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Relatório de Actividades de 2015 

Fundação Betânia 

1. A actividade realizada em 2015 enquadra-se nos objectivos gerais da Fundação, 

designadamente os seguintes: contribuir para a formação humana e o 

aprofundamento espiritual; manter uma consciência ética face aos desafios do 

mundo actual; procurar desenvolver estilos de vida saudáveis, relações fraternas e 

de solidariedade, no quadro de uma mundividência de matriz cristã e tendo em 

atenção os desafios do nosso mundo e visão prospectiva. 

2. Foi dado cumprimento ao plano anual aprovado através das seguintes realizações: 

- Encontro de Carnaval, dias 15-16 Fevereiro, sobre o tema "A paz: uma construção 

inadiável que a todos responsabiliza". Pretendeu-se desenvolver, em particular, uma 

reflexão sobre duas facetas da realidade geo-política na perspectiva cristã: os desa fios  

da interculturalidade decorrentes da globalização e dos movimentos populacionais; os 

valores a cultivar nas novas gerações com vista à construção de uma paz sustentável. 

Nesta reflexão procurou-se aprofundar uma maior sensibilidade pessoal dos 

participantes a estas problemáticas e fomentar uma maior conscientização do papel de 

cada pessoa e das comunidades cristãs na construção da paz, aos vários níveis. O 

encontro suscitou uma ampla participação (cerca de 50 pessoas) pelo que obrigou a 

solicitar a cooperação da Casa de Retiros de Santo Inácio para cedência de local. 

A dinâmica criada neste encontro motivou uma reunião informal de amigos (11 Julho) 

da qual nasceu a iniciativa da realização de uma Vigília de oração pela paz, adiante 

referida. 

- As três outras iniciativas previstas no plano para 2015 (Curso de aprofundamento 

espiritual com a orientação da teóloga e psicoterapeuta Dra. Emma Ocaña, a realizar 

nos dias 22-23 Março; Conferência de Outono sobre tema bíblico, por Luciano 

Manicardi, monge de Bose e Curso de fim-de-semana sobre tema bíblico também 

orientado por Luciano Manicardi, não tiveram concretização por indisponibilidade dos 

respectivos orientadores. 
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- Vigília de oração pela paz, com o tema Que fizeste do teu irmão? 

Na sequência da reunião de 11 Julho, fundamentamos esta iniciativa nestes termos: 

Dada a dimensão das situações de perseguição e violência, de injustiça e 

desumanidade, que ocorrem sobretudo "noutras paragens", experimentamos com 

frequência a sensação de impotência perante tanto sofrimento. E então recordamos as 

palavras de Jesus: Aos homens é impossível, mas a Deus não; pois a Deus tudo é 

possível (Mc 10,27); e Pedi, e ser-vos-á dado; procurai, e encontrareis; batei, e hão-de 

abrir-vos (Mt 7,7). Assim acreditamos… 

Queremos, em conjunto, escutar aquela pergunta e deixá-la ressoar nas nossas 

consciências, pedindo a Deus que nos ajude a vencer a nossa inclinação para o 

comodismo, a indiferença e a alienação nas nossas zonas de conforto. 

Queremos, em conjunto, orar pelas vítimas da violência e da barbárie e que elas 

encontrem o devido socorro para ocorrerem às suas necessidades. 

Queremos procurar, na oração, vislumbrar caminhos de paz, que sejam de 

solidariedade activa com as vítimas da violência.  

Queremos, através desta oração em conjunto, pedir ao nosso Deus a quem podemos 

chamar Pai /Abba a sua ajuda poderosa para que a paz seja possível nos nossos dias.  

Esta iniciativa suscitou excelente adesão e colaboração de diferentes organizações e 

movimentos (CNJP, Província portuguesa da Companhia de Jesus, Metanoia, Grupo 

ecuménico de Carcavelos e Fundação Ajuda à Igreja que sofre, além da Igreja do 

Sagrado Coração de Jesus onde a vigília teve lugar e de um grupo de cantores de 

músicas de Taizé. 

- Uma segunda vigília de oração pela paz, com o tema Vence a indiferença. Conquista a 

paz, que viria a realizar- se em Janeiro de 2016, foi preparada no último trimestre de 

2015 em reuniões com novas parcerias (CUPAV, Irmãs Doroteias, Comunidade do 

Bairro 6 Maio, Pax Christi e grupo de cantores de músicas de Taizé). 
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- Viveu-se, como habitualmente, o Tríduo pascal em Betânia. Este ano com uma 

inspiração de José Augusto Mourão: Deus é perceptível como um perfume quando o 

confessamos e celebramos. 

Ponto alto deste programa foi a realização de uma Via-sacra construída pelos 

participantes em torno do desafio Paixão de Cristo hoje no mundo. 

- Em 19 Dezembro, realizou-se um dia de reflexão orientado pela Professora Luísa 

Almendra com o tema Paz na terra aos homens que Ele tanto ama, o qual teve lugar no 

Convento das monjas dominicanas (ao Lumiar) e contou com uma participação de 

cerca de 40 pessoas.  

3. O site da Fundação e o blogue "Ouvido do Vento" constituem um veículo 

actualizado de informação sobre a actividade da Fundação, mas também inclui 

textos de reflexão, sendo de destacar as suas duas secções de publicação regular: 

Escrito do Mês e Ler a Bíblia, esta última com a publicação semanal das homilias de 

Luciano Manicardi no decurso do ano litúrgico, em tradução para português, feita 

pela Rita Veiga. 

Por iniciativa da Céu Tostão foram introduzidas, ao longo do ano, diferentes melhorias 

no site e ampliada a sua capacidade de disponibilidade e acesso ao acervo de 

documentação acumulado ao longo dos 25 anos de vida da Fundação. 

4. O espaço de Betânia mantem-se aberto ao acolhimento de quem o procura, mas 

não foi utilizado no ano a que se refere este relatório, além das actividades já 

mencionadas. É assunto a reflectir na elaboração do programa para 2016.  

5. Foram realizadas as reuniões estatutárias e as respectivas actas estão publicadas 

em suporte digital. 

6. Cabe deixar uma palavra de agradecimento a todas as pessoas que colaboraram na 

actividade do ano, aos Corpos Socias e, em particular, à administradora Maria do 

Céu Tostão, a cuja dedicação e competência se deve a manutenção do site da 

Fundação e do blogue "Ouvido do Vento". 

7. Seguem em anexo as contas de 2015. 

Manuela Silva 


