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Renova a face da terra

D ESTAQUES

“No mistério da Festa de Pentecostes, quando o Eterno Pai santifica a Igreja inteira, em todos os povos e nações, pedimos que os dons do Espírito Santo sejam derramados em toda a extensão do mundo. Realizem-se, agora, no coração dos fiéis,
as maravilhas operadas no início da pregação do Evangelho. Por isso, ousamos
pedir:
Espírito Santo de Deus, que vês a Igreja reunida em oração, vem a nós e confirma
os laços que nos unem em torno do nome de Jesus Cristo. Vem rezar em nós e
connosco para clamarmos “Abba – Pai” e proclamarmos que “Jesus é o Senhor”!
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“Imitemos o coração de Jesus, especialmente na dor, e assim nos conformaremos cada vez mais e mais com
este coração divino para que, um dia, lá em cima no Céu, também nós possamos glorificar o Pai celeste ao
lado daquele que tanto sofreu”. (Padre Pio)
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R ENOVA

A FACE DA TERRA

Oferecemos aos nossos leitores este artigo de espiritualidade, enviado por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém do Pará, para o Zenit. Esperámos que seja mais um instrumento para meditarem no
mistério do Pentecostes.
“No mistério da Festa de Pentecostes, quando o Eterno Pai santifica a Igreja inteira, em todos os povos e nações,
pedimos que os dons do Espírito Santo sejam derramados em toda a extensão do mundo. Realizem-se, agora, no
coração dos fiéis, as maravilhas operadas no início da pregação do Evangelho. Por isso, ousamos pedir:
Espírito Santo de Deus, que vês a Igreja reunida em oração, vem a nós e confirma os laços que nos unem em torno do nome de Jesus Cristo. Vem rezar em nós e connosco para clamarmos “Abba – Pai” e proclamarmos que
“Jesus é o Senhor”!
Vem, Espírito Santo, água cristalina, dá-nos sede de Deus! Faz-nos ir ao encontro de Cristo, para que de nosso
interior brotem rios de água viva! A graça do Batismo, que nos fez templos onde habitas, renove nossos sentimentos e nossa vontade!
Vem infundir em nós os teus dons, que nos façam viver de modo divino a vida humana. Dá-nos sabedoria para
saborear o tempero de Deus nos acontecimentos. Ensina-nos a paixão pela verdade, com o dom do entendimento. Faz-nos conhecer, pelo dom da ciência, as coisas humanas do modo que agrada a Deus. O teu conselho nos dê
o juízo necessário para agir com retidão, e a fortaleza nos levante, quando desanimados, e refreie nossos exageros. Coração bom, sentimentos justos para com o Pai do Céu, nossas famílias, a sociedade e a pátria, nos venham
da piedade. E para que Deus seja sempre levado em conta, dá-nos o santo temor!
Espírito Santo de Deus, tua força, que recebemos na Crisma, nos faça ardorosos como os Apóstolos. Desperta em
nós, o espírito missionário, dá-nos o ardor dos mártires e dos santos! Mostra-nos os “confins da terra”, mesmo
que estejam bem perto de nós, para termos a ousadia de anunciar o Evangelho!
Vem queimar e purificar, Espírito Santo de Deus. Teu fogo santo elimine em nós tudo o que é supérfluo, as marcas da vaidade e do orgulho, os ressentimentos e os ciúmes, a desconfiança e a inveja. Vem purificar, como ouro
no cadinho, nossos corações. Dá-nos o dom da contrição, para buscarmos o perdão de Deus, converte nossos
corações e voltaremos para Deus! Faz-nos acreditar no perdão de Deus e espalhar a reconciliação entre as pessoas.
Conduze-nos às situações mais desafiadoras. Dá-nos de presente os maiores conflitos, para que, em nome de
Deus sejamos portadores da paz!
Vem, Espírito Santo, ensina-nos a falar a língua do amor e entender a língua dos outros! Faz-nos inverter a Torre
de Babel! Aproxima as gerações, ensina-nos a ouvir e saber falar na hora certa e do jeito certo. Faze cair as barreiras dos preconceitos e dos julgamentos entre as pessoas, liberta-nos do medo que temos dos outros. Saibamos
dizer a todos que não os tememos porque os amamos! Abram-se as portas para o Cristo Ressuscitado! Todos contemplem suas chagas gloriosas e se deixem iluminar pelo portador da paz que vem do Pai!
Espírito Santo de Deus, nosso mundo e nosso tempo precisam dos carismas que vêm de ti! Espalha sobre a face da
terra a abundância de teus dons. A diversidade dos dons se revele na Igreja. Pela graça que nos foi dada, sabemos
que temos dons diferentes. Manifeste-se o dom da profecia, que seja exercido em proporção com a fé recebida.
Quem recebeu o dom do serviço saiba exercê-lo com dedicação. Se for o dom de ensinar, dediquemo-nos ao
ensino. Quem tem o dom de exortar, que saiba praticá-lo com sabedoria. Quem distribui donativos, faça-o com
simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria
(Cf. Rm 12,4-8). Dá-nos crucificar a carne com suas paixões e seus desejos, para que se manifestem em nossas
vidas os frutos de tua presença: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a lealdade, a mansidão, o autodomínio (Cf. Gl 5,22-23)!
Vem, Espírito Santo, suscita um novo Pentecostes em tua Igreja. Santifica os pastores da Igreja, dá-lhes ardor e
coragem para anunciar a boa nova. Vem ao encontro daqueles que perderam a coragem diante dos desafios do
tempo presente. Ilumina-os para que preguem o Evangelho com desassombro. Dá-lhes vida coerente e fá-los
superar as crises e vencer os obstáculos da missão.
Concede, ó Espírito Santo, a graça da plena unidade à tua Igreja! Faz-nos percorrer as sendas da reconciliação
entre os cristãos, os povos e as nações. Dá-nos a graça de buscar mais aquilo que nos une do que o que separa.
Conduze-nos na verdade, para caminharmos na direção daquele que é o Pastor das ovelhas, Jesus Cristo, Senhor
nosso!” (www.zenit.org)
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A SSEMBLEIA

DO MÊS DE MAIO

No passado dia 13 de maio, realizou-se mais uma assembleia mensal. Foi uma assembleia diferente: o Grupo
Juvenil da Paróquia de Gulpilhares representou para nós uma peça musical intitulada “Ele pagou por nós”, com
texto e músicas da sua responsabilidade. Durante cerca de hora e meia, fomos motivados a maravilhar-nos com o
Amor do nosso Deus e a interiorizar a nossa responsabilidade em não deixar cair no esquecimento esta belíssima
história de amor, num mundo em que falar de Deus e da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus não é
“politicamente correto” nem bem aceite pela maioria. A peça retratava precisamente uma situação, num futuro
distante, mas que se adivinha pelos sinais que vamos vendo, em que já ninguém falava ou se lembrava de Jesus
Cristo. A sinopse da peça dizia o seguinte:
“É o ano de 2527. A tecnologia está no seu auge, mas a sociedade caminha lentamente numa direção infértil de valores. Desistiram de amar a natureza, perderam as memórias espirituais, esqueceram a diferença entre Ser e Ter…
Inesperadamente, um grupo de amigas sedentas de explorar passados esquecidos encontra, no meio de vários prédios desabitados,
um teatro antigo, inativo há mais de 400 anos! A sociedade desse milénio já nem sabe o que é um teatro…
Este teatro guardava sossegadamente na memória a sua última estreia de 28 de Fevereiro de 2010: Ele pagou por nós.
Esse espaço sombrio, outrora palco de sonhos e de vida, encontrava-se desgastado pelo tempo, mas tinha ainda vestígios do passado.
Ao pisarem o palco, ao remexerem nos seus adereços, ao tentarem recordar aquela história, começam a dar vida aos momentos
mais marcantes da Paixão de Cristo. E assim, numa pintura musical, vão trazendo ao seu tempo, a memória da mais bela história de amor de todos os tempos.
No fim, os jovens deixaram-nos com essa interrogação pertinente e urgente, neste ano de 2012: “Será que vamos
permitir que a mais bela história de amor de todos os tempos seja esquecida?”. Calou bem fundo nos nossos corações esta pergunta, fortalecendo a nossa vontade de deitarmos mãos à obra que o Senhor espera dos seus verdadeiros discípulos: levá-Lo aos outros, àqueles que andam confusos, esquecidos, auto-suficientes ou desesperados,
mas sedentos da Verdade e do Amor. Bela mensagem de Fé e Esperança nos deixaram estes jovens. Bem hajam!
A assembleia encerrou, como é habitual, com a Eucaristia, presidida pelo Sr. Dr. Marcelino, por impossibilidade
do nosso assistente diocesano. A propósito dos textos proclamados, o celebrante lembrou que o estado normal
do homem é amar a Deus e quando isso não acontece, surgem os problemas, as angústias, os medos, a falta de
Esperança e de Paz. Sendo de Deus a iniciativa de vir ao nosso encontro, acolhamos, alegremente confiantes, o
Seu Amor e procuremos deixá-lo fluir para os nossos irmãos. (MAA)

GRUPO

DE JOVENS NA PROCISSÃO DE VELAS DA CIDADE DA

VIRGEM

A diocese do Porto terminou o mês de Maio, que dedicou à Mãe de Cristo, com uma procissão de velas pelas ruas
do Porto que teve o seu começo, e o seu término na Igreja da Trindade.
Tal como havia sido no ano passado, o Grupo de Jovens do RCC Porto não quis deixar de participar nesta grande
celebração diocesana. Num ambiente de meditação e de oração, os jovens percorreram as ruas do Porto numa
profunda comunhão com a Virgem, e com os milhares de pessoas que participaram nesta procissão. Segundo os
jovens, era um caminho de Luz, que pretendia iluminar todos os corações! (G.L.)
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O N OSSO G RUPO ...

Nome: “Da Nova Esperança”
Data de Criação: Outubro de 1998
Paróquia: Ataíde

Freguesia: Ataíde

Dia de Oração: Sexta feira

Hora: 21 horas

1- Como nasceu o vosso grupo?
A Sra. Dª Maria Luísa, que vivia no Estoril, conhecia o RCC há vários anos. Como tem uma casa perto de Vila
Meã, nas férias de 1998 com as irmãs do Bom Pastor, e pela ação do Espírito Santo, começaram com um pequeno
Grupo de Oração, e daí nasceu o nosso grupo.
2- Como surgiu o nome do vosso grupo?
Como era uma esperança nova nas nossas vidas e, em homenagem a um dos nomes atribuídos a N. Sra., o grupo
ficou batizado como o nome “Da Nova Esperança”.
3- Em média, quantas pessoas participam na oração?
Na oração participam cerca de 70 pessoas.
4- Têm apoio habitual do pároco?
Sim, temos o apoio do Pároco de Toutosa, Rer. Padre Rodolfo. Abriu-nos sempre as portas da Igreja e, mensalmente temos a bênção de rezar connosco a eucaristia.
5- Qual a reação dos outros grupos apostólicos da sua paróquia relativamente ao vosso grupo de
oração?
Todos os elementos do núcleo pertencem a freguesias vizinhas. Assim, não existe reação positiva nem negativa
por parte dos grupos da paróquia de Ataíde.
6- Em que ponto da oração carismática sentem mais facilidade? E mais dificuldade?
Sentimos mais facilidade no Louvor. Os pontos onde sentimos mais dificuldade correspondem à oração de Cura e
Libertação.
7- As assembleias mensais ajudam em algum aspeto o próprio grupo?
Sim. Existe sempre, mensalmente, um pequeno grupo que vai às assembleias mensais e depois dá o seu testemunho para o resto do grupo.
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P ENTECOSTES 2012

No dia 26 de Maio, pelas 21h30, reuniram-se algumas dezenas de irmãos, de vários grupos de oração da nossa
diocese, para celebrarem a vigília de Pentecostes. A celebração dessa noite foi uma oração de súplica, de escuta,
de preparação e conversão ao Espírito Santo, onde se procurou, também, ser sensível à presença terna e estimulante de Maria, a Mãe da Igreja. Foi uma celebração onde se meditou a Palavra de Deus, preparando todos os
que ali se encontravam para a conversão e, posterior acolhimento do Espírito Santo em nossos corações.
Num dos primeiros momentos da celebração, sete jovens do Grupo de Jovens do RCC Porto, apresentaram sete
lâmpadas acesas, cada uma delas representando um símbolo que foi meditado e que permaneceu aceso durante
toda a oração. A primeira lâmpada representava a Fé, acesa durante o nosso batismo. A segunda lâmpada traduzia a Esperança, necessária para superar as tentações do pessimismo e do cansaço. A terceira lâmpada simbolizava o amor, o fogo que o Espírito veio trazer à terra e que nos capacita para amar. A quarta lâmpada representa a
oração, uma oração tocada pelo Espírit e, só assim, uma oração verdadeira. A quinta lâmpada simbolizava a fortaleza, a audácia para pregar em nome de Jesus nestes tempos difíceis, em que o mundo se encontra virado de
costas à cultura religiosa. A sexta lâmpada figurava a paciência, numa altura em que a impaciência e a necessidade humana de ter resultados imediatos prejudicam a nossa relação com o Pai. Por último, a sétima lâmpada simbolizava a alegria. O Espírito é a alegria de Deus, o riso do Pai e do Filho. Onde está o Espírito não pode estar a
tristeza pois, Ele traz consigo o consolo.
Num segundo momento escutou-se a palavra do Senhor, contemplando a obra de Deus que abriu aos gentios a
porta da fé (Act 14, 27); porta grande e cheia de perspetivas (1Cor 16,9). Tendo como base a expressão
“Abrindo as portas da Fé”, neste momento foram lidas e meditadas várias passagens das Escrituras que demonstram este ultrapassar de portas a que os primeiros cristãos se sujeitaram. O despojar-se da sua vida, da sua segurança, de privilégios, para abraçar uma nova vida, cheia do amor e da Luz de Cristo. A partir destes exemplos
fervorosos de fé que os antigos nos deixaram, lembrámos as portas que, nos dias de hoje, devemos abrir: a porta
do Ecumenismo, a porta dos pobres, a porta da solidariedade, a porta dos jovens, a porta das famílias, a porta
dos que buscam a Deus e a porta da cultura.
Abramos, assim, as nossas portas ao Espírito!
A Deus, toda a honra e toda a glória!
(G.L.)
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DIRECTA COM
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Alguns jovens do Grupo de Jovens do Renovamento Carismático Católico do Porto, juntaram-se aos mais de
600 jovens que aceitaram o convite lançado pelo “Grupo de Peregrinos” e fizeram “Uma Direta com Deus”. Esta
foi já a sexta edição da Noite UP’S (Upa para o Sameiro), que se realizou na madrugada de 18 para 19 de Maio,
contando com a presença de inúmeros movimentos e grupos de jovens.
A temática escolhida foi “Perdidos e Achados”, uma alusão ao relato evangélico da perda e encontro de Jesus
no templo. Numa iniciativa, que este ano escolheu o santuário do Bom Jesus do Monte como ponto de partida, a
chuva ameaçou os primeiros momentos, o que obrigou a organização a alterar alguns dos pontos programados.
Depois da Eucaristia, celebrada na igreja do Bom Jesus e presidida pelo Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, os
jovens seguiram em direção ao Sameiro, divididos entre homens e mulheres, tal como era costume entre os
judeus. O objetivo era, segundo a organização, «reviver o contexto histórico em que Jesus Cristo viveu», tentando dar a entender como seria uma peregrinação a Jerusalém por altura da Páscoa.
Já no Sameiro, e sob um forte nevoeiro, os participantes foram desafiados a realizar uma Caça ao Tesouro,
regressando novamente ao Bom Jesus, onde decorreu um momento artístico no lago do parque. Num espetáculo
de luz, dança e som, denominado “Alma Mater”, que tentava recriar simbolicamente a aflição de quem anda à
procura de algo.
Seguiu-se um momento de oração e reflexão proposto na descida dos escadórios do Bom Jesus até à cidade,
findo o qual, os participantes puderam repousar e viver um momento mais descontraído.
Dirigindo-se até à Sé Primaz, os participantes tiveram a oportunidade de contactar com diversas propostas de
voluntariado à sua passagem pela avenida Central. Na igreja mãe da diocese bracarense os jovens viveram o último momento desta “Direta com Deus” com uma oração, que recordou os melhores momentos da noite, seguida
de pequeno-almoço no Rossio da Sé.
Da homilia eucarística ressalvou-se a expressão: «Não vos contenteis com a mediocridade, mas transformai o mundo» proferida pelo Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, que apelou aos participantes da
Noite UP’S para não se contentarem com a «mediocridade», mas para tentarem «transformar o mundo».
Presidindo uma vez mais à Eucaristia da Noite UP’S, o prelado bracarense salientou a importância do
«encontro» e do «silêncio», como formas de perceber o «que é essencial na existência».
«Cada um de nós necessita de um encontro verdadeiro, depois de muitos desencontros, muitas distrações e muitos descuidos», acrescentou.
Salientando que «o mundo de hoje tem coisas maravilhosas e fantásticas», o D. Jorge Ortiga sublinhou que este «precisa da presença de Cristo».
«O mundo de hoje busca somente o material, aquilo que é capaz de sentir, aquilo que é emotivo ou que dá prazer. Porém, há algo mais profundo que o homem deve buscar. Esse algo é Cristo», afirmou, fazendo ainda referências ao culto proposto naquele santuário.
«O amor está dentro de cada um de vós», referiu, numa homilia centrada no tema evangélico da perda e
encontro de Jesus no templo.
(Adapt. www.espiritanos.org)
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AO LEME

Um grande navio transatlântico navegava em mar aberto. Havia tranquilidade a bordo. Sorrisos de festa
e despreocupação marcavam a viagem serena de passageiros e tripulantes.
Subitamente, desabafou um terrível tempestade, fazendo estremecer o gigantesco navio que balançava
como uma indefesa casca de noz- Meu Deus, estamos perdidos! - repetiam todos.
Uma única pessoa conservou a calma absoluta na hora do pânico geral. Um miúdo de sete anos. Era filho
do comandante. Intrigados, passageiros e tripulantes interrogaram-no:
- Como é que tu não estás a tremer de medo com esta situação infernal que estamos a viver?
O rosto da criança iluminou-se enquanto respondia:
- Medo de quê? É o meu pai que está no leme. E ele é o maior!
A vida é caminho, jornada, marcha, travessia. Com luzes e sombras, temores e esperanças, bons e maus
momentos.
O caminho fazemo-lo nós, andando sempre. Antoine de Saint-Exupéry escreveu: «Um vez traçado o
caminho, só há uma coisa a fazer: segui-lo.»
Na jornada quotidiana é preciso armazenar. Armazenar coragem e força, entusiasmo e otimismo, esperança e tenacidade, recomeçando sempre, enfrentando o desgaste de cada dia.
Nas travessias diárias, com ventos favoráveis ou contrários, ficam-nos sempre as horas alegres, os instantes de plenitude, ilhas benfazejas e repousantes.
Vida plena, à luz do Evangelho, é luta e conquista, bandeira no topo da montanha, prémio de mil batalhas e muitas imolações. Viver é caminhar, com a mochila às costas a cada amanhecer, seguindo os passos de Jesus
que aprendemos na Bíblia.

P ARA REFLECTIR
Que consequências traz a confiança em Deus na sua vida e na vida da sua
comunidade?
É do tipo que se deixa vencer pelos obstáculos ou procura antes superá-los?

Abrindo Caminhos; Parábolas e Reflexões

C ANTINHO

DO

L EITOR

Oração ao Sagrado Coração de Jesus
Coração de Jesus,
eu confio em vós,
mas aumentai a minha confiança.
Vós dissestes: "Pedi e recebereis".
Confiando nas vossas promessas,
venho pedir vossa ajuda.
Vós estais mais interessado
na nossa felicidade
que nós mesmos.
Por isso ponho em vosso Coração
os meus pedidos,
as minhas preocupações,
os meus sofrimentos
e as minhas esperanças.
Coração de Jesus,
eu confio em Vós,
mas aumentai a minha confiança.
Jesus, manso e humilde de coração,
fazei meu coração semelhante ao vosso.
(Anónimo)
As suas opiniões são bem-vindas e uma mais valia para o continuo melhoramento desta newsletter. Desta forma, apelámos ao
seu contributo através do endereço eletrónico: jovens@rccporto.com, ou se preferir através da caixa “Cantinho Do Leitor” que se
encontra na porta principal do auditório nas Assembleias Mensais.

A

NÃO ESQUECER ...

Aniversário do Grupo Mensageiro da Paz
11 de junho de 2012 na Igreja Matriz de Santiago de Subarrifana
20h30 Acolhimento e Animação
21h Eucaristia e Adoração
Aniversário dos Grupos Estrela da Manhã, Fermento de Amor,
Rainha dos Anjos e Sol Nascente
25 de junho de 2012 na Capela Nº Senhora do Amparo - S. Félix
da Marinha
21h Acolhimento
21h30 Eucaristia de Acão de Graças
Assembleia de julho
15 de julho de 2012 pelas 15h na Casa Diocesana de Vilar
Encontro do Grupo de Jovens
15 de julho de 2012 pelas 9h45 na Casa Diocesana de Vilar

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

