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49º ENCONTRO NACIONAL
DOS LEIGOS BOA NOVA
No fim-de-semana 9 e 10 de Fevereiro realizou-se no
Seminário de Cucujães (Oliveira de Azeméis) o 49º
Encontro Nacional dos LBN.
O encontro teve início com a apresentação dos relatórios
de actividades e financeiro de 2007, onde foi feita uma
análise profunda de todas as actividades realizadas durante
todo o ano. Foi também proposto um plano de acção para
o ano de 2008, com objectivos gerais e específicos, áreas de
actuação e actividades a realizar. O novo plano foi
analisado e avaliado por todos os LBN, com a finalidade de
proporcionar um bom ano de reflexão.
A “Missão e Esperança” foi o tema de selecção para este
encontro. Tendo como convidado especial para nos ajudar
na reflexão deste tema, Bernardino Silva, Presidente da
Comissão Arquidiocesana de Braga Justiça e Paz, com
experiência de voluntariado na Índia, Paquistão, São Tomé
e Príncipe, Brasil, Quénia e Angola, e autor do livro
“Lugares e Instantes”. Foi um dos momentos altos do
encontro.
Na reflexão do tema “Missão e Esperança”, verificámos
que no missionário é depositada a esperança de
Transmitir, Melhorar e Testemunhar.
Partindo do pressuposto que quero Transmitir algo, devo
criar dentro de mim um espírito livre para escutar o povo.
Tenho que ter uma grande liberdade interior, para deixar
cair os preconceitos e ver a realidade tal como ela é. A
missão exige uma constante aprendizagem, aprendemos a
amar diariamente e em diversas circunstâncias. A oração
como escola da esperança, é também é um caminho
importante.
O povo africano apela à nossa criatividade, a algo novo,
eles encontram em nós elos de esperança.
A função de Melhorar é muito importante, na medida em
que, os meus conhecimentos podem ser úteis. Na missão
encaminho todos os meus saber para melhorar todas as

DEIXA-TE ENCONTRAR!
Eis que o Crucificado apareceu Vivo: jardineiro para
Madalena; com chagas para Tomé; peregrino para os
frustrados de Emaús, cozinheiro para Pedro pescador e
perseguido para Saulo perseguidor.
Em aparências diversas, conforme a necessidade do
doente. Sempre a deixar transparecer o Amor que cura e
transforma.
Não tenhas medo. Deixa-te encontrar, reconhece-O
nos rostos esfomeados ou no partir do pão. Bebe na
fonte que jorra do seu peito aberto, torna-te nascente a
transbordar Vida eterna.
“Salvos da morte, entregai-vos a Deus, para que os
vossos membros sejam instrumentos do bem, ao
serviço de Deus” (Rom 6, 13).
FELIZ PÁSCOA
P. Jerónimo
estruturas.
Em missão, Testemunhar valores é fundamental. Valores
educacionais, o que nos permite ser cidadãos civilizados,
valores culturais e religiosos. A religião obriga-nos a estar
ligados e direccionados a algo.
Em conclusão, Bernardino Silva deixou a mensagem,
“…quem parte em missão deverá ser uma verdadeira
pessoa…”
Outro momento alto do encontro foi o testemunho da
Andreia e Sandra, recém-chegadas voluntárias de Angola
(Gabela), para avivar acima de tudo, a vontade de quem vai
partir em breve para missão.
O encontro terminou com a Ordenação Sacerdotal de
Francisco de Jesus e Amaro Ferreira na Igreja Matriz de
Oliveira de Azeméis, na qual não poderíamos deixar de
estar presentes.
Maria da Luz
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A VIDA DOS GRUPOS
GRUPO DE LISBOA
No dia 1 de Março reuniu-se (Niquinha, Sérgio, Glória
(duas convidadas suas a Lucélia e a Tatiana) e a João) no
Bairro da Horta Nova com hora marcada para as 17h.
Primeiramente foi aprovado o Programa de Actividades
para 2007/2008 dos Leigos Boa Nova de Lisboa.
De seguida, em conjunto, estivemos a reflectir sobre a
importância da oração nas nossas vidas e em Missão. “A
vida com o Pai é completa oração.”
Depois entrámos nos aspectos mais práticos.
Foi distribuído o Plano de Acção 2008 a nível Nacional e foi
apresentado para quem quisesse consultar, o Relatório
Financeiro e de Actividades de 2007.
A Marta ficou responsável, no último encontro, de
estabelecer contacto com os Leigos que partem em Missão
mas os outros elementos são convidados a também “fazer
pontes”, incentivar, dar força, partilhar.
(Emídio - emidioanastacio@hotmail.com - Moçambique;

Sandra Rocha - sandra-s-rocha@hotmail.com - Angola;
Henrique - hhbiz@sapo.pt - Moçambique)
As notícias para a revista Boa Nova não foram esquecidas e
ficámos de elaborar um texto. Levantou-se novamente a
questão dos custos na participação dos Encontros
Nacionais. Foi transmitido que a equipa nacional está a par
dos problemas e que o alojamento está praticamente
resolvido. “Dividem-se os males pelas aldeias”. Quanto aos
transportes combinámos arranjar uma caixa, no grupo, e
cada elemento coloca mensalmente o que puder de forma a
partilhar com os outros e a suavizar as despesas das
deslocações A Glória ficou de preparar o próximo encontro
marcado para dia 29 de Março, pelas 17h, no Bairro da
Horta Nova, com o tema “Caminho de Esperança”.
Maria João

EM MISSÃO

ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA
NA ESCOLA DE VÁLEGA
Na semana de 25 a 29 de Fevereiro estivemos no
agrupamento de escolas de Ovar Sul escola de Válega em
animação missionária, nas aulas de Religião e Moral com os
alunos do 5º ao 9º ano.
Foi uma actividade desenvolvida em conjunto com os
Missionários e Missionárias da Boa Nova.
Ao longo da semana fomos apresentando as realidades
diversas de Angola, Moçambique e Brasil. Foi interessante
ver como as imagens e fotos apresentadas desses países de
missão mexiam com os adolescentes e jovens. Muitos não
queriam acreditar nas condições que viviam as pessoas,
principalmente as crianças. Durante a semana nas várias
turmas propusemos um desafio saber valorizar o que
tínhamos, o qual a maioria aceitou.
Esta é uma das actividades interessantes no sentido de
sensibilizar e comprometer os adolescentes e jovens para as
realidades existentes e quem sabe provocar neles algumas
inquietações.

OS LEIGOS BOA NOVA
DESEJAM A TODOS
UMA FELIZ PÁSCOA!

No dia 26 de Fevereiro voltou para Angola - Gabela a
Sandra. Infelizmente foi sozinha uma vez que
continuamos à espera dos vistos para a Andreia, Maria
da Luz e Sérgio.

FORMAÇÃO
No dia 1 de Março tivemos o 2º encontro de formação.
Estiveram presentes 3 novos formandos. Neste
encontro estiveram também presentes os padre
Jerónimo, Sérgio Cabral, Jorge Carvalhais e Diana.
Fizemos uma breve apresentação dos Leigos e falámos,
sobretudo, do que é ser missionário voluntário.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
19 e 20 de Abril - Encontro de formação FEC
24 e 25 de Maio - Encontro Nacional LBN

NÃO ESQUECER
Não podemos esquecer de manter contacto com os
Leigos em missão:
A Sandra na Gabela:
Sandra-s-rocha@hotmail.com
Morada: Paróquia Rainha Sta Isabel, Cp 95 - Gabela,
Quanza Sul.
Emídio emMoçambique:
emidioanastacio@hotmail.com
http://leigos.boanova.pt
http://leigosboanova.blogs.sapo.pt
E-Mail: omas.lbn@sapo.pt

