Olá!
Algumas frases fazem parte da "banda sonora" da nossa infância e a maior parte delas são comuns a todos.
Acontecia-me a mim - como à maioria que recebe esta carta! - nos dias em que fazia uma travessura mais
"criativa" (digamos assim), ser apanhado em ﬂagrante com um "Ai..." de alguém espantado e, depois, a famosa
"Contado, ninguém acredita!"
Precisamos de virar isto ao contrário quando o assunto é o evangelho, que tem de ser contado, se não, ninguém
acredita! Temos de contar o evangelho de novo. Não é "falar dele", "explicá-lo" ou transformá-lo num "tema",
mas Contá-lo! Isto implica uma entrada na sua narrativa, ir viver para aqueles lugares e criar amizade com
aquelas pessoas, apanhar os cheiros das casas em que entramos e trazermos connosco as histórias pessoais que
alguém nos quis entregar num canto do átrio do Templo ou debaixo de uma árvore perto de Jericó.
Contar o evangelho de novo será a missão assumida pelo Centro de Espiritualidade Redentorista nestes
próximos nove meses (não, não vou tirar daqui nenhuma simbologia especial). Como todos sabem, este ano
lançámo-nos com o Curso SCALA, desaﬁo que nos estimula muito, mas ﬁca necessariamente circunscrito, por
agora, aos 20 participantes que formam o grupo. Por isso, quisemos pensar num itinerário formativo diferente
para este ano, aberto a toda a gente, sem necessidade de inscrição nem número máximo de participantes.
Ultimamente temos feito dois ou três Cursos CER em cada ano. Este ano seguimos um modelo novo, de
formação menos concentrada e mais permanente ao longo de todo o ano. Desta maneira, aumentamos muito
as horas de formação. No ano passado, por exemplo, os dois Cursos CER que ﬁzemos deram cerca de 14 horas
de formação, mas este ano teremos mais de 20 horas.
O ritmo será mensal, com encontros ao sábado. Em, outubro e novembro, encontro à tarde (16h-18h) e depois,
em janeiro, um dia completo de formação (9.30h-18h). Em fevereiro, março e abril repete-se o esquema: dois
encontros de tarde e um terceiro de dia completo.
Entretanto, a Caminhada Pascal culminará este percurso, terminando a narrativa que vamos fazer do
Evangelho e revisitando-o depois de uma maneira totalmente nova, no tal "regresso à Galileia" mandado pelo
Senhor reSuscitado.
Explicando um pouco melhor: temos de contar o evangelho de novo, e escolhemos a narrativa de Lucas para
fazer caminho. Será o evangelho lido ao longo do Ano Litúrgico que começará no primeiro Domingo de
dezembro. O estilo será aquele que uma grande parte das pessoas conheceu na comunidade do Porto ou através
das gravações publicadas nessa altura: A Fé em Linguagem Simples. Em cada encontro iremos cirandar juntos
por um largo trajecto do evangelho. Não será o tipo de apresentação de um Curso CER, mas uma conversa
distendida e sempre muito coloquial, como se cada encontro fosse uma "visita guiada" àqueles lugares,
acontecimentos, histórias e palavras.
Vê no verso o percurso que vamos fazer e marca já na agenda:

O EVANGELHO CONTADO DE NOVO
17 nov 16h-18h Lucas, cap. 3 a 6
"Todos tinham os olhos postos nele"

16 fev 16h-18h Lucas, cap. 9 a 12
"Jesus virou-se decidido para Jerusalém"

15 dez 16h-18h Lucas, cap. 1 e 2
"Mas quem vem a ser este homem?"

16 mar 16h-18h Lucas, cap. 13 a 16
"Continuando a caminho de Jerusalém, ensinava"

19 jan 9.30h-18h Lucas, cap. 6 a 9
"De cidade em cidade, de lugar em lugar"

13 abr 9.30h-18h Lucas, cap. 17 a 22
"Quando lá chegou e viu a cidade, chorou"

A Caminhada Pascal vai ser um ponto-de-chegada muito feliz deste percurso evangélico. Como sabem, são seis
encontros, em ritmo semanal, desde a Páscoa até ao Pentecostes. No primeiro encontro, temos de contar o
evangelho de novo nos dois capítulos que estarão à espera: a Hora mais intensa e o murmúrio do Primeiro Dia
da Semana (Lucas, cap. 22 a 24). Daí, seremos mandados para a Galileia, com a boa notícia de que "Ele está à
vossa frente!" Então, seguiremos, já que Há Conversa na Galileia que nos interessa acompanhar... No segundo
encontro iremos estar À conversa com três mulheres de lá; no terceiro encontro iremos estar À conversa com dois
homens de lá; no quarto encontro iremos estar À conversa com um amigo dele. Não digo já quem são estas pessoas
todas, porque as iremos encontrando pelo percurso que faremos até lá. No quinto encontro da Caminhada
Pascal, teremos as nossas Estéticas da Fé, saboreando os Hinos e as linguagens poéticas tão próprias do
evangelho de Lucas e terminamos, como sempre, com a Vigília de Pentecostes. O plano completo:

CAMINHADA PASCAL
29 abr 21.30h -22.30h Lucas, cap. 23 e 24
"Ir para o Pai, ir para a Galileia"

23 mai 21.30h -22.30h
À conversa com um amigo

7 mai 21.30h -22.30h
À conversa com três mulheres

31 mai 21.30h -22.30h Estéticas da Fé
Os Hinos e a Poesia do evangelho de Lucas

15 mai 21.30h -22.30h
À conversa com dois homens

23 mai 21.30h -23h Vigília de Pentecostes
"Impelido pelo Espírito, Jesus voltou para a Galileia"

Teremos também três Retiros CER durante este ano, para os quais é necessário fazer inscrição para organizarmos
a logística e porque o grupo nunca pode ultrapassar os 30 participantes. Faremos um Retiro Especial de Fim de
Ano, para quem quiser aproveitar essa altura sugestiva de passagens, avaliações e recomeços. Os outros dois
Retiros serão uma oportunidade mais para a missão deste ano: temos de contar o evangelho de novo! Um dos
Retiros será para entrarmos numas quantas casas do evangelho de Lucas, e o outro será para acompanharmos
Jesus em todas as vezes que nos é contado que ele se pôs em oração.

RETIROS
28-30 dez Retiro de Fim de Ano

5-7 abr As Casas em Lucas

Vai ou não vai ser um grande ano?
Está tudo pronto!
Em nome de todos os que trabalham no CER,
um abraço.
Rui Santiago cssr
Os encontros do Centro de Espiritualidade Redentorista
realizam-se na Rua Visconde das Devesas 684 - V.N.Gaia
(Seminário Cristo Rei - acesso fácil e estacionamento dentro)
info: www.cssr.pt/cer :: cer@cssr.pt :: www.facebook.com/ceredentorista

12-14 jul A Oração em Lucas

