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É com uma imensa alegria que comunicamos a todos os 
membros do Movimento por um Lar Cristão que o Padre 
Francisco José de Oliveira Martins foi nomeado nosso novo 
Assistente Nacional na última Assembleia Plenária da Con-
ferência Episcopal Portuguesa (CEP), em Novembro.

Até ao momento, fora apenas nosso Assistente Dioce-
sano em Aveiro, de onde nos chegou a informação do seu 
grande dinamismo apostólico, do seu forte empenhamento 
em avançar no terreno da missão, por vezes difícil mas ab-
solutamente urgente e imperioso, bem na linha do que nos 
vêm dizendo os nossos Papas pós-concilares, sobretudo o 
actual e querido Papa Francisco.

Como já lhe temos dito, o MLC acolhe-o com muito ca-
rinho e terá a certeza de vir encontrar novos amigos, de norte 
a sul do país, incluindo a Madeira, onde o Movimento está 
implantado, mas também em Madrid e na distante Cabinda, 
membros da Equipa Internacional do nosso Movimento.

Em contrapartida, todos nós esperamos do seu vigor jo-
vem um maior impulso, quer no reforço da coesão interna 
do MLC, quer na consciência plena do envolvimento mis-
sionário que a todos cabe e que ninguém pode substituir, 
pois é nele que reside o grande teste à coerência da fé cristã.

Finalmente, a cadeira do Assistente Nacional estará ocu-
pada nas nossas reuniões plenárias! Demos graças a Deus!

Equipa Executiva Nacional

Padre Martins, celebrando
o matrimónio da Susana Amaral

Caminhámos os primeiros passos do ano pastoral 2014-
-2015, guiados pelo tema de reflexão geral o MLC procura 
escutar e seguir os apelos do Papa Francisco na Exortação 
Apostólica Evangelii Gaudium (A Alegria do Evangelho).

Acompanhámos os ecos da III Assembleia Geral Extra-
ordinária do Sínodo dos Bispos, subordinada ao tema De-
safios Pastorais da Família no contexto da Evangelização, 
 realizada em Roma de 5 a 19 de Outubro de 2014. Tomámos 
nota dos três pontos do documento de síntese: 1. A escuta: 
o contexto e os desafios sobre a Família; 2. O Evangelho 
da Família; 3. As perspetivas pastorais (cuidar das famílias 
feridas: separados, divorciados recasados e não recasados, 
famílias monoparentais); a transmissão da vida e o desafio 
da quebra de natalidade; cuidados pastorais dos que vivem 
no matrimónio civil ou em convivências; a atenção pasto-
ral para com as pessoas com orientação homossexual; os 
desafios da educação e o papel da Família no Evangelho; a 
verdade e a beleza da Família e a misericórdia para com as 
famílias feridas e frágeis.

Ficámos a saber o tema da Assembleia Geral Ordinária 
do Sínodo dos Bispos, a realizar entre 4 e 25 de Outubro de 
2015, em Roma: “Vocação e missão da Família na Igreja e 
no mundo contemporâneo”, para a qual foram disponibili-
zadas novas questões sobre a Família.

Entretanto, decorrerá em Filadélfia (EUA), de 22 a 27 de 
Setembro de 2015, o VIII Encontro Mundial das Famílias 
com o Papa, sob o tema: “O amor é a nossa missão: a famí-
lia cheia de vida”.

A 17 de Janeiro de 2015, os secretariados diocesanos e 
os movimentos de pastoral familiar tiveram o habitual en-
contro com os bispos da Comissão Episcopal dos Leigos 
e Família (CELF), no qual participou o MLC, tendo sido 
feita a partilha das respectivas actividades e se sugeriram os 
temas e formatos da celebração da próxima Semana da Vida 
e da realização das XXVII Jornadas de Pastoral Familiar.

Regozijamo-nos com a notícia da nomeação do novo 
assistente eclesiástico nacional do MLC, padre Francisco 
Martins, da diocese de Aveiro. Seja bem-vindo ao nosso 
convívio. Que o Senhor o inspire e nos inspire no trabalho 
pastoral que se impõe com urgência, a bem das famílias tão 
sofredoras nestes últimos anos de tão pesada e dura auste-
ridade. 

No próximo dia 8 de Março, a acção de formação terá 
como tema “A Bioética e a Família”, a cargo da Coopera-
dora da Família, mestre Olívia Reis, a quem desde já agra-
decemos a disponibilidade.

António e Maria Celeste Moniz
Presidente Nacional do MLC   
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O Movimento por um Lar Cristão no Funchal, 
em plena atividade

No dia 17 de Setembro, tivemos o prazer de ter connosco o 
casal Moniz, Presidente do MLC.

Foi para nós motivo de grande alegria e ensinamento.
O casal coordenador diocesano, em nome da equipa, agradece 

muito reconhecido a visita e todo o entusiasmo que nos comuni-
caram. 

Foi um encontro apenas com a Equipa Diocesana, já que não 
houve condições para reunir com a globalidade dos casais, por ser 
uma 3.ª feira, à noite.

O Casal Moniz destacou a importância dos coordenadores, a 
sua função e as várias dinâmicas a usar.

Funchal – Madeira

A alegria do Encontro

Reunião da Equipa Nacional do MLC

De 17 a 21 de Se-
tembro último, o Casal 
Presidente do MLC 
teve a oportunidade de 
participar neste Con-
gresso Internacional, 
tendo o António Mo-
niz apresentado uma 
comunicação. Na noite 
de 16, logo após a sua 
chegada, teve o gran-
de prazer de se reunir 
com os coordenadores 

dos vários núcleos da Madeira, num ambiente de grande amiza-
de – como sempre tem acontecido quando tem a possibilidade 
de se reunir com os membros do Movimento na Ilha. Os leitores 
encontrarão mais informação sobre este tão estimulante encontro 
na notícia do Funchal, que também se publica neste número do 
nosso jornal.

A riqueza deste Congresso foi imensa, aprofundando o co-
nhecimento do passado, reavaliando o presente e rasgando pers-
pectivas de investigação para o futuro, nas mais variadas áreas 
do conhecimento: da Teologia e da História da Igreja aos vários 
domínios da História nacional, à Filosofia, à Sociologia, à Litera-
tura e à Arte, às áreas da Ciência, nomeadamente a Medicina e a 
Botânica, à Ecologia…. Participaram investigadores nacionais e 
internacionais, membros do Clero dos vários níveis da hierarquia 
nacional e internacional, políticos… Um Congresso muitíssimo 
rico, em que se respirou investigação, mas também muita frater-
nidade, num convívio excepcionalmente caloroso nestes eventos. 

Terminámos as sessões, na noite do úl-
timo dia, num típico arraial madeirense, 
totalmente informal, em que se comeu, 
bebeu, cantou e dançou pela noite dentro, 
num convívio que abraçou os anfitriões e 
os conferencistas, investigadores e os vá-
rios membros do Clero participantes.

Deste Congresso, o Casal Moniz trouxe ainda a alegria da par-
tilha de ideias e novas e muito bonitas amizades com o Sr. D. Ildo 
Fortes (bispo do Mindelo-Cabo Verde) e com o Sr. Pe. Lázaro 
Messias (Moçambique), dos quais se publicam duas fotos: com D. 
Ildo, ainda no Pavilhão dos Congressos; com Pe. Lázaro, durante 
a visita que nos fez, dias depois, em Fátima, durante a reunião 

da Equipa Executiva com o Casal 
Carrillo, Presidente Mundial da 
CIMFC. Inesperado foi também 
o encontro com uma investigado-
ra italiana, de Lucca, a cidade de 
Santa Zita, que ficou felicíssima 
por saber que em Portugal havia 
instituições que a veneravam e 
uma delas a tinha como padroeira.

A riqueza deste Congresso foi 
efectivamente muito grande. Por isso, o MLC (que nele participou 
não só com uma comunicação do seu Presidente, mas também 
com a participação na assistência de casais do Movimento e da 
Cooperadora Maria Marques) saúda os promotores e os organi-
zadores deste evento na pessoa do Sr. D. António Carrilho, com 
quem conversámos durante esses dias e que também nos deu o 
prazer de animar o arraial madeirense com a sua presença.

Maria Celeste Moniz, membro do Casal Presidente do MLC

Notícia sobre o Congresso Internacional 500 Anos da Diocese do Funchal

(Continua na pág. 4)

A Casa de Retiros do Instituto Secular das Cooperadoras da 
Família em Fátima acolheu, mais uma vez, no passado dia 28 de 
Setembro, o MLC para a sua primeira reunião da Equipa Nacional 
no ano 2014/2015.

A ordem de trabalhos previa:
•  Acolhimento.
•  A votação do Relatório e Contas relativas ao ano 2013/2014.
•  A  apresentação  da  Confederação  Internacional  dos  Movi-

mentos da Família Cristã, pelos Presidentes Mundiais, os 
mexicanos Rosalinda e Jorge Carrillo.

•  Seguindo-se a Eucaristia.
•  E, por último, uma acção de formação sobre o tema de refle-

xão para o ano corrente.
Por razões que se prendiam com a agenda do casal mexica-

no, a sua interven-
ção aconteceu pre-
viamente à votação 
das contas. Tudo o 
mais se desenvolveu 
como estava inicial-
mente previsto.

Terminados os 
trabalhos, cada um 
rumou a suas ca-
sas na Santa Paz de 
Deus.

Casal Bonacho, Tesoureiro Nacional e Coordenador de Portalegre

No dia 11 de Outubro, teve lugar a abertura das actividades 
do MLC, dando nesse primeiro encontro a prioridade ao diálo-
go e ao convívio, mas sempre preocupados com os valores da 
família, que dia a dia se vão perdendo e em relação aos quais 
necessitamos de estar cada vez mais bem preparados para lhes 
dar respostas adequadas.

Não é de agora este esforço de aprofundamento da realidade 
social e religiosa para responder aos desafios apresentados às fa-
mílias.

No dia 30 de Novembro teve lugar o retiro de casais, orientado 
pelo Assistente Espiritual, Padre Manuel Ornelas. 

O tema versou sobre «O Silêncio de Maria», numa  dinâmica 
que integrou o plano anual de actividades do Movimento, visando 
proporcionar um momento de paragem, com o objectivo de pro-
mover a introspecção e a reflexão no seio do casal e da família.

António Moniz apresentando
a sua comunicação ao Congresso
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Equipa Internacional: Cabinda é notícia
No decorrer do Ano Pastoral, procurá-

mos realizar as acções constantes do Pla-
no para 2014, com o objectivo de levar as 
nossas famílias a viverem a sua vocação e 
missão segundo o projecto de Deus. Para 
além das acções de formação, organizá-
mos duas Campanhas de Oração em Fa-
mília pelos bons frutos do Sínodo, com a 
visita aos lares do Oratório da Sagrada Fa-
mília, a ilustre Padroeira do Movimento.

No dia 12 de Outubro, celebrámos o 
3º Aniversário do lançamento do Mo-
vimento na Diocese de Cabinda, com a 
apresentação de um relato das activida-
des do triénio feita pelo Coordenador, sr. 
José Marcos Mavungo, a celebração da 
Eucaristia, na qual também tivemos como 
intenção rezar pelo eterno descanso da 
Coordenadora Geral do Instituto Secular 
das Cooperadoras da Família, falecida em 
Lisboa, a 30 de Setembro e um convívio 
seguido de uma partilha de testemunhos 
de vida, feita pelo casal que celebrou o 
Sacramento do Matrimónio em Agosto e 
por uma jovem, que falou do impacto que 
a Palavra de Deus deve ter na vida dos 
jovens, para que sejam realmente felizes, 
desviando-se dos caminhos escuros em 
que muitos se cruzam à procura de uma 
felicidade efémera, desintegrada e desin-

Parabéns, Aveiro!

tegradora da personalidade e da autentici-
dade.

Do testemunho do casal, destacamos 
a alegria que sentem ao tornarem-se uma 
“nova” família, em Cristo, embora nada 
tendo alterado na sua relação conjugal e 
familiar, a qual dura já há mais de uma 
dezena de anos. Acrescentou, sim, uma 
mais-valia por se sentirem agora em plena 
comunhão com a Igreja e com os irmãos, 
incluindo a própria família com os 4 filhos 
que os acompanhavam. Socialmente sen-
tem também que há um certo carinho, res-
peito e apreço pelo compromisso que pu-
blicamente tiveram a coragem de assumir.

No dia da celebração do Sacramento 
do Matrimónio, o MLC agraciou o casal 
com uma Bênção Papal, vinda directamen-
te de Roma e que muito os sensibilizou. 
Também o Casal Presidente do MLC lhes 

Matrimónio de Susana Amaral
Matrimónio do filho

do Casal Nunes

A todos os nossos Casais do Movimento vimos comunicar 
que a nossa filha, Susana Maria, realizou o seu matrimónio com  
o Márcio, na Igreja da Carvalheira, no dia 15 de Agosto. A ceri-
mónia foi presidida pelo Sr. Padre Francisco Martins, nosso As-
sistente Diocesano.

Foi um dia de alegria, pois ficámos muito contentes pelos 
nossos jovens optarem pelo casamento na Igreja. Vamos rezar 
para que sejam felizes e consigam ultrapassar todas as dificulda-
des que lhes surjam durante a vida.

Aproveitamos para anunciarmos ao MLC que também o fi-
lho do Casal Nunes celebrou o seu matrimónio. É com muita ale-
gria que o comunicamos ao Movimento, precisamente por vermos 
que os nossos filhos, aqui em Aveiro, ainda resistem à onda do não 
compromisso religioso ao constituírem as suas novas famílias.

Pedimos aos membros do nosso MLC as suas orações, para 
que estes jovens continuem fiéis ao que receberam dos pais e para 
que saibam encaminhar o barquinho das suas vidas e o dos seus 
filhos com serenidade cristã, sem esquecerem que o compromisso 

com a missão na comunidade deverá ser sempre uma componente 
fundamental das suas vidas.

Casal Amaral, Coordenador de Aveiro

enviou uma mensagem, que acima se pu-
blica. Para a família Figueiredo vai o nos-
so abraço de felicitações e que a graça do 
Sacramento sempre os acompanhe ao lon-
go de toda a sua vida, para glorificação da 
Santíssima Trindade, fundamento e protó-
tipo de toda a vida familiar…

Pelo núcleo de Cabinda, Lídia Pranchas

Os Três Reis Magos repre-
sentam a manifestação de Jesus 
Cristo, Deus-Homem, a todos os 
homens e a todas as raças. Por 
isso, a festa que os recorda é cha-
mada «Epifania»/«Manifestação».

Efectivamente, Deus-Pai 
inscreveu no coração de todos os 
homens o desejo de O buscarem. 
Mostra-nos quem É e qual o cami-
nho para a Ele chegarmos, através 

Mensagem de Madrid/Espanha

Mensagem enviada pelo Casal Presidente
do MLC ao Casal Figueiredo

Exibindo a bênção do Papa Francisco

de Jesus Cristo, que nasceu Homem num determinado período da 
nossa História.

Foi isto que os Reis Magos captaram. ‘Magos’ na época de 
Jesus significava que eram pessoas instruídas nas ciências, sobre-
tudo as do cosmos. Encontraram a Verdade que buscavam através 
do seu conhecimento/razão. De facto, razão e busca de Deus não 
devem opor-se, mas conciliar-se e iluminar-se mutuamente.

Tal como eles fizeram, ofereçamos nós também ao Senhor 
dos senhores os nossos presentes, cada um de nós: a nossa oração 
e o nosso sofrimento/preocupações de cada dia, humilde e pacien-
temente.

Um Santo 2015 para todos vós.

Os casais do MLC de Madrid
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No passado dia 28 de Novembro, estivemos em Castelo 
Branco, num encontro de reflexão com as nossas famílias. Com 
muita satisfação, verificámos que poucos tinham faltado. A sessão 
decorreu com muita serenidade, em ambiente acolhedor e frater-
no. De início, numa velha promessa feita à Maria Castanheira, 
puxei da minha guitarra e cantámos todos o «Malhão, Malhão», 
não de origem local, mas bem viva e conhecida de todos. Depois, 
cantámos o nosso hino.

O Presidente do MLC centrou a sua proposta de reflexão na 
Sagrada Escritura, em textos que fortemente apelam à unidade das 
comunidades cristãs, comentando as passagens que considerou 
mais interpelativas. Eu enveredei pela necessidade de todos nós 
assumirmos uma maior intervenção evangelizadora na sociedade, 
tendo ainda referido os riscos que a comunidade cristã corre, pro-

venientes da cultura globalizada em que vivemos, nomeadamente 
de modas, comportamentos e ideologias vindas de outras gran-
des religiões. Os exemplos encontrados foram muitos. No final, 
seguiu-se o tradicional chazinho, sempre em bom convívio e sã 
camaradagem.

Que o Mestre nos inspire a todos, no sentido de reflectirmos 
sobre o que foi dito de tão sério neste encontro, de forma a gerar 
entre todos os membros do MLC local uma maior partilha de vi-
vências e uma maior coesão entre todos, pois todos somos ‘pedras 
vivas’ na construção do Templo.

António e Maria Celeste Moniz, Casal Presidente do MLC

A alegria do Encontro
(Continuação da pág. 2)

O Papa Francisco na sua Exortação Apostólica – Evangelii 
Gaudium / A Alegria do Evangelho fala-nos sobre Maria com es-
pecial predilecção:

“Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais 
na casa de Jesus, com uns pobres paninhos e uma montanha de 
ternura. Como mãe de todos, é sinal de esperança para os povos 
que sofrem as dores do parto até que germine a justiça.”

Maria, a mulher contemplativa. Adorava Deus, porque tudo 
vinha d’Ele e tudo ia para Ele.

«Há momentos nos quais, seja qual for a posição do corpo, a 
alma está de joelhos.»

Foi assim que Maria viveu os grandes momentos da sua vida 
terrena e que cada casal, a seu jeito, procurou experienciar. 

Como propósito do retiro: Viver bem o Silêncio é assumir o 
Evangelho, é semear a alegria de Deus no mundo. 

Terminámos este dia com a Celebração Eucarística, preparada 
e vivenciada por pais e filhos, toda a família.

Com votos de um Santo e Feliz Natal do grupo do MLC da 
Madeira.

A Equipa Diocesana

Castelo Branco
Encontro com o Casal Presidente

Foi com uma grande alegria que 
a Equipa Executiva do MLC soube 
que o cumprimento do testamento da 
Srª D. Armanda Ferreira fora finalmente 
desbloqueado. Tratava-se da doação ge-
nerosa desta senhora ao nosso Movimen-
to, de cerca de 1/6 do seu património, no 
valor aproximado de quinze mil euros. O 
processo datava do tempo em que a Coo-
peradora Lídia Pranchas representava o 
Instituto junto do MLC, já lá vão vinte 
anos, tendo sido ela a principal agente des-
ta doação generosa.

Contudo, tudo se complicou porque a 
nossa benfeitora tinha o seu dinheiro no 
BES. A situação foi-se arrastando pelos 
anos, sem quaisquer notícias. Só agora, 
com o colapso do banco, o processo foi 
reaberto e pôde ser concluído.

A vontade da doadora ficou bem cla-
ra no seu testamento: o dinheiro devia ser 

Solidariedade entregue às famílias do Movimento, com 
necessidades económicas. Tal vontade 
tem de ser rigorosamente cumprida não só 
agora, mas sempre, e caberá aos membros 
do MLC exigi-lo aos seus dirigentes, ao 
longo dos anos, para que o nosso Movi-
mento possa ser digno da generosidade da 
sua benemérita.

Na sequência destes factos, a Equipa 
Executiva decidiu pedir aos membros vo-
tantes da Equipa Nacional para se mani-
festarem com urgência sobre a hipótese 
de se vir a ajudar uma das nossas famí-
lias em maiores dificuldades, devido às 
múltiplas deficiências da sua filha mais 
nova, de mais de 98%. Propunha-se que 
se ajudasse esta nossa família com cinco 
mil euros, correspondentes a metade do 
empréstimo que tinham feito a um ban-
co, para a aquisição de um elevador que 
transportasse a menina e a sua cadeira de 
rodas nas escadas do prédio onde vivem. 
A resposta foi muito clara, para orgulho 
do nosso MLC: 16 dos 18 votantes da 

Equipa Nacional disseram SIM, tal como 
os 2 votos da nossa Equipa Internacional. 
Lastimamos profundamente e não pode-
mos mesmo compreender as duas absten-
ções verificadas.

É nosso absoluto dever, membros do 
MLC, elevar o espírito ao Senhor e inter-
ceder pela paz e pelo descanso eterno des-
ta generosa alma que, na hora da partida, 
assim se lembrou de aliviar o sofrimento 
de outros homens, ao longo dos tempos, 
enquanto a sua doação durasse. Que assim 
seja sempre feito!

Equipa Executiva do MLC


