
 

 

 

INFORMAÇÃO DE AGENDA 

 

Encontro Cristão “Vive o Bem” 

01 fevereiro | 20:45 | Centro Cultural Olga de Cadaval, Sintra 

 

Como uma manifestação concreta de uma cultura de benevolência e de reciprocidade, vai realizar-se no 

próximo dia 1 de fevereiro, pelas 20:45, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, o X Encontro Cristão, 

uma iniciativa organizada e promovida por um grupo de cristãos de várias denominações.  

"Vive o Bem!" é o mote deste Encontro, que nos remete imediatamente para a constatação que Chiara 

Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, fazia constantemente: "És Tu Senhor o meu único Bem!". 

Partindo da nossa consciência comum de que Jesus Cristo é a fonte e a raiz do Bem, queremos 

implementar as atitudes a que o texto inspirador deste Encontro (Atos 27,18 - 28,10) nos convida: "jogar 

ao mar" a bagagem do nosso passado que nos impede de aproximar uns dos outros e de ser luz de Cristo 

para o mundo.  

À semelhança dos anos anteriores, vão participar neste Encontro líderes das comunidades cristãs e 

círculos sociais, empenhados em promover uma dinâmica de rede e de suporte. Neste sentido, 

recordamos a mensagem que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, nos deixou, 

quando participou no Encontro de 2018: "Ninguém é feliz sozinho". Perto de cada um, numa dinâmica 

relacional forte, seremos, juntos, um povo realizado, porque mais de acordo com a proposta cristã de 

fraternidade universal. Também Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra, quando subiu 

ao palco para fazer o seu discurso no ano passado, reforçou esta ideia de comunidade, apelando a que 

Sintra seja terra de Bem. 

Continuando a apostar nestas relações de reciprocidade baseadas na autenticidade do cristianismo, que 

nos permitem esbater as diferenças e distâncias, contamos reunir cerca de 40 igrejas e mais de 800 

participantes.  

Neste mesmo dia, a partir das 17:30, decorrerão nove workshops destinados a jovens e adultos. Cada 

um será orientado por dois animadores (um evangélico e outro católico), que vão aprofundar a vivência do 

Bem nas várias dimensões humanas: 

• Vive o Bem no humor  

Humor sem limites? 



 

 
• Vive o Bem nas adversidades 

Como espelhar Deus quando estamos em sofrimento ou em baixo? Como dar quando não se tem? 

• Vive o Bem na família 

Como ser profeta na sua pátria? (Marcos 6:1-5); 24h/7 ou 7h/24? 

• Vive o Bem no desporto  

Árbitro vs. Deus; União e fraternidade em competitividade 

• Sê Omni-bem-sente  

Cristianizar a sociedade vivendo o Bem a cada instante; Voluntariado e impacto positivo na 

comunidade e vizinhança; Será que a tua pegada digital tem a pegada de Cristo? 

• Vive o Bem na música  

Música como ferramenta de evangelização ou como tempo de contemplação? 

• Vive o Bem na ciência  

O céu é o limite? O meu Computador está a ficar mais inteligente que eu? 

• Vive o Bem com o ecossistema  

15 formas práticas para cuidares bem do planeta  

• Vive o Bem na política  

Como se mantém fiel e leal à crença perante a exposição e pressão pública? 

 

Para mais informações sobre esta iniciativa: https://encontrocristao.pt/ 

Teríamos todo o gosto em receber o vosso meio de comunicação social durante o dia 1 de fevereiro para 

fazerem a reportagem dos workshops e Encontro. Também estamos disponíveis para promover esta 

iniciativa através de entrevistas prévias a realizar quando entenderem ser oportuno.   

Disponíveis para entrevistas:   

Luís Parente Martins - cardiologista - membro do da paróquia de Algueirão Mem-Martins Mercês - 

membro do Movimento dos Focolares.  

João Calaim - professor - membro da Igreja Evangélica de Sintra- membro da Sociedade Bíblica.  

 

Para qualquer esclarecimento, por favor contactar:  

Marta Mesquita 93 162 03 82 marta.mesquita@gmail.com  

Andreia Pinto 91 743 41 15 andreiasofiapinto@gmail.com 

Tiago Parente Martins 91 711 97 27 tiago.parentemartins@gmail.com   

João Calaim 963 310 498 joaocalaim@gmail.com 

https://encontrocristao.pt/

