111, 1-2.7bc-9; Mc 12, 13-17
9 Março/4ªfeira
Jl 2, 12-18; Sl 50, 3-6a.12-14.17;
2 Co 5, 20-6, 2; Mt 6, 1-6.16-18
10 Março/5ªfeira
Dt 30, 15-20; Sl 1, 1-4.6; Lc 9, 22-25
11 Março/6ªfeira
Is 58, 1-9a; Sl 50, 3-6a.18-19; Mt 9, 14-15
12 Março/Sábado
Is 58, 9b-14; Sl 85, 1-6; Lc 5, 27-32
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C OMO

NASCEU O

Alguns professores e
alunos da Universidade
do Espírito Santo de
Duquesne, em Pittsburg,
na Pensilvânia (Estados
Unidos da América),
reuniram-se frequentemente para partilhar as
suas experiências de fé.
Todos reconheciam,
porém, um certo vazio
no fundo de si mesmos,
falta de dinamismo e
uma clara tibieza nas suas
orações e actividades
apostólicas. Era como se
a vida dependesse, em
elevado grau, dos seus
próprios esforços…
Conscientes de que a
força da primitiva comunidade cristã teve origem
na vinda do Paráclito
Consolador, começaram
a pedir instantemente ao
Espírito Santo que manifesta-se neles a sua presença cheia de poder,
para bem da vida espiritual de cada um e êxito
dos seus trabalhos apostólicos.
Diariamente rezavam o
"Vinde Espírito Santo"
por todos os membros
do grupo. Entretanto,
alguns estudantes do
grupo tinham lido o livro
"A cruz e o punhal" em
que um pastor pentecostal americano relata
como, na sequência da
sua acção no meio dos
jovens drogados de Nova

R ENOVAMENTO C ARISMÁTICO

York, o Espírito Santo
operava numerosas conversões.
Decidiram então de 17 a
19 de Fevereiro de 1967
realizar um retiro de fim
de semana conjuntamente com o capelão da Universidade. Todo o sábado foi passado em oração
e estudo, nomeadamente
do Livro dos Actos dos
Apóstolos. Continuaram
pela noite fora implorando a efusão do Espírito
Santo. Muitos dos presentes, nesse fim de
semana, tiveram a certeza espiritual de que a sua
oração fora ouvida pela
transformação interior e
pela alegria espiritual
que sentiram, naquela
experiência de Pentecostes pessoal e comunitária.
Isto foi para eles uma
verdadeira "actualização
de Pentecostes"… Sem
Fundador, tinha nascido
o Renovamento Carismático Católico.
Esta experiência foi partilhada com amigos da
Universidade de Notre
Dame, em Indiana
(Estados Unidos da
América). Cerca de 30
pediram que rezassem
também por eles, para
que as suas vidas se tornassem profundamente
cristãs… Tornaram-se

"homens novos"…
Graças à força imparável
do Espírito Santo essa
chispa propagou-se
como incêndio em folha
seca, invadiu os cinco
continentes e tocou nestes 33 anos a vida de
mais de 120 milhões de
pessoas.
http://www.almeidav.com

C AMINHANDO

P ÁGINA 6

A TITUDE
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A cada mês e, ao longo das próximas edições, iremos propor uma atitude a seguir,
um compromisso a ter em conta para cultivar e enriquecer a relação estreita com
Jesus Cristo, o Ressuscitado.
Atitude para este mês:
Escutar
Se para nós é fácil falar,

o nosso coração. Escutar

desgostos e anseios. Escu-

escutar por vezes torna-

é fazer silêncio, escutar é

tar o irmão é também

se demasiadamente difícil.

simplesmente estar dispos-

escutar a voz de Deus

Escutar exige que seja-

to a aceitar e acolher as

que nos chama à caridade.

mos capazes de recusar

palavras do outro. Escu-

"Mensagem" nr 381 ano L

tudo o que possa distrair

tar é receber o irmão, tal

pp.7

os nossos ouvidos, a nossa

e qual ele é, com os seus

mente, o nosso espírito e

sonhos, desejos, medos,

B EATOS F RANCISCO
No dia 20 de Fevereiro celebra-se a memória dos Beatos
Francisco e Jacinta Marto,
beatificados pelo Papa João
Paulo II, em Fátima, no dia 13
de Maio de 2000.
«Francisco, um dos três privilegiados, exclamava: “Nós
estávamos a arder naquela luz
que é Deus e não nos queimávamos. Como é Deus? Não se
pode dizer. Isto sim que a
gente não pode dizer”».
«Ao beato Francisco, o que
mais o impressionava e absorvia era Deus naquela luz
imensa que penetrava no ínti-

E

J ACINTA M ARTO

mo dos três. Só a ele, porém,
Deus se dera a conhecer “tão
triste”, como ele dizia. Certa
noite, seu pai ouviu-o soluçar
e perguntou-lhe porque chorava; o filho respondeu:
“Pensava em Jesus que está tão
triste por causa dos pecados
que se cometem contra Ele”.
Vive movido pelo único desejo – tão expressivo do modo
de pensar das crianças – de
“consolar e dar alegria a
Jesus”»
Homilia do Papa João Paulo II
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F ALANDO

COM

D EUS

Um homem sussurrou: “Deus, fala comigo.”
E um rouxinol começou a cantar,
Mas o homem não ouviu.
Então o homem repetiu:
“Deus, fala comigo!”
E um trovão ecoou nos céus,
Mas o homem foi incapaz de ouvir.
O homem olhou em volta e disse:
“Deus, deixa-me ver-te!”
E uma estrela brilhou no céu,
Mas o homem não notou.
O homem começou a gritar:
“Deus, mostra-me um milagre!”
E uma criança nasceu,
Mas o homem não sentiu o pulsar da vida.
Então, o homem começou a chorar e a desesperar-se: “Deus, toca-me e deixa-me sentir que estás
aqui comigo…”
E uma borboleta pousou suavemente no seu ombro.
O homem sacudiu a borboleta com mão e, desiludido, continuou o seu caminho triste, sozinho e
com medo.
Até quando teremos de sofrer para compreender-mos que Deus está sempre onde está a vida?
Até quando manteremos os nossos olhos e os nossos corações fechados para o milagre da vida que se
apresenta diante de nós a todo o momento?

P ARA REFLECTIR
Deus continua a falar-nos nos dias de hoje. De que forma escutamos a sua voz?
São Boaventura dizia: “A natureza é uma escada que nos conduz a Deus.”
Abrindo Caminhos; Parábolas e Reflexões

Organização
Grupo de Jovens
RCC Porto
Casa Diocesana de Vilar
Rua Arcediago Van Zeller, 50
4050-621 - Porto

jovens@rccporto.com
http://www.rccporto.com

A

C ANTINHO

DO

L EITOR

Venha caminhar connosco….
Este cantinho é o ideal para poder expressar a sua opinião e as suas
ideias. Contamos com a sua ajuda para o preencher.
Envie as suas ideias e comentários para o seguinte endereço electrónico: jovens@rccporto.com, ou se preferir coloque na caixa
“Cantinho Do Leitor” que se encontra na porta principal do auditório nas Assembleias Mensais.

NÃO ESQUECER ...

Próxima Assembleia Mensal
13 de Março de 2011 - Tema “Ascese como abertura ao Espírito Santo”. Orador: D. João Lavrador
Aniversários
17 de Fevereiro de 2011 - XVII Aniversário do Grupo Luz de Cristo no Santuário Nossa Senhora da
Paz - Vila Nova de Telha - Maia com o seguinte programa:
- 20:40hrs Acolhimento e Animação
- 21:00hrs Eucaristia e Adoração presidida pelo Rev. Pe. José Alberto Magalhães,
nosso Assistente Diocesano
27 de Fevereiro de 2011 - Grupos Nova Jerusalém, O Bom Pastor, Paz e Alegria e Projecto de Deus
no Santuário de Santo António - Vale de Cambra com o seguinte programa:
- 14:30hrs Acolhimento
- 14:45hrs Animação e Louvor
- 15:15hrs Adoração
- 15:45hrs Eucaristia
Formação
19 de Fevereiro de 2011 pelas 15 horas, na Casa Diocesana de Vilar
Retiros
1, 2, 3 de Abril de 2011 - Retiro de Quaresma - Centro Social João Paulo II - Apúlia. Orientado pelo
Padre Rui Tereso (Inscrições até 28 de Fevereiro no respectivo Grupo de Oração)
Novenas
Santa Teresinha do Menino Jesus: Dia 9 a 17 de cada mês
Menino Jesus de Praga: Dia 16 ao dia 25 de cada mês

