
A Atividade Pastoral
no Centro Social

�A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, portanto, ao Senhor da
messe que envie operários para a sua messe� (Lc10,2)

Eis o convite-interpelação que o Senhor dirige hoje a cada um de nós, cristão
batizados, participantes de um mundo e de uma sociedade cada vez mais
marcada pela secularização reinante, que exagera o sentido da autonomia das
realidades terrestres, apresentando um projeto de vida sem ligação com a
realidade mais profunda da pessoa humana: a sede de Deus.

É nesta perspetiva que a Pastoral Vocacional paroquial tem a tarefa e o dever
de suscitar a procura vocacional do Deus da Bíblia que transcende a realidade
e que na pessoa de Jesus Cristo convida ao seguimento, exigindo da pessoa
humana uma resposta livre e responsável. Mas nesta tarefa a equipa de Pastoral
Vocacional é chamada a atuar em comunhão com as demais pastorais e
movimentos da comunidade paroquial. �De facto a Pastoral Vocacional entende-
se em íntima relação com as outras dimensões da pastoral (familiar e cultural,
litúrgica e sacramental), com a catequese, com os vários grupos de animação
e formação cristã, com os movimentos e, especialmente, com a pastoral juvenil�.
(Bases da PV CEP)

Só assim é possível promover uma cultura vocacional onde todos e cada um
dos membros da comunidade se sintam responsáveis pela mediação da proposta
vocacional. O ministério do apelo vocacional diz respeito a todo o cristão: aos
pais, aos catequistas, aos educadores, aos professores, e não apenas aos bispos,
presbíteros e diáconos ou aos consagrados da vida religiosa e secular. Estamos
convencidos de que as vocações surgirão na medida em que houver compromisso
e testemunho da vocação batismal, comunidades eclesiais entusiasmadas com
a presença do Ressuscitado e capazes de anunciar o Evangelho da Alegria,
transformador da esperança.

Equipa da Pastoral Vocacional

A Equipa Pastoral do Centro Social e Paroquial de Barcarena (CSPB) assumiu funções a 8
de junho de 2014. Constituída por um elemento da Direção do CSPB, dois colaboradores
do mesmo e um elemento do Conselho Pastoral Paroquial, traçou os seus objetivos assentes
no lema �A Fé Ilumina a Vida Social� e deseja percorrer um caminho de amor confiante,
alimentada pela força do amor do Pai e guiada pelo Espírito Santo.

O primeiro desafio a que respondeu, visou a reformulação do Ideário do CSPB, almejando
que o mesmo apresente um enquadramento claro dos princípios emanados do Evangelho
e das orientações da Doutrina Social da Igreja e a Pastoral Diocesana, pelos quais o CSPB
se rege.

Neste primeiro ano de atividade, a Equipa Pastoral traçou duas linhas de ação, uma que
envolve todos os colaboradores do CSPB e que a eles é especificamente dirigida, e uma
segunda destinada a quem procura os serviços prestados pelo CSPB e à comunidade.

Internamente, foi com alegria que verificámos que mais de metade dos nossos colaboradores
se inscreveram na Formação de Iniciação Cristã. A maioria das nossas educadoras
prontamente participaram na formação Despertar da Fé, onde adquirem ferramentas que
permitem um enriquecimento pedagógico para a preparação dos tempos litúrgicos mais
fortes, adaptado às idades das crianças da creche e pré-escolar. Com a colaboração de
alguns catequistas da nossa Paróquia, criou-se um programa de catequeses temáticas e
momentos de reflexão, destinado a crianças e jovens que frequentam os nossos centros
de atividades de tempos livres.

Na segunda linha, a adesão da comunidade à iniciativa �Pão por Deus � O dom da partilha�
foi um sucesso, tendo possibilitado trabalhar junto dos mais jovens e em família, a
importância da Caridade. Trimestralmente a comunidade é convidada a participar em
palestras promovidas pela Equipa Pastoral. Mantivemos a partilha já existente entre CSPB
e as atividades da Paróquia em momentos chave, tais como a celebração do Dia do Pai,
Via-Sacra, Mês de Maria, etc� Mas estimulámos a criação de novas partilhas, tais como
a Unção dos Doentes, a Celebração do Sacramento da Reconciliação, entre outras.

Concretizar este pequeno �sonho missionário�, isto é, fazê-lo chegar a todos, requer a
envolvência de toda a comunidade. Como nos diz S. Lucas �A seara é grande, mas os
trabalhadores são poucos� (Lc 10, 2). Enriqueçam o CSPB e certamente, contribuem
para uma maior �Alegria do Evangelho�.

A Equipa Pastoral
do Centro Social e Paroquial de Barcarena

PROMOVER A CULTURA VOCACIONAL
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10º ANIVERSÁRIO
DO AGRUPAMENTO 1278 � BARCARENA

ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS

O que é a catequese? Por que razão as nossas crianças vão à catequese?
Diz-nos o Papa Francisco: �Educar na fé é maravilhoso! A catequese constitui uma coluna
para a educação da fé e a fé é a melhor herança que se pode dar a alguém. Ajudar as
crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos a conhecerem e amarem cada vez mais o
Senhor é uma das mais belas aventuras educativas, pois educar na fé é construir Igreja!�
Ao mandar as nossas crianças à catequese não estamos apenas a dar-lhes a melhor de
todas as heranças, mas também as ajudamos a adquirir competências para que, amando
cada vez mais o Senhor, possam consolidar a sua casa sobre a rocha e se tornem membros
activos na construção da Igreja.
Segundo S. João Paulo II, na Exortação Apostólica �Catechesi tradendae�: �A igreja sempre
considerou a catequese como uma das suas tarefas mais importantes. Cristo Ressuscitado,
antes de voltar para o Pai, deu aos Apóstolos uma última ordem: �Ide pois, fazei discípulos
de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-
os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabei que Eu estarei sempre convosco até
ao fim dos tempos. (Mt 28, 19-20) � �Para a Igreja, a catequese foi sempre um dever
sagrado, o direito de receber dela ensino e formação que nos permita levar uma vida
verdadeiramente cristã�.
A catequese é o primeiro anúncio do Evangelho, é um dos grandes encontros da criança
com a pessoa de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem. �No princípio era o Verbo;
O Verbo estava em Deus; E o Verbo era Deus�. (1Jo 1, 1). A grande missão do catequista
é ser portador desta boa nova, dar a conhecer Jesus, fazer passar a Sua doutrina e a Sua
vida, ter consciência que aquilo que ensina não é a sua doutrina mas a doutrina de Jesus.
�A minha doutrina não é minha mas d'Aquele que me enviou�. (Jo 14, 6). Um catequista
tem sempre que fazer como afirma São Paulo: �Eu aprendi isto do Senhor, e por minha vez
vos transmiti�. A finalidade da catequese é a de fazer que alguém se ponha, não apenas
em contacto, mas em comunhão, em intimidade com Jesus Cristo, pois somente Ele pode
levar ao Amor do Pai no Espírito e fazer-nos participar na vida da Santíssima Trindade.
Façamos o que disse o Papa Francisco no seu encontro com os catequistas: �Permaneçamos
com Cristo, em Cristo, procuremos cada vez mais ser um só com Ele; sigamo-Lo,
imitemo-lo no seu movimento de amor, no seu sair ao encontro do homem;
e saiamos, abramos as portas, tenhamos a audácia de traçar
estradas novas para o anúncio do Evangelho�.

Maria da Luz

Neste ano da graça de 2015, o agrupamento de escuteiros
da nossa paróquia completa o seu décimo aniversário.
Historiando um pouco� Em Setembro de 2002 seis mulheres
voluntárias da nossa paróquia iniciaram a sua formação no
Agrupamento 45 de Caxias com o fim de fundar um
agrupamento de escuteiros na nossa paróquia.

Passados dois anos de uma intensa formação, quatro delas
iniciaram a atividade escutista já em Barcarena, até que
finalmente em 19 de Junho de 2005 foi fundado oficialmente
o Agrupamento 1278.

Dez anos ao serviço dos jovens da nossa paróquia e da nossa
comunidade, tendo-se tornado uma referência, em toda a
freguesia, como um local onde possibilita aos jovens, através
da utilização de um método de educação não formal,
atingirem um desenvolvimento harmonioso em diferentes
áreas educativas.

No Escutismo, os jovens são educados através de jogos, do
convívio com os outros, com a natureza e na partilha de
responsabilidades, ajuda-os a crescer e a desenvolverem
capacidades, não esquecendo a dimensão espiritual e a sua
formação cristã, como membros de um movimento da Igreja
Católica.

É claro que o Escutismo também tem �regras�, leis que têm
de ser respeitadas, princípios e uma Promessa por onde se
devem guiar no seu dia-a-dia e que servirá de referência para
toda a sua vida.

Estamos a preparar vários eventos para assinalar devidamente
estes dez anos ao serviço dos outros, mostrando aquilo que
os escuteiros são capazes de fazer e de organizar.

Em breve teremos mais notícias sobre o acontecimento.

Sempre Pronto para Servir

Carlos Soares
Chefe de Agrupamento


