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DESTAQUE

A LER

NESTA EDIÇÃO... 

SAVE
THE

DATE
Biénio pastoral 2018/20

Jovens, fé e vocação

23 março (sáb) / 21h00
Vigararia: Batalha 

Centro Pastoral
Batalha
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Esta semana, a abrir a REDE o destaque vai para um 
movimento católico juvenil que, embora conhecido 
de "ouvir falar", continua ativo e dinâmico na nossa 
Diocese. É bem certo que, se nos cingimos apenas a 
números, estes não são famosos em termos absolutos. 
Falamos de 18 participantes que, convenhamos, num 
período de dois ou três anos parece muito pouco. A 
palavra chave é "parece", já que a equipa organizadora 
se manifestou positivamente surpreendida pela ade-
são. Nestas coisas da Igreja, há muito que os números 
não deveriam ser objeto de avaliação, sob pena de não 
nos centrarmos no que é verdadeiramente essencial.

O destaque não obedece propriamente aos câno-
nes de uma reportagem jornalística, sobretudo se 
pensarmos que todo ele é escrito na primeira pessoa, 
ou seja, padece desse "mal" que é o autor ser parte 
interessada na narrativa que se apresenta. Em boa 
verdade, trata-se de um conjunto de testemunhos de 
quem participou. Aconselha-se a ler, sobretudo para 
perceber que, afinal, os jovens são recetivos à mensa-
gem cristã, sobretudo quando transmitida através das 
suas próprias linguagens, dos seus próprios símbolos 
e em espaços onde se possam questionar verdadeira-
mente e encontrar respostas que não se resumem a 
frases feitas.

Os Convívios Fraternos não são propriamente um 
movimento de espiritualidade na sua verdadeira 
aceção do termo. Serão, quanto muito, uma expe-
riência de retiro com contornos muito próprios, num 
tempo e num espaço bem definidos. São, todavia, 
oportunidade de conversão. Uma das curiosidades de 
quem participa é fazer uma referência permanente ao 
quarto dia que, corresponde nem mais nem menos ao 
que vem depois daquela experiência. E a grande inter-
rogação que fica é sempre aquela: "e agora?". Porque 
aqueles 18 jovens fazem parte de uma comunidade 
paroquial, seria interessante perceber como se proces-
sa a sua integração no "regresso a casa". É por isso que 
se deixam estas perguntas atrevidas: 

— A paróquia e o pároco sabem, porventura, se al-
gum dos seus jovens participou no Convívio Fraterno?

— Se sabe, pensou no seu acolhimento pós-convívio 
a fim de aproveitar o "élan" ganho nos Convívios 
Fraternos?

  I Paulo Adriano
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aGeNda

23.Mar SÁB

ENCONTRO VOCACIONAL 
PARA CRIANÇAS

Destinatários: Crianças do 3o ano de catequese, 
em preparação para a Primeira Comunhão.   
Organização: Serviço de Animação Vocacional
10:00 Leiria

ENCONTRO DO D. ANTÓNIO COM OS 
JOVENS DA VIGARARIA DA BATALHA

Para Jovens, a partir dos 16 anos de idade, mesmo 
que não estejam ligados a grupos paroquiais.
21:00 Batalha, Centro Pastoral

[CPM] Encontro de Noivos
Esta é a primeira sessão de vários encontros 
orientados pela Equipa Colmeias. Datas dos encontros 
seguintes: 24 e 25 de março, às 9h00. Organização: 
Centros de Preparação para o Matrimónio.
21:00 Albergaria dos Doze, no Centro Pastoral

Adoração Noturna da Fundação 
Maria Mãe da Esperança
Organização: Fundação Maria Mãe da Esperança.
21:30 Casa de Oração de Fátima

24.Mar DOM

[FMME] Via Sacra
Organização: Fundação Maria Mãe da Esperança.
15:00 Bouça, Mendiga

26.Mar TER

Conselho Presbiteral
09:30 Seminário Diocesano de Leiria

[VA] Reunião do Grupo
Organização: Vida Ascendente.
15:00 

ESCOLA DIOCESANA «RAZÕES 
DA ESPERANÇA»

Curso Básico da EDRE: Cristo, Deus e homem, por 
Manuel Henrique. Curso de Aprofundamento 
Bíblico: Profetas, por Johnny Freire. Organização: 
Centro de Cultura e Formação Cristã.
21:00 Aula Magna do Seminário de Leiria

[MCC] Escola MCC
Incluído no programa da Escola "Razões 
da Esperança". Organização: Movimento 
dos Cursilhos de Cristandade.
22:00 

27.Mar QUA

SPES: Voluntariado! Aventuras-te!
Destinatário: Estudantes do ensino 
Superior. Organização do SPES, Serviço 
de Pastoral do Ensino Superior.
21:30 Sede do CAES

28.Mar QUI

Curso Bíblia e Teologia Cristã (1ª hora)
Disciplina: A esperança no tempo da espera: 
escatologia em perspetiva, por Pedro Viva. 
Organização: Centro de Cultura e Formação Cristã.
19:15 Seminário Diocesano De Leiria

Curso Bíblia e Teologia Cristã (2ª hora)
Disciplina: A Revelação do Verbo da Vida: escritos 
de João. Pedro Valinho Gomes. Organização: 
Centro de Cultura e Formação Cristã.
21:00 Seminário Diocesano De Leiria

29.Mar SEX

SHEMÁ
Organização: Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil
21:30 

30.Mar SÁB

[FMME]  34.ª sessão da 
Escola de Oração
Organização: Fundação Maria Mãe da Esperança.
14:30 Casa de Oração, Fátima

Adoração Noturna da Fundação 
Maria Mãe da Esperança
Organização: Fundação Maria Mãe da Esperança.
21:30 Casa de Oração de Fátima

01.Abr SEG

[LM] Adoração
Organização: Legião de Maria.
15:00 Pousos

02.Abr TER

[MCC] Reunião da comissão 
permanente
Organização: Movimento dos 
Cursilhos de Cristandade.
21:00 
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04.Abr QUI

[FMME]  34.ª sessão da 
Escola de Oração
Organização: Fundação Maria Mãe da Esperança.
14:30 Casa de Oração, Fátima

Curso Bíblia e Teologia Cristã (1ª hora)
Disciplina: A esperança no tempo da espera: 
escatologia em perspetiva, por Pedro Viva. 
Organização: Centro de Cultura e Formação Cristã.
19:15 Seminário Diocesano De Leiria

Curso Bíblia e Teologia Cristã (2ª hora)
Disciplina: A Revelação do Verbo da Vida: escritos 
de João. Pedro Valinho Gomes. Organização: 
Centro de Cultura e Formação Cristã.
21:00 Seminário Diocesano De Leiria

06.Abr SÁB

[FMME]  34.ª sessão da 
Escola de Oração
Organização: Fundação Maria Mãe da Esperança.
09:30 Sobral de Monte Agraço

[SAM] Reunião mensal do SAM
Organização: Serviço de Animação Missionária 
e Grupo Missionário Ondjoyetu
21:00 Seminário Diocesano

Adoração Noturna da Fundação 
Maria Mãe da Esperança
Organização: Fundação Maria Mãe da Esperança.
21:30 Casa de Oração de Fátima

07.Abr DOM

Encontro evocativo do 
padre Formigão
Um dos três encontros promovido pelas Irmãs 
Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima 
para evocação da pessoa e vida do Apóstolo 
de Fátima, o Padre Manuel Nunes Formigão. 
Tema deste encontro: evocação da ordenação 
sacerdotal do Venerável P. Manuel Nunes 
Formigão. Para mais informações: 249 539 240.
15:00 Espaço P. Formigão, em Fátima

09.Abr TER

[VA] Reunião do Grupo
Organização: Vida Ascendente - 
Movimento de Cristãos Reformados.
15:00 

ESCOLA DIOCESANA «RAZÕES 
DA ESPERANÇA»

Curso Básico da EDRE: Cristo, Deus e homem, por 
Manuel Henrique. Curso de Aprofundamento 
Bíblico: Profetas, por Johnny Freire. Organização: 
Centro de Cultura e Formação Cristã.
21:00 Aula Magna do Seminário de Leiria

[MCC] Escola MCC
Incluído no programa da Escola "Razões 
da Esperança". Organização: Movimento 
dos Cursilhos de Cristandade.
22:00 

10.Abr QUA

Comunidade Vida e Paz - Eucaristia
Com a participação alternada do P. João e P. Carlos.
12:00 

SPES: Washing-up! 
Celebração Penitencial
Destinatário: Estudantes do ensino 
Superior. Organização do SPES, Serviço 
de Pastoral do Ensino Superior.
21:30 Igreja do Espírito Santo, Largo Alexandre 
Herculano 18, 2400-137 Leiria, Portugal

11.Abr QUI

Curso Bíblia e Teologia Cristã (1ª hora)
Disciplina: A esperança no tempo da espera: 
escatologia em perspetiva, por Pedro Viva. 
Organização: Centro de Cultura e Formação Cristã.
19:15 Seminário Diocesano De Leiria

Curso Bíblia e Teologia Cristã (2ª hora)
Disciplina: A Revelação do Verbo da Vida: escritos 
de João. Pedro Valinho Gomes. Organização: 
Centro de Cultura e Formação Cristã.
21:00 Seminário Diocesano De Leiria
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12.Abr SEX

[CPM] Encontro de Noivos
Esta é a primeira sessão de vários encontros 
orientados pela Equipa Leiria 2. Datas dos encontros 
seguintes: 13 e 14 de abril, às 9h00. Organização: 
Centros de Preparação para o Matrimónio.
21:00 Seminário Diocesano de Leiria

13.Abr SÁB

[MCC] Reunião do núcleo centro
Organização: Movimento dos 
Cursilhos de Cristandade.
10:00 Santarém

ENCONTRO VOCACIONAL 
PARA ADOLESCENTES

Destinatários: Adolescentes do 6o ano de catequese, 
em preparação para a Profissão de Fé. Objetivo: 
Proporcionar aos adolescentes um momento de 
oração e questionamento, com o Mestre JESUS. 
A partir do Credo, procurar chegar a um maior 
aprofundamento e tomada de consciência da 
Fé e da Vocação cristã, realizando o encontro 
numa comunidade religiosa ou seminário. 
Organização: Serviço de Animação Vocacional.
10:00 Leiria

Missa no Santuário
Presidida pelo cardeal D. António Marto, 
bispo da diocese de Leiria-Fátima.
11:00 Santuário de Fátima

Adoração Noturna da Fundação 
Maria Mãe da Esperança
Organização: Fundação Maria Mãe da Esperança.
21:30 Casa de Oração de Fátima

14.Abr DOM

Domingo de Ramos
Presidida pelo cardeal D. António Marto, 
bispo da diocese de Leiria-Fátima.
11:00 Santuário de Fátima

16.Abr TER

[MCC] Reunião do Secretariado
Organização: Movimento dos 
Cursilhos de Cristandade.
21:00 

18.Abr QUI

MISSA CRISMAL DE 
QUINTA-FEIRA SANTA

Presidida pelo cardeal D. António Marto, 
bispo da diocese de Leiria-Fátima.
11:00 Catedral de Leiria

Quinta-feira Santa
Presidida pelo cardeal D. António Marto, 
bispo da diocese de Leiria-Fátima.
21:00 Catedral de Leiria

19.Abr SEX

Laudes e Ofício de Leituras
Presidida pelo cardeal D. António Marto, 
bispo da diocese de Leiria-Fátima.
09:00 Catedral de Leiria

Sexta-feira Santa
Presidida pelo cardeal D. António Marto, 
bispo da diocese de Leiria-Fátima.
18:00 Catedral de Leiria

20.Abr SÁB

Sábado Santo
Presidida pelo cardeal D. António Marto, 
bispo da diocese de Leiria-Fátima.
09:00 Catedral de Leiria

Laudes e Ofício de Leituras
Presidida pelo cardeal D. António Marto, 
bispo da diocese de Leiria-Fátima.
09:00 Catedral de Leiria

Vigília Pascal
Presidida pelo cardeal D. António Marto, 
bispo da diocese de Leiria-Fátima.
22:00 Catedral de Leiria

23.Abr TER

Escola Diocesana «Razões 
da Esperança»
Curso Básico da EDRE: Cristo, Deus e homem, por 
Manuel Henrique. Curso de Aprofundamento 
Bíblico: Profetas, por Johnny Freire. Organização: 
Centro de Cultura e Formação Cristã.
21:00 Aula Magna do Seminário de Leiria
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deSTaQUe

Convívio Fraterno: 
uma história que se 
conta em três dias

  I Cristiana Lopes

Já foi no início do mês que se realizou mais um Convívio Fraterno na nossa Diocese. 
Participaram 18 novos convivas (que se podem ver na foto) naquele que foi o número 1376, que 
representa o total de Convívios Fraternos realizados até ao momento no país. Mais do que 
fazer notícia, o destaque desta semana é em forma de testemunhos. Afinal, essa é a essência 
do ser cristão: dar testemunho...

DIA 0 Ao entrar pela porta 
da Casa de Retiros 
do Seminário de Lei-

ria, no dia 0 de um Convívio Fraterno, o que sentimos 
é um misto de emoções. Consigo descrever várias: 
ansiedade, nervosismo, incerteza, mas ao mesmo 
tempo serenidade, calma, e a certeza de querer ali 
estar. Contradizem-se umas às outras, mas não há 
como não sentir cada uma delas. A verdade é que 
quem aceita o desafio de fazer um Convívio Fraterno 
não sabe realmente para o que vai, e se perguntarem 
a alguém, digo-vos de antemão, a resposta que vão 
receber é “Não te consigo explicar, tens mesmo de ir 
para compreender.”   

Apesar das borboletas na barriga, o dia 0 é simples 

e não demora a passar, depois de apresentações feitas, 
timidezes e ansiedades quebradas, e antes do xixi-ca-
ma, é fácil perceber a certeza de querer estar ali, todo 
o misto de emoções se vai resumindo numa palavra: 
audácia. Que coragem, a de ir sem saber o que esperar! 

Notícias
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Sou conviva!! E agora?
Fui para o Convívio sem criar grandes expectativas. 
Não sabia muito bem o que ia encontrar, pois o 
que sempre me disseram é que tinha de fazer para 
poder perceber. Apenas sabia uma coisa: que tinha 
Jesus à minha espera.

O compromisso está assinado, o que há a fazer? 
Muito! O 4.º dia já começou e não podemos ser 
cristãos em “part-time”, temos uma família, uma 
paróquia, um mundo à nossa espera, que precisa 
de ouvir e sentir o mesmo que sentimos neste fim-
-de-semana.

Porque o resultado de um Convívio Fraterno 
não fica fechado dentro das paredes do Seminário 
de Leiria, temos uma missão a cumprir. O caminho 
pode não ser fácil, mas há um Cristo que quer ca-
minhar a nosso lado.

Afinal, o que é o Convívio Fraterno? Uma ques-
tão que não consigo responder, tem mesmo de se 
experimentar!

  I Rute Domingues, Convívio Fraterno 1376

E, de facto, foi mesmo Ele 
que encontrei, um Deus que 
nos ama tal como somos e 
que está sempre de braços 
abertos à nossa espera

A nossa Diocese celebra 25 anos de Ca-
minho, de Festa na Fé, de Anúncio, de 
Cristo que liberta e seduz, de Herança e 
Missão, de Corpo Místico, de Convívios 
Fraternos!
Todos os convivas têm mais uma razão 
para celebrar, mas sobretudo para 
agradecer Àquele que lhes ensina que 
Amar é Dar-se sem reservas.
Celebremos, sejamos Igreja.

DIA 1 O dia começa cedo ao 
som de Wake me up befo-
re you go-go [acorda-me 

antes de ires], antevendo um dia em que, como diz a 
música, não vamos sozinhos a lado nenhum (I’m not 
planning on going solo [não estou a planear ir sozi-
nho]), até porque andar sozinho na grande casa que 
é o Seminário de Leiria pode significar perdermo-nos, 
ou, num cenário mais alegre, demorar a chegar onde 
queremos.  A verdade é que nunca estamos sozinhos, 
nem no Seminário, nem em qualquer outro lugar, mas 
muitas vezes não prestamos atenção aos pormenores 
e não vemos que há Alguém que está sempre connos-
co, não só nas alegrias, nas surpresas, mas também 
no caos e nas fragilidades, também quando viramos 
costas e O desvalorizamos, também quando achamos 
que já não vale a pena. Testemunho disso são todos 
os encontros que acontecem em cada Convívio, tudo 
o que partilham connosco, o que partilhamos, o que 
rezamos, o que refletimos, aquilo que deixamos que 
Deus nos diga através de cada conversa e de cada 
silêncio. Parar e despertar para os pormenores, que 
são essenciais, que definem quem somos, é o que nos 
espera no final do primeiro dia.
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É dia de Natal!
Já passou uma semana desde que chegaram ao fim 
os três dias de convívios fraternos, mas continua a 
ser difícil pôr em palavras o que senti e vivi nesses 
dias.

No terceiro dia, inspirada na “sweatshirt” dou-
tra conviva, pensei que a melhor descrição era ser 
“dia de Natal”. Não o natal consumista, mas aquele 
em que temos a “porta aberta” para Ele, para Ele 
nascer em nós. De facto, sinto-me renovada, com 
coragem para continuar com alegria a minha ca-
minhada para Deus, neste mundo. 

Quando olho para trás e penso no que aprendi 
nesses dias, não encontro propriamente nada de 
novo. Surge a questão, o que aconteceu para me 
sentir assim? Nestes dias, foi-me dada a oportuni-
dade de parar, refletir e encontrar-me com Deus, 
com os outros e comigo mesma. Senti que não es-
tava sozinha. Cada um, apesar de ter um caminho 
único para Deus, tem sempre algo em comum com 
os outros. É um só Deus que nos une. 

Hoje, não é fácil ser cristão, nem temos as mes-
mas dúvidas que gerações anteriores. Precisamos 
de ter uma fé bem esclarecida, de encontrar as 
respostas para as nossas dúvidas. Só assim conse-
guimos crescer no caminho para Deus. Para seguir-
mos esse caminho, não precisamos de fazer coisas 
extraordinárias, basta seguirmos a regra dos 3 P’s: 
fazer o pouco, o pequeno e o possível todos os dias.

Tenho consciência que, apesar de agora me sen-
tir renovada, vou desanimar. Mas, também sei que 
não estou sozinha. S. Paulo dá uma indicação que 
pude sentir nos convívios fraternos: “suportai-vos 
uns aos outros”. Sim, temos que ser suporte uns dos 
outros. E claro, o maior suporte é Deus!

  I  Susete Cordeiro, Porto de Mós

Hoje, não é fácil ser cristão, 
nem temos as mesmas 
dúvidas que gerações 
anteriores. Precisamos de 
ter uma fé bem esclarecida, 
de encontrar as respostas 
para as nossas dúvidas. Só 
assim conseguimos crescer 
no caminho para Deus.

DIA 2 O acordar do segundo 
dia é já diferente, as 
músicas que ouvimos 

são estranhas, familiares, são escolhidas a dedo através 
de gargalhadas dadas no dia anterior, são músicas que 
vamos ouvindo na cumplicidade que se vai criando no 
grupo. Ao contrário da música, somos todos menos 
estranhos neste dia. Já nos conhecemos, o tanto que 
dá para conhecer em apenas um dia, já sorrimos, já 
trocamos olhares, daqueles de quem dormiu pouco. É 
um novo acordar, um novo dia, atrevo-me a dizer que 
neste dia renascemos todos um pouco. Porque, neste 
dia, temos um Pai que nos abraça, que nos ama, e que 
nos ouve quando Lhe falamos do coração ao coração, 
sem filtros, sem fórmulas… Neste dia, reconhecemos 
as nossas fragilidades perante este amor infinito e 
saboreamos a alegria de saber que Ele precisa de nós, 
a alegria de saber que os outros precisam de nós, a 
alegria de saber que o mundo precisa de nós, às vezes 
muito mais que possamos imaginar!
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Não sei nem por onde começar…
Foi com o Sr. Padre Mário que esta oportunidade 
surgiu, no meio de uma conversa amigável na qual 
lhe pedi conselhos e um rumo para a vida. Naque-
le momento a vida não me dizia mais nada, apenas 
sentia que andava à deriva, sem rumo… Não sabia se 
andava para a frente ou para trás, não tinha um guia 
ou não queria ver o “Guia” que tinha. 

Esperei por estes quatro dias sem quaisquer expe-
tativas. O meu pensamento era: “vou porque sim, isto 
não me faz sentido, mas já que tentei tantas outras 
coisas para tomar o bom rumo que não resultaram, 
porque não experimentar e dar uma nova oportuni-
dade à religião na qual fui educada durante toda a 
vida? Já tentei tantas outras coisas, só mais uma não 
vai fazer diferença”. Mas a verdade é que fez toda a 
diferença. 

Aquele fim de semana foi como se eu O tivesse 
olhado nos olhos e O tivesse visto pela primeira vez. 
Não sei explicar… No princípio, nem tinha bem a cer-
teza se acreditava em tudo o que me diziam e nos 
testemunhos que davam, eu não via esperança ne-
nhuma n’Ele. Para ser sincera, eu já não acreditava 
n’Ele, na Sua existência. Mas naquele fim de semana 
Ele olhou para mim e disse-me “Eu estou aqui, tu é 
que não queres ver. Eu nunca te abandonei, tu que 
não vias que Eu sempre estive do teu lado”. Comecei 
a pensar… Era verdade: em todas as peripécias e obs-
táculos que me derrubavam, Ele esteve lá sempre, foi 
Ele que me fez continuar em frente, foi Ele que me deu 
rumo, mesmo que eu sentisse que andava à deriva. 
Na verdade, nunca andei à deriva. Ele guiava-me eu 
é que não queria ver. Mas naquele fim de semana eu 
deixei-me olhar por Ele e foi simplesmente magnífico, 
não tenho palavras para descrever. Foi emocionante, 
exaustivo, reconfortante, foi tanta coisa que não se 
descreve numa única palavra.  Saí de lá com força 

para continuar, com um rumo bem definido, encon-
trei o meu GPS. 

Agora, em pleno quarto dia, estou a escrever este 
testemunho e estou a reviver cada pedacinho dos 
Convívios Fraternos. E quando te disserem que é uma 
experiência que muda as pessoas, acredita que muda 
mesmo. Eu estou diferente, e de certeza que não há 
ninguém que tenha saído de lá da mesma forma que 
entrou. Aprendi tanta coisa, dei valor a tantas coisas 
que me pareciam banais, e pensei várias vezes que a 
“macaca” afinal era eu por não ver o grande “Macaco” 
que estava à minha frente. Não sei se devo, mas quero 
agradecer a todos, porque sem cada um de vós isto 
não teria sido tão espetacular, tão enriquecedor e gra-
tificante como foi. Querem um conselho? Mesmo que 
não queiram eu dou na mesma: se tiverem oportuni-
dade participem, não só nos Convívios Fraternos, mas 
nestas “beatices” que são feitas de jovens para jovens. 
Até lá façam o pouco pequeno e possível, por vocês 
mesmos e pelos outros.

  I Catarina Bento, 14/03/2019

Se tiverem oportunidade par-
ticipem, não só nos Convívios 
Fraternos, mas nestas “beati-
ces” que são feitas de jovens 
para jovens

DIA 3 O início do terceiro 
dia é a manhã de Na-
tal, sente-se a alegria 

do nascimento, o de Jesus, novamente, nas nossas 
vidas, e o nosso, novamente numa vida com Jesus, 
Deus na Terra. E, como diz a música, “depois há danças 
de roda, as crianças dão as mãos, no Natal todos se 
sentem irmãos”: As danças de roda chegam após o 
ensaio que foram estes três dias, todos já sabemos 
de cor os gestos de “Faz o que Deus Espera de Ti” e 
a letra de outras tantas músicas que ecoam na Aula 
Magna do Seminário de Leiria, em frente aos nossos 
familiares e amigos que nos olham com estranheza e 
em frente ao senhor Bispo, D. António Marto, que nos 

observa com o seu olhar atento. Irmãos, somos todos, 
cada um a tentar fazer a sua diferença neste corpo 
que formamos, em que cada um tem o seu papel e 
onde todos somos essenciais e interdependentes, em 
que “põe-te a mexer” e “vai pelo mundo mostrar a tua 
herança” são as palavras de ordem. Terminada esta 
grande festa, com a celebração da Eucaristia, resta-nos 
agradecer a Deus estes dias em que o encontrámos 
e pedir-Lhe que não nos deixe perdê-lo novamente, 
pedir-lhe que nos ajude a levá-lo até alguém através 
de poucos gestos, gestos pequenos, gestos possíveis. 
Ah, e guardar bem a frase “Não te consigo explicar, 
tens mesmo de ir para compreender”, porque vamos 
precisar muito dela. \\
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dIoCeSe

24 de março: a nossa vez 
de ajudarmos a Cáritas

"Juntos numa só família Humana", é este ano o tema  da Semana Nacional da Cáritas que terá 
lugar esta semana até ao próximo domingo dia 24 de Março.

  I Cáritas de Leiria

Durante esta semana as diferentes Cáritas Diocesanas 
que compõem a rede nacional da Cáritas promovem o 
envolvimento público, através desta iniciativa.  

A nível diocesano o destaque vai, naturalmente, para 
o peditório público que decorrerá entre os dias 21 e 24 
de março, nas ruas e nas superfícies comerciais da Dio-
cese de Leiria-Fátima.

Este é um momento que a Cáritas privilegia, não 
apenas pela sua dimensão de angariação de verbas, 
que se destinam à ação social local, mas também por 
ser uma oportunidade de contacto direto com a po-
pulação, com aqueles que apoiam a missão da Cáritas 
e, também, em muitas situações, com aqueles que são 
beneficiários da ação da Cáritas em Portugal.

Todo este trabalho só se torna possível com a cola-
boração de voluntários que se associam a esta iniciati-
va. Todas as pessoas envolvidas encontram-se devida-
mente identificadas e com as respectivas autorizações 
para realizar neste peditório.

Peditório Público
No ano de 2018, o Peditório Público na diocese de Lei-
ria-Fátima angariou um total de 12.374,61 euros que 
foram aplicados nos diferentes projetos diocesanos de 
apoio socioeconómico à população em situação de 
carência.

Atendimento social
Na Cáritas Diocesana de Leiria através do serviço de 
Atendimento Social foram realizados presencialmente 
1.154 atendimentos, tendo sido apoiadas 362 famílias, 
num total de 939 pessoas, tendo sido concedido um 
apoio financeiro directo de 11.243,74 euros, às famílias 
apoiadas.

Loja solidária
No que concerne à Loja Solidária é um espaço de gra-
tuitidade, onde é concedido apoio em vestuário, calça-
do e outros artigos para a habitação, foram realizados 
580 atendimentos tendo sido apoiadas 221 famílias 
num total de 607 pessoas.

Colónia de férias
Em relação à Colónia Balnear um projecto com mais de 
30 anos de existência, e que ocorre nos meses de Julho 
e Agosto, foram acolhidas 232 crianças/adolescentes, 
contando com o apoio de 44 jovens monitores que, 
em regime de voluntariado, proporcionam 10 dias de 
férias a muitas crianças e jovens provenientes de agre-
gados familiares com fracos recursos económicos.

10 Milhões de Estrelas
A operação 10 Milhões de Estrelas - Um Gesto Pela Paz, 
permitiu que no  ano de 2018 a venda de 25.207 velas, 
sendo que no ano transato, à semelhança de anos an-
teriores que os 35% da venda de velas se destinasse a 
um projecto de apoio às crianças venezuelanas com 
carências alimentares.
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Encontro da família Cáritas marcado pela 
presença e testemunho de jovens.
"Com o Explica-me, além de melhorar as notas, passei 
a acreditar mais em mim". Assim expressou a jovem 
Iara a sua experiência no projeto da Cáritas Jovem que 
ajuda crianças e adolescentes a melhorarem os seus 
estudos. Esta jovem é agora voluntária da Cáritas e foi 
um dos rostos jovens que falaram do seu testemunho 
de voluntariado na ajuda aos mais cadenciados. Estes 
jovens deixaram a todos o desafio de atraírem muitos 
outros para este trabalho de ajuda, em vários âmbitos.

No encontro foi apresentado o relatório de ativi-
dades. Entre estas estão as ajudas alimentares, de ves-
tuário, pagamento de despesas de água, luz ou rendas 
em atraso e distribuição de material escolar a crianças 
de famílias com dificuldades económicas. E também a 
colónia de férias para crianças e adolescentes, o apoio 
ao Centro de Acolhimento de Leiria e, mais recente-
mente, o ensino da língua portuguesa a um grupo de 
imigrantes venezuelanos. Todo este trabalho da Cáritas 
só é possível com o empenho generoso de dezenas de 
voluntários, jovens e adultos.

O encontro desta tarde, no Seminário de Leiria, reu-
niu vários dezenas de colaboradores da Cáritas dioce-
sana de Leiria e teve a presença do cardeal D. António 

Marto.
Na sua intervenção, o bispo de Leiria-Fátima ma-

nifestou o seu reconhecimento e surpresa por todo o 
trabalho da Cáritas em favor dos mais necessitados. En-
corajou todos a continuarem a fazê-lo generosamente 
por amor. Fazendo eco dos testemunhos escutados, 
salientou que o primeiro a ganhar é quem assim age, 
pois "há mais alegria em dar do que em receber". Afir-
mou que, nas sociedades atuais, muitas vezes, "o bem 
não faz notícia mas é o que sustenta o mundo". Deixou 
uma palavra de encorajamento aos jovens e apelou a 
todos para os envolverem mais e cuidarem da própria 
formação, pois esta "é indispensável para se fazer bem 
o bem que se faz". Disse que "o voluntariado é a cultu-
ra da proximidade, da fraternidade" e exortou a não se 
deixar desanimar por quem diz que todo este esforço 
não muda nada no mundo. "Não, o mundo também 
muda de baixo para cima com as boas ações que cada 
um faz".

Durante esta semana de 17 a 24 de março, decorre 
a "Semana Nacional Cáritas" sob o lema "Juntos numa 
só família humana". Haverá recolha de fundos e outras 
iniciativas para ajudar os mais necessitados.

Flash!

CPM: Encontro de noivos da equipa de Fátima nos dias 15, 16 e 17 de março
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Guião da Peregrinação 
Diocesana está publicado
Conforme anunciado, já está disponível o Guião para 
a Peregrinação Diocesana a Fátima. Este ano, a fim de 
facilitar o seu acesso e acelerar o processo de distribui-
ção, o acesso ao documento é feito via digital pela se-
guinte ligação: http://bit.ly/2TZbHuK. A partir desse 
ficheiro composto em formato A4 normalizado, todos 
os interessados podem imprimir a totalidade ou ape-
nas as partes que interessarem para o desenvolvimento 
e organização das diversas atividades em que estive-
rem envolvidos. O guião contém informações sobre o 
programa, várias celebrações preparatórias e a propos-
ta para a caminhada com S. Francisco Marto a realizar 
em Fátima no início da peregrinação.

A par do guião, estão a ser divulgadas adendas ao 
programa proposto para a tarde que, inicialmente, 
apenas contava com o concerto comemorativo da 
morte de S. Francisco Marto, às 15h30, na Basílica de 
Nossa Senhora do Rosário. Agora, os peregrinos têm 
mais duas alternativas: assistir à projeção do filme do-
cumentário “Os três pastorinhos de Fátima”, no salão 
do Bom Pastor (localizado no Centro Pastoral Paulo VI 
e que tem a duração de 50 minutos); ou participar na 
visita guiada à exposição “Capela Mundi”, sobre a his-
tória da capelinha das aparições, no convívio de Santo 
Agostinho. Estas duas atividades terão início às 14h30.

AO ENCONTRO DE CRISTO 
COM MARIA E FRANCISCO MARTO

87ªPEREGRINAÇÃO
DIOCESANA
A FÁTIMA
7ABR’19

PROGRAMA GERAL
09h15  Caminhada de 5 locais diferentes, em direção à Capelinha
 Vigararias de Leiria e Monte Real: rotunda do Anjo de Portugal.
 Vigararias de Batalha, Marinha Grande e Porto de Mós: rotunda em frente da rodoviária.
 Vigararias de Fátima e Ourém: rotunda de Santo António.
 Vigararias de Colmeias e Milagres: rotunda em frente do Exército Azul (Domus pacis). 

10h00  Saudação a Nossa Senhora e oração do Rosário (Capelinha)
11h00  Procissão e celebração da Eucaristia (no altar do recinto)
13h00  Almoço convívio por vigararias nos parques
14h30 Documentário “Os três pastorinhos de Fátima” (salão do Bom Pastor) 
 OU: Visita guiada à exposição “Capela Mundi”  (convívio Santo Agostinho)
15h30  Concerto comemorativo do centenário da morte de Francisco Marto

ESCUTEIROS
Sábado, 6 Programa por secção; 21h00 – Encontro Regional, no auditório do Centro Pastoral Paulo VI
Domingo, 7 9h30 – Concentração; Participação no programa da Peregrinação Diocesana

  MAPA DE  ENCONTROS

JOVENS
Sábado, 6 
10h30 Início no salão  
 paroquial de Fátima
22h30 Vigília
Domingo, 7
09h15 Concentração  
 em frente ao Centro Pastoral Paulo VI;  
 caminhada em direção à Capelinha;  
 Participação no programa comum 
INFO: SDPJLEIRIA.COM
Inscrições a partir dos 15 anos. Preço 3,50€  (inclui almoço de sábado, 
alojamento e pequeno almoço de domingo. Jantar partilhado no sábado) 

GUIÃO 
http://bit.ly/2TZbHuK

Peregrinação dos jovens a Fátima 

Aproxima-se a data da Peregrinação da nossa Diocese 
a Fátima. Como tem vindo a ser hábito, o SDPJ — Ser-
viço Diocesano de Pastoral Juvenil — convida todos os 
jovens, a partir dos 15 anos, a participar no programa 
juvenil desta peregrinação, que acontece nos dias 6 e 
7 de abril.

Este ano, a Peregrinação Diocesana Jovem a Fátima 
tem início às 10h30 do dia 6 de abril, com ponto de 
encontro no Salão Paroquial de Fátima, dia que será 
marcado por vários encontros de voluntariado social.

Informações e inscrições em: http://sdpjleiria.
com/

Olá REDE. Obrigada 
por teres entrado 
novamente na 
nossa Comunidade. 
Parabéns. Queremos 
caminhar em 
conjunto.  
FMMI – Fátima
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Juventude, liderança e 
Assembleia: Diocese está a 
preparar eventos futuros
O Conselho de Coordenação Pastoral da diocese de 
Leiria-Fátima esteve reunido no dia 19 de março com o 
objectivo de avançar com algumas actividades previs-
tas para este ano. Entre outros assuntos, foi dada aten-
ção a três eventos a realizar durante o presente ano ci-
vil e que pretendem mobilizar, pelo menos, os agentes 
pastorais da Diocese.

Jornada sobre liderança
A iniciativa da realização deste evento nasceu no âm-
bito das formações feitas este ano pelos sacerdotes 
da Diocese. Nelas estiveram presentes alguns dirigen-
tes da Associação Cristã de Empresários e Gestores 
(ACEGE) para darem dicas sobre liderança e, dado 
seu o sucesso, a Diocese quer replicar esses conteúdos 
numa jornada sobre liderança destinada a pessoas que 
sintam interesse e necessidade por saber mais sobre a 
temática. Esta jornada ocorrerá no dia 29 de junho no 
Seminário Diocesano de Leiria e terá como principais 
objetivos saber o que se entende por liderança hoje e 
incentivar às suas boas práticas. Iniciará às 9h30 e ter-
minará às 18h00.

Simpósio da Pastoral Juvenil
Esta atividade que estava prevista para este ano, mas 
cuja data foi alterada, realizar-se-á no dia 5 de outubro 
e coincidirá com o Dia da Assembleia Diocesana que 
marca o início do ano pastoral 2019-2020. O objetivos 
deste simpósio cujos destinatários serão principalmen-
te aqueles que, direta ou indirectamente, trabalham 
em áreas pastorais que envolvem a juventude, são a 
compreensão das problemáticas que se colocam aos 
jovens por forma a dar-lhes uma resposta no âmbito 
da fé. Assim, durante a manhã desse dia estará previs-
ta uma conferência de fundo cujo orador lançará um 
olhar sobre os jovens de hoje, seguindo-se um painel 

de diálogo com abordagens interdisciplinares. Duran-
te a tarde, os conteúdos serão mais práticos por forma 
discutir soluções para os desafios que a realidade juve-
nil apresenta. O Simpósio terminará com a celebração 
eucarística na Sé de Leiria, para a qual toda a Diocese 
está convidada e que será o grande momento da As-
sembleia Diocesana.

Assembleia diocesana
A realização deste evento que todos os anos marca o 
início das actividades pastorais da Diocese, coincidirá 
com a realização do Simpósio da Pastoral Juvenil no 
sábado, dia 5 de outubro. A decisão de juntar os dois 
eventos, para além de relevar a sua importância, pren-
de-se com o facto de, no dia seguinte, ocorrer um ato 
eleitoral no país.

Prevê-se que, na celebração eucarística com que en-
cerrará o dia na Sé, o Bispo da Diocese entregue a cada 
paróquia um símbolo que marcará o início do segundo 
ano do biénio sobre os jovens. Para além disso, todas as 
paróquias são convidadas a marcar de forma especial 
nas respetivas igrejas este início do ano pastoral através 
de um guião celebrativo próprio.

Ofertas
Para ajudar a custear as despesas deste 
projecto, foram criados canais de envio de 
ofertas. Desde a última edição, estes são os 
nossos amigos e amigas que fizeram o seu 
contributo por essa via. 
Agradecemos-lhes do fundo do coração.

Donativo Rosária Brites . . . . . . . . . . . . . .10,00€
Anónimo (via MB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
Nascentes de Luz / Cremilde Costa . 20,00€

DONATIVOS ANTERIORES:
Desconhecido (enviado por MB) . . . . . .10,00€
Desconhecido (enviado por MB) . . . . . 20,00€
Arnaldo Febra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
Desconhecido (enviado por MB) . . . . . .14,00€
Delfina Gaspar (por MB). . . . . . . . . . . . . . 15,00€

NOTAS:

— O valor mínimo para uso deste serviço 
é de 10,00 euros

— Os donativos feitos por esta via 
não permitem identificar o remente. 
Pedimos que enviem um email ou sms 
a informar a oferta para formalizarmos 
o agradecimento 
gic@leiria-fatima.pt // 96 62 67 677

aJUde a dIoCeSe 
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Documento do Sínodo 
dos Bispos sobre os jovens 
foi refletido em Leiria
No passado dia 23 de fevereiro, no Seminário 
Diocesano de Leiria, realizou-se a assembleia 
de acolhimento e reflexão do documento final 
da XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo 
dos Bispos, com o tema «Os jovens, a fé e o 
discernimento vocacional».

O documento, dividido em três partes – 1.º «Pôs-Se 
com eles a caminho» (Lc 24, 15); 2.º «Os seus olhos 
abriram-se» (Lc 24, 31); 3.º «Voltaram imediatamen-
te» (Lc 24, 33), foi apresentado por D. Joaquim Men-
des, Bispo auxiliar de Lisboa.

O encontro teve como principais objetivos pro-
mover a receção/acolhimento do Sínodo, nomeada-
mente o Documento final, fazer uma leitura dos seus 
conteúdos, dinamizar trabalhos de grupo para refletir 
cada parte deste documento e procurar desenvolver 
em Portugal processos de sinodalidade, para despertar 
a nível diocesano e paroquial, um sentido comum de 
caminhar juntos.

No encontro estiveram presentes responsáveis (pa-
dres, religiosas ou leigos) de Secretariados, Movimen-
tos e Congregações com ação na Pastoral Juvenil de 
todo o país que, após a apresentação das conclusões 
do documento, as discutiram em pequenos grupos e 
apresentaram propostas de ação pastoral juvenil.

É urgente ter uma Igreja jovem 
Desde logo, a conclusão maior foi a de que é urgente 
ter uma Igreja jovem. Já o Papa Francisco dizia em Fáti-
ma que com os jovens a Igreja tem um rosto mais belo 
e mais jovem e que não existe apenas uma juventude; 
existem jovens que não são todos iguais. Mas muitas 
das vezes, surgem dificuldades nos agentes pastorais 
quando olham os jovens; dificuldades em acompanhá-
-los, em escutá-los, em perceber o que os move, o que 
os cativa, o que os faz ficar…

E para isso é importante que a Igreja, no caso, a Igreja 
em Portugal, volte a olhar para os jovens numa perspetiva 
que valorize o seu papel como parte integrante da Igreja. 
Não podemos olhar para os jovens somente como o fu-
turo da Igreja, mas sim como parte integrante dela, hoje!

Sinais de renovação e de confiança
Não obstante o facto de a Igreja nos últimos tempos 
ter descurado o papel dos jovens, a verdade é que com 
este Sínodo parece estar a dar sinais de renovação. Des-
de logo, este Sínodo reforçou a confiança nos jovens 
mas também a confiança dos jovens na própria Igreja.

As circunstâncias atuais pedem-nos que prestemos 
atenção especial aos jovens, assumindo a sua historici-
dade, o contexto sociocultural, as vivências, a lingua-
gem, as tecnologias e as aspirações de cada um.

Algumas orientações
E apesar de não existirem soluções gerais, pois as rea-
lidades são diferentes, dos grupos de trabalho saíram 
algumas orientações que serão tidas em conta a nível 
nacional. De entre outras, destacam-se as seguintes:
• preparação e formação de quem acompanha e escu-

ta os jovens;
• envolvimento dos jovens na Igreja, com assunção de 

responsabilidades concretas;
• Promoção da comunhão de jovens de forma trans-

versal a grupos, dioceses e movimentos, assumindo 
assim a universalidade da nossa Igreja;

• Definição, pela CEP, um novo itinerário Catequético 
que envolva todos os movimentos e todas as dioce-
ses a viver no caminho para as JMJ Portugal 2022;

• Triénio nacional da juventude 2019-2022;
• Criação em todas as dioceses o Conselho Diocesano 

da Pastoral Juvenil e Vocacional que conte com ple-
nários de jovens e permita ouvir e partilhar numa 
lógica sinodal;

• Reforço da formação específica para o acompanha-
mento espiritual jovem;

• Expansão dos recursos (nomeadamente humanos) 
do DNPJ;

• Concretização e aplicação do documento final em 
cada Diocese e realidade, a partir das pistas deixadas 
por esta Assembleia Nacional de Jovens.

E apesar de parecer complicado aplicar na realidade 
todas estas propostas, com uma certeza ficamos: os 
jovens querem uma Igreja que os acolha, escute, acom-
panhe, que seja próxima; que os ajude na conversão 
e que aceite os desafios de hoje; que seja autêntica e 
verdadeira.

  I Jacinta Baptista 
  I Maria João Coelho
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ParÓQUIaS

Escuteiros de Caxarias fazem promessas
No passado fim de semana, os lobitos e escuteiros  do 
1078 Caxarias viveram mais um momento importante 
na vida do agrupamento. Fizeram a sua promessa 4 lo-
bitos, 6 exploradores e 7 pioneiros. 

Prepararam-se convenientemente durante os dias 
que antecederam a cerimónia, empenharam-se na vi-
gília realizada às 21 horas do dia 16 e de forma respon-
sável fizeram a sua promessa na Eucaristia dominical,  
animada pelo agrupamento. Seguiu-se um almoço 
partilhado com os familiares que, como sempre, res-
ponderam de forma positiva ao convite que lhes foi 
feito

  I Cândida Dias (texto e fotos)

24 Horas para o Senhor 
na Marinha Grande
Como nos anos passados e à semelhança de mui-
tas paróquias da Diocese, a Marinha Grande vai 
passar 24 horas em oração a pedido do Papa. Será 
na sexta 29 e sábado 30. 

A distribuição das horas é a seguinte:

19h00 – missa
20h00 – Coro da igreja
21h00 – Renovamento Carismático
22h00 – Agrupamento de escuteiros
23h00 – Comunidade de Picassinos
24h00 – JOC
01h00 – Comunidade do Pilado
02h00 – Movimento da Mensagem de Fátima
03h00 – Percurso Alpha
04h00 – Grupo de jovens
05h00 –
06h00 – Comunidade de Albergaria
07h00 – Cursistas
08h00 – Conferência de S. Vicente de Paulo
09h00 – Comunidade de Garcia
10h00 – Equipa da Pastoral Familiar
11h00 – Comunidade de Amieira
12h00 –
13h00 – Acólitos
14h30 – Crianças da catequese – 1º,2º e 3º - Ma-
rinha
15h15 – Crianças da catequese – 4º,5º e 6º - Ma-
rinha
16h00 – Missa da catequese
17h00 – Adolescentes – 7º, 8º ano
18h00 – Adolescentes 9º e 10º
19h00 – Missa

Encontro de catequistas 
da vigararia de Ourém 
teve impacto 

Decorreu no dia 1 de Março, na paróquia de Rio de 
Couros, o encontro vicarial de catequistas da vigara-
ria de Ourém. Estiveram presentes à volta de 60 ca-
tequistas. 

O encontro teve como tema "A catequese no cami-
nho dos jovens", e como orador o Pe. Eduardo Caseiro, 
do departamento da Pastoral Juvenil, de Leiria.

Após um breve momento de oração, o Pe. Eduardo 
falou-nos de alguns aspectos que caracterizam os jo-
vens de hoje, a catequese que temos atualmente, qual 
o seu impacto na vida dos jovens, e também o papel 
dos catequistas que os acompanham na infância a ado-
lescência.

Toda esta reflexão, numa linguagem aberta e aces-
sível a todos, deixou-nos o grande desafio de ajudar os 
nossos adolescentes a fazer a ponte entre a catequese 
"tradicional" e os novos modos de crescimento na fé, 
como adolescentes e quando já forem jovens.

O orador deixou ainda algumas ideias e sugestões 
para colmatar o vazio de propostas que há depois do 
crisma, de modo a não haver interrupções nem falta de 
motivação nos jovens na sua caminhada de fé.

  I A Voz da Freixianda
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Programa da Semana 
Santa da Freixianda
A paróquia da Freixianda já definiu 
a sua programação para a Semana 
Santa. Disponibilizamo-lo aqui.

Domingo de Ramos, 14 de abril
09h30 - Bênção dos ramos e procissão, com a par-
ticipação da catequese e toda a comunidade, evo-
cando a entrada triunfal de Jesus na cidade santa 
de Jerusalém. Eucaristia na igreja.
16h00 - Caminhada pelas ruas da vila, seguindo as 
imagens do Senhor dos Passos e da Senhora das 
Dores, contemplando e rezando os passos da pai-
xão.
Quinta-feira santa, 18 de abril
20h00 - Celebração da Ceia do Senhor, evocativa 
da instituição da eucaristia, do sacerdócio minis-
terial e da entrega do mandamento novo do amor 
fraterno, no gesto do lava-pés. 
Sexta-feira santa, 19 de abril
15h00 - Comemoração da paixão do Senhor, atra-
vés da proCelebrações da Semana Santa
clamação da Palavra de Deus e narração da pai-
xão, adoração da cruz e comunhão. Faz-se o pedi-
tório para os Lugares Santos.
Sábado santo, 20 de abril
21h30 - Solene vigília pascal: bênção do lume 
novo, proclamação da ressurreição, proclamação 
da Palavra, renovação das promessas do Batismo 
e liturgia eucarística.

Domingo de Ramos:  
mais pormenores
No primeiro dia da Semana Santa, domingo de 
Ramos, além da celebração litúrgica que, na igreja 
e capelas, evoca a entrada de Jesus em Jerusalém 
e celebra a sua paixão, toda a paróquia é convi-
dada a participar numa caminhada pelas ruas da 
vila, seguindo, rezando e meditando os últimos 
passos da vida de Jesus, passos que O conduziram 
ao Calvário, para aí entregar a vida ao Pai por 
todos os homens.

A caminhada começa, às 16 horas, na igreja pa-
roquial, prossegue pela Estrada 356, Largo Manuel 
Mouriscas, Largo Juvêncio Figueiredo, Estrada 356, 
Rua da Escola, Estrada da Variante, Rua Padre Feli-
ciano de Oliveira, terminando novamente na igre-
ja paroquial.

Pelo caminho, será conduzida a imagem do Se-
nhor dos Passos que, em dado momento, encon-
trará a imagem da Senhora da Dores, Mãe e Filho, 
a percorrer o mesmo caminho.

Através de leituras bíblicas, meditações, ora-
ções e cânticos, acompanharemos Jesus na sua ca-
minhada para o Calvário e meditaremos também 
nos passos da nossa vida, de modo que possam 
ser passos de correspondência à vontade do Pai, 
como foram os passos de Jesus.

Freixianda celebra a 
Festa dos Pastorinhos

Desde a entronização das imagens dos santos Fran-
cisco e Jacinta Marto, na nossa igreja paroquial, ain-
da antes da sua canonoização, temos vindo a realizar 
anualmente uma festa singela mas cheia de significado, 
prestando a estas crianças santas a veneração e a ho-
menagem de que são dignas. Além do mais, são santos 
da nossa terra. Sentimo-los mais perto de nós.

A data escolhida foi o dia 24 de fevereiro, o domingo 
a seguir à festa litúrgica dos Santos Pastorinhos. Presidiu 
à celebração o nosso pároco, P. Joaquim Baptista. Crian-
ças e adolescentes da catequese ocuparam os primeiros 
bancos da igreja, bem próximos das imagens dos Pas-
torinhos e de Nossa Senhora de Fátima, previamente 
colocadas nos seus andores, bem decorados com flores 
de cores variadas, de frente para a assembleia.

O canto foi assumido pelo grupo coral paroquial e 
pelo coro infantil e juvenil. Uma das crianças cantou o 
salmo responsorial. Também foram crianças e adoles-
centes que proclamaram as leituras e apresentaram o 
ato penitencial e a oração universal.

Na homilia, o pároco, em diálogo com os mais no-
vos, fez-lhes perceber que os pequenitos Francisco e 
Jacinta são santos, não porque viram Nossa Senhora, 
mas porque, envolvidos na luz de Deus, foi em Deus 
que centraram toda a sua vida, através da oração, do 
silêncio e da contemplação, características mais evi-
dentes na vida do Francisco que passava longas horas 
diante do sacrário, onde estava o “Jesus Escondido”, 
como ele se exprimia. Na vida da Jacinta prevalece, por 
sua vez, a atitude da compaixão pelos pobres, doentes 
e pecadores. Era por eles que rezava e oferecia sacrifí-
cios. O pároco incentivou a assembleia a imitar os san-
tos Pastorinhos, rezando diante das suas imagens, no 
oratório que na igreja lhes é dedicado.

E o louvor aos Pastorinhos, por terem sido assim tão 
amigos de Deus e das pessoas, prosseguiu nas orações, 
na comunhão e sobretudo nos cânticos cantados com 
entusiasmo, nomeadamente pelas crianças.

Após a celebração eucarística na igreja, viemos todos 
para a rua em procissão, prosseguindo no mesmo louvor 
aos santos Francisco e Jacinta Marto e a Nossa Senhora 
de Fátima, cujas imagens foram conduzidas pelos ado-
lescentes, catequistas e alguns adultos. Foi uma bela ex-
pressão de fé, de júbilo e de louvor, através da oração do 
rosário, insistentemente pedida por Nossa Senhora nas 
aparições. Pelas ruas da vila fez-se ecoar o Avé de Fátima. 
Veio ao de cima a emoção tantas vezes sentida nas gran-
des peregrinações ao santuário de Fátima.

  I A Voz da Freixianda
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BREVES
Primeira comunhão em Amor
A Primeira Comunhão de 33 crianças na 
paróquia de Amor vai realizar-se no pró-
ximo domingo, dia 24, às 16h00, na Igreja 
Paroquial. Por essa razão não haverá Missa 
às 8h45, na igreja paroquial.

Convívio na Mata da Bidoeira
No próximo domingo, dia 24, haverá o 
tradicional convívio no lugar da Mata da 
Bidoeira, junto das Alminhas. Começa às 
15h15 com um momento de oração. Depois 
haverá convívio e festa durante a tarde!

Os eleitos dos Milagres recolhem ofertas 
Na paróquia dos Milagres, os Eleitos duran-
te a Quaresma irão recolher as ofertas das
famílias, como é hábito naquela freguesia. 
O dinheiro entregue pelos Eleitos paga as
despesas religiosas dos funerais, 10 sinais e 
as 6 missas da Associação.

Rio de Couros, Formigais e Fárrio 
vão de autocarro para Fátima
Estão abertas as inscrições para as pessoas 
das paróquias de Rio de Couros, Formigais 
e Ribeira do Fárrio que pretendam usar 
autocarro para a peregrinação a Fátima. 

Curtas da Marinha Grande
Rifas 
Algumas senhoras têm andado a vender rifas cujos lu-
cros serão para a construção do centro pastoral paro-
quial. Podem ser compradas à saída da missa. O sorteio 
será feito no almoço deste domingo.

Almoço 
Neste domingo, dia 24, há almoço de convívio de an-
gariação de fundos para o Centro Pastoral. Este é pro-
movido pela comissão de Picassinos. Ainda há lugares 
disponíveis.

Encontro de adolescentes o 6º ao 10º ano 
Vai realizar-se no próximo sábado na igreja da Marinha 
Grande. É para rapazes das paróquias da Marinha, Ma-
ceira e Pataias, convidados pelos seus catequistas. 

Peregrinação a Tuy e Pontevedra 
O Movimento da Mensagem de Fátima está a organi-
zar uma peregrinação a estes lugares complementares 
das aparições de Fátima. Será nos dias 3,4 e 5 de maio. 
Custa 160,00€, com tudo incluído. Quem quiser infor-
mações ou fazer inscrição deve contactar a direção do 
Movimento na paróquia.

Visita Pascal 
Será realizada uma primeira reunião para organiza-
ção da visita pascal deste ano. Será na sexta, dia 22 às 
21h00. São esperados os Ministros da Comunhão e os 
guias e todos os que possam colaborar.

Festa do Pai-Nosso 
em Carvide

No passado sábado, dia 16, realizou-se a Festa do Pai 
Nosso das crianças do 2º ano da catequese da paróquia 
de Carvide. Foi uma festa muito bonita e bem vivida 
por todos eles, desde a participação até à animação 
do canto. Parabéns aos pais e à catequista Paula pela 
ajuda e participação, e por terem feito tudo para que 
a festa fosse um marco para as crianças. Que elas não 
se esqueçam de rezar o Pai Nosso, de manhã e ao fim 
do dia, conforme o sr. Pe. Sérgio lhes pediu na homilia. 

  I O grupo de catequese 

Carvide já rezou as “24 
horas para o Senhor"

A paróquia de Carvide aderiu, este ano, às "24 horas 
para o Senhor", embora adaptado por serem apenas 
algumas horas. No dia 15 de março, a tarde de oração 
começou às 14h30 com a Missa para os idosos do Lar 
e do CAP de Carvide. No final da Eucaristia houve a 
exposição do Santíssimo e seguiu-se um momento de 
oração com os participantes. O Santíssimo manteve-se 
exposto o resto do dia, mantendo-se a tarde de oração 
individual para quem quisesse ou pudesse. Às 19h00 
foi a oração para toda a comunidade, presidida pelo 
pároco, seguindo-se mais uma hora orientada pelo 
Apostolado de Oração, e a última hora pelo Cursilgos 
de Cristandade. No sábado, dia 16, foi a vez dos Escutei-
ros, às 17h00, seguindo-se a catequese com a presença 
de alguns pais. Os grupos até ao 5º ano, fizeram a ora-
ção das 18h00 até às 18h30, sendo depois, até às 19h00, 
pelos grupos do 6º ao 10º anos. Foram momentos de 
oração muito vividos, com respeito e silêncio. Para-
béns aos grupos de catequese que se portaram bem e 
mostraram ser capazes de assumir responsabilidades. 
Agradecemos aos catequistas e aos pais que se dispo-
nibilizaram para que tudo corrido bem. 

  I grupo de catequese 
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Flash!

Dia de S. José no Juncal
A Igreja Paroquial do Juncal esteve cheia para celebrar o Dia de S. José, onde também 
foi feita a Bênção de todos os pais presentes. Um agradecimento ao Padre António e ao 
Coro de S. Miguel por mais uma bonita celebração.

Senhor dos Passos 
em Porto de Mós
Este ano, a procissão do Senhor dos Passos na paróquia 
de Porto de Mós realiza-se nos dias 30 e 31 de março. 
No sábado, dia 30, às 19h00, celebra-se a missa vesper-
tina seguida de procissão com a imagem de Nossa Se-
nhora da Agonia para a igreja de São João.

No dia seguinte, as cerimónias começam às 17h00 
na igreja de São Pedro com o sermão do pretório. Se-
gue-se a procissão do Senhor dos Passos pelo itinerá-
rio habitual, sendo o sermão do encontro realizado na 
Praça da República. Com a chegada da procissão à igre-
ja de São João, aí será proferido o sermão do calvário. A 
finalizar, será feita a procissão do enterro até à igreja de 
São Pedro.

Todos os moradores nas ruas do itinerário são con-
vidados a ornamentarem as suas casa da forma tradi-
cional.

Alcaria: novo Conselho 
Económico toma posse 
No passado dia 17 de fevereiro tomou posse o novo 
Conselho para os Assuntos Económicos da paróquia 
de Alcaria com posto pelas seguintes pessoas: Paulo 
José Cláudio Ribeiro, Helena dos Prazeres Fra zão, Ben-
vinda da Silva Cláudio Januário, Ana Paula Rodrigues 
Ribeiro dos Santos Alemão, Lucília Vieira Rosa. 

Este ato foi precedido por uma consulta feita à co-
munidade mediante a qual o páro co convidou pessoas 
com vista a formar uma equipa de trabalho. 

Os nomes propostos foram sujeitos à aprovação 
pelo nosso bispo diocesano, D. António Marto. 

O pároco agradece a todas as pessoas que deram 
o seu contributo para a formação desta equipa de 
trabalho tal como às pessoas que a constituem para 
desempe nhar esta importante missão na comunida de. 
Contamos com a colaboração de todos tanto para os 
desafios de ordem material como espiritual.

Festa das Bem-Aventuranças no Juncal
O grupo do 7º ano da catequese da paróquia do Juncal 
celebrou a festa das Bem-Aventuranças. Todos os dias, 
a vida nos apresenta obstáculos, dificuldades, tribula-
ções. Perante elas a nossa atitude é, muitas vezes de de-
sânimo e revolta. Muitas vezes perdemos a esperança, 
a fé e a vontade de seguir em frente. Chegamos mesmo 
a virar-nos contra Deus porque nos sentimos, por Ele, 
abandonados. Nas Bem-Aventuranças, Jesus diz-nos 
sem rodeios que as dificuldades do dia-a-dia, sejam elas 
quais forem devem ser encaradas como uma bênção, 
pois é através delas que moldamos a nossa personali-
dade, de forma a nos aperfeiçoarmos e a caminhar no 
sentido da Santidade.
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Fotorreportagem das festas da 
catequese nas paróquias da serra

EM SÃO BENTO
Celebrou-se a Festa da Palavra (4º ano a 24 de Feve-
reiro)... 

a Festa do Pai Nosso (1º ano a 10 de Março)...

e o 7º ano participou - e muito bem - no ENDIAD 
(Encontro diocesano de Adolescentes, em Fátima a 9 
de Março)

EM ALVADOS
Celebrou-se a Festa da Palavra  
com o 4º ano...

EM MIRA DE AIRE
Os do 6º ano passaram a tarde do dia 23 de Fevereiro 
em Fátima  (com catequistas, alguns pais e a colabo-
ração das Irmãs Concepcionistas) e aproveitaram lá 
bem o tempo. 

Celebrou-se a Festa da Palavra (4º ano a 23 de Feve-
reiro)... 

a Festa do Pai Nosso (1º ano a 16 de Março)... 

e a Inscrição dos Catecúmenos.

 e da Esperança com o 5º ano (a 17 de Março)
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dINamISmoS

Escuteiros da Região reúnem Conselho Consultivo

No passado dia 15 de março, realizou-se na sede da 
junta regional de Leiria-Fátima, o Conselho Consultivo 
de chefes de Agrupamento.

Esta reunião  tem como principal função a auscul-
tação dos principais responsáveis locais do escutismo: 
os chefes de agrupamento. Contou com a presença 
dos dirigentes provenientes dos concelhos de Alcane-
na, Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Ourém, 
Pombal e Porto de Mós. 

Esteve igualmente presente Vitor Gonçalves (à es-
querda, na foto), antigo chefe regional entre os anos de 
1970 e 1975, que continua a acompanhar de forma in-
teressada e participativa, todos os momentos da região 
escutista de Leiria-Fátima. 

Entre outros assuntos aqui debatidos, foi também 
apresentado e discutida a participação dos agrupa-
mentos no Fórum regional que se realizará no próximo 
dia 25 de maio, sob o tema: "Sou eu a servir".

http://bit.ly/redewhatsapp
(carregue aqui)Tem perguntas, 

sugestões 
ou notícias para dar?

A REDE também tem 
um grupo 

no WhatsApp 
para isso.
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Escutismo: Região faz 94 anos

Ontem cantaram-se os parabéns à região escutista 
de Leiria-Fátima. O agrupamento anfitrião foi o 1226 
Bajouca que organizou a celebração evocativa do 94º 
aniversário da região escutista de Leiria-Fátima.

Embora tenha sido às 21h30, contou com a presen-
ça de representantes da quase totalidade dos agru-
pamentos da região. Após a celebração da missa com 
a comunidade paroquial da Bajouca, seguiu-se um 
convívio com todos os presentes, onde este presente 

a alegria e o sempre bom acolhimento da comunidade 
local.

Também hoje, como forma de marcar o aniversário 
da região escutista, vários lobitos e escuteiros do agru-
pamentos do Olival, concelho de Ourém, foram farda-
dos para a escola.

Wendy Almeida, chefe de agrupamento do Olival, 
diz-nos que " mostramos assim o quanto nos sentimos 
gratos ao Movimento Escutista".

Futuros dirigentes escutistas fazem formação

No passado dia 16 de março, os Aspirantes e Noviços a 
Dirigente frequentaram mais um momento de forma-
ção do PIF (Percurso Inicial de Formação), o Enrique-
cimento; em que foram dinamizados seis módulos de 
formação: Animação de Fogo de Conselho, Eucaristia e 
Protocolo, Vida em Campo, Instrumentos de Diagnós-
tico e Avaliação, O Imaginário na Atividade Escutista 
e Princípios Básicos do Socorrismo. Dos seis módulos 
apresentados os formando optavam apenas por dois.

Os formandos da região escutista de Leiria-Fátima, 
pertencem aos agrupamentos de Aljubarrota, Amor, 
Arrabal, Batalha, Bidoeira, Carnide, Caxarias, Cruz da 
Areia, Fátima, Marinha Grande, Marrazes, Nossa Se-
nhora das Misericórdias, Ourém, Parceiros, Porto Mós, 
Santa Catarina da Serra, Sé  e Vieira de Leiria. 

Este foi mais um momento de formação enriquece-
dor e bastante participado, estando Aspirantes e Novi-
ços a Dirigente, mais próximos de terminar o PIF e de se 
tornarem futuros Dirigentes do CNE."

  I Sofia Gualdino (texto e fotos)
Em aternativa, aceda a:

https://www.paypal.me/leiriafatima

CarreGUe aQUI 
Para FaZer Um doNaTIVo  

Por PaYPaL

Ajude a Diocese 
a prestar o melhor 
serviço informativo
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Novas da Missão: 

Cheira mal na Donga...
Na subida, a mana Silvia assumiu os comandos do 
cavalinho. Lá teve de lamber um pouco de lama no 
Chitonde, porque entretanto choveu. Levámos o ca-
valinho cheio de manos e manas, entre os quais dois 
manos que desceram ao Sumbe e que estavam de 
regresso ao Aueco. Pela viagem lá vinha o Toni a dar 
umas valentes cabeçadas no vidro, ao que nós gozá-
vamos: “TONI! Vais ficar com a cabeça quadrada!”. 
Parámos no Uquende para deixar uma passageira e 
para tratar de alguns assuntos, já a noite tinha chega-
do. O padre tomou conta do volante a partir daí e no 
mamoeiro (lugar da picada que é muito enlameado) 
já teve de pôr o cavalinho a gritar. A travessia foi fei-
ta com sucesso e chegámos à Donga por volta das 
21h30 do dia 1.

No sábado, o padre esteve nas formações com os 
casais com filhos para o Baptismo, a mana Sílvia tra-
tou da pastoral da criança onde fez um dinamismo 
engraçado com os líderes de cada bairro e, como não 
havia equipa de trabalhos, empenhei-me no desen-
tupimento da fossa da casa dos missionários.

Já na Donga, tivémos um domingo normal... Dia 
do Senhor... E do CHOCOLATE... E da MEIA-BOLHA 
(copinho de vinho para quem não sabe). Deu para 
dormir a sesta e para rever o projeto da água. Des-
cobrimos que temos um novo membro na Donga. 
Mais um cabrito a que chamamos de “Bandeirinha”, 
porque é todo preto e tem o rabo branco... Parece 
mesmo que está a  acenar a bandeira quando abana 
o rabo. O “Antunes”, o outro cabrito que já nasceu a 
semana passada, assim “batizado” em honra à mana 
Sílvia Antunes, precisou de uma intervenção, porque 
tem uma infecção nas virilhas mas, fora isso, está de 
boa saúde.

Surgiu a ideia de construir uma serralharia fecha-
da para que toda a ferramenta fique reunida no sítio 
onde se vai trabalhar, para poupar o tempo de ar-
rumar e desarrumar todos os dias. Assim, começou 
logo a semana com a abertura dos buracos para as 
fundações da serralharia, que vai ficar mesmo em 
frente à porta do gerador, o que obrigou a retirar a 
britadeira do seu lugar original. Uns a escavar, outros 
a partir pedras que estavam no caminho com a téc-
nica dos furos e das cunhas... Olha que até resulta!

Na terça-feira o Pedro Ernesto, o Narciso, irmão 
do Pedro, e o padre estiveram empenhados a fazer 
a cofragem e a soldar os últimos ferros da viga de 
fundação para a casa de apoio aos catequistas, a 
mana Sílvia e a mana Teresa com as consultas, e eu a 
arrancar a árvore que ficou a estorvar a fundação da 
serralharia, com o mano Calumbendo.

Após isso, os trabalhos na casa dos catequistas 
continuaram e ficou metade da viga de fundação 
feita. Eu encarreguei-me de construir 5 cinoblocos 
para a britadeira e de a colocar ao pé da moagem. 
Assim ficam essas duas máquinas próximas e ficam 
ambas debaixo de telha, assim que a serralharia es-

tiver finalizada.
Durante a semana, a mana Sílvia tem feito uns 

exercícios para puxar pelos miúdos e pelo seu racio-
cínio e tem ajudado as manas com os trabalhos de 
casa.

Na descida, na segunda-feira, assumi eu o con-
trolo do cavalinho e, no mamoeiro, consegui passar! 
“Cuiei” (gostei) mesmo da travessia! Pouco tempo 
depois, no Chitonde assentei o cavalinho com os 
dois eixos no chão para a coisa não parecer assim tão 
fácil... Peripécias da picada...

Por aqui, no Sumbe, a minha profissão tem sido 
carpinteiro. Recebemos um crucifixo feito pelo ami-
go Carlos Oliveira e a caixa que o envolvia para o pro-
teger no contentor é de madeira e tem um aspecto 
mesmo jeitoso para armário de sacristia. Ainda não 
está concluído, mas já falta pouco. A mana Sílvia 
também experimentou o serrote e o corte até saiu 
direitinho! Temos carpinteira. Também deu para re-
cauchutar dois pneus do Unimog que estavam com 
“maca” e que estão quase prontos para outra!

Da linha da frente é tudo, por agora...
Lição de Umbundo: “Konduko ya’ise L’Omola, la 

Tchilelembya-okola, Amén!” - Em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo, Amén!

Estamos juntos!
  I Humberto Ribeiro

Ondjoyetu em retiro
No próximo sábado, dia 23 de março, irá rea-
lizar-se o retiro anual Ondjoyetu. O encontro 
será às 8h45 no seminário de Leiria, donde será 
feita a partida para um lugar surpresa... O almo-
ço é partilhado, sendo todos convidados a con-
tribuir com algo.

Num ambiente de oração, meditação, par-
tilha e convívio, esta é mais uma oportunidade 
para os elementos do grupo reforçarem os seus 
laços e avivarem a sua consciência missionária.
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BD:  
a parábola 
da figueira 
estéril

  I João Rodrigo (10 anos)

EVANGELHO do próximo domingo
Lc 13, 1-9 

Naquele tempo, vieram contar a Jesus 
que Pilatos mandara derramar o sangue 
de certos galileus, juntamente com o das 
vítimas que imolavam. Jesus respondeu-
-lhes: «Julgais que, por terem sofrido tal 
castigo, esses galileus eram mais peca-
dores do que todos os outros galileus? 
Eu digo-vos que não. E se não vos arre-
penderdes, morrereis todos do mesmo 
modo. E aqueles dezoito homens, que a 
torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou? 
Julgais que eram mais culpados do que 
todos os outros habitantes de Jerusalém? 
Eu digo-vos que não. E se não vos arre-
penderdes, morrereis todos de modo 

semelhante. Jesus disse então a seguinte 
parábola: «Certo homem tinha uma 
figueira plantada na sua vinha. Foi procu-
rar os frutos que nela houvesse, mas não 
os encontrou. Disse então ao vinhateiro: 
‘Há três anos que venho procurar frutos 
nesta figueira e não os encontro. Deves 
cortá-la. Porque há-de estar ela a ocupar 
inutilmente a terra?’. Mas o vinhateiro 
respondeu-lhe: ‘Senhor, deixa-a ficar 
ainda este ano, que eu, entretanto, vou 
cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. 
Talvez venha a dar frutos. Se não der, 
mandá-la-ás cortar no próximo ano». 
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eXTramUroS

Cascais entrega chave da vila ao papa 
Francisco e declara-o cidadão honorário
A Câmara Municipal de Cascais vai entregar a 
chave da vila ao papa Francisco, que também 
será distinguido com o título de cidadão honorário, 
anunciou a edilidade, que vai receber a sede 
em Portugal da fundação Scholas Occurrentes, 
dedicada à educação dos jovens, em especial dos 
desfavorecidos, inspirada pelo pontífice quando era 
arcebispo de Buenos Aires.

«Quinta-feira [21 de março] nunca seria um dia como 
os outros porque teremos uma mensagem do Santo 
Padre em direto para os cascalenses por ocasião da 
abertura da sede das Scholas Ocurrentes», sublinha o 
presidente da autarquia.

«Mas agora, ao ser parte da nossa família maior, 
quinta-feira passa a ser um dia para a história da nossa 
comunidade”, assinala Carlos Carreiras, que considera 
Francisco «um líder carismático que personifica, à es-
cala global», valores como «bondade, humanidade e 
universalismo».

Para o responsável, o papa é um «líder que ultra-
passa fronteiras políticas, sociais e religiosas», tendo-se 
tornado uma voz importante «na denúncia do capita-
lismo selvagem, da cultura do vazio e da gratificação 
instantânea», bem como um «ativista na defesa da 
sustentabilidade ambiental e nos direitos dos mais frá-
geis, sobretudo dos jovens».

O acordo para a instalação da sede da fundação 
na antiga escola Conde Ferreira, no centro da vila, será 
assinado na quinta-feira, no Vaticano, numa audiência 
que o papa vai conceder à representação da autarquia 
cascalense.

Na ocasião, o papa falará, a partir do Vaticano, por vi-
deoconferência com responsáveis pelo projeto, além de 
se ligar às novas sedes da Fundação, como a portuguesa

O vice-presidente do município, Miguel Pinto Luz, 
destaca que a fundação vai trabalhar em vários pontos 

de Portugal, e classifica como «inspirador» o facto de o 
concelho de Cascais poder «fazer a ponte entre jovens 
budistas e muçulmanos, católicos e hindus, por todo 
o mundo».

O papa dá esta quinta-feira, pelas 15h00 (hora de 
Lisboa) o arranque do projeto internacional “Progra-
mando pela paz”, que tem como objetivo permitir a 
milhões de crianças aprender linguagem informática, 
com vista ao desenvolvimento de programas e aplica-
ções na perspetiva de uma cultura defensora da ética.

Na ocasião, o papa falará, a partir do Vaticano, por 
videoconferência com responsáveis pelo projeto, além 
de se ligar às novas sedes da Fundação, como a portu-
guesa.

Francisco também recebe jovens de várias naciona-
lidades, participantes nos múltiplos projetos da fun-
dação, que está envolvida em áreas como o desporto, 
arte, tecnologia, cidadania, ofícios e aceleração de pro-
jetos educativos caracterizados pela inovação.

A Scholas Occurrentes procura «gerar uma mudan-
ça paradigmática na educação, através da integração 
de comunidades educativas, com foco nas de menores 
recursos», semeando a inspiração para construir uma 
sociedade em paz com todas as suas culturas, religiões 
e perspetivas de vida.

  I Rui Jorge Martins (www.snpcultura.org)

Vaticano: Papa vai assinar «Carta aos jovens»
Exortação pós-sinodal dá continuidade à assembleia dedicada às novas gerações, que 
decorreu no Vaticano, em outubro de 2018

O Papa vai assinar na segunda-feira a nova Exorta-
ção Apostólica pós-sinodal, em forma de “Carta aos 
Jovens”, com o título ‘Vive Cristo, esperanza nuestra’ 
(Vive Cristo, a nossa esperança), anunciou hoje o Va-
ticano.

O documento dá continuidade à assembleia do Sí-
nodo dos Bispos dedicada às novas gerações, que de-
correu no Vaticano, em outubro de 2018.

A assinatura vai decorrer, por decisão de Francisco, 
na solenidade da Anunciação do Senhor, durante uma 
visita ao Santuário Mariano de Loreto, na Itália.

“O gesto do Papa traduz sua intenção de confiar 
à Virgem Maria o documento que sela o trabalho do 
Sínodo dos Bispos realizado no Vaticano de 3 a 28 de 
outubro de 2018, sobre o tema Os Jovens, a fé e o dis-
cernimento vocacional”, explica o portal de notícias do 
Vaticano.

O texto da Exortação será publicado depois da assi-
natura de 25 de março e apresentado, como é habitual, 
em conferência de imprensa na Santa Sé, em data a ser 
definida.

  I OC, Agência Ecclesia

País e Mundo
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Cardeais da Ásia presidem a Peregrinações 
Internacionais Aniversárias de maio e outubro

Já são conhecidos os presidentes das principais peregrinações de 2019

O Santuário de Fátima recebeu hoje a confirmação dos 
presidentes das Peregrinações Internacionais aniversá-
rias deste ano.

Já em junho de 2018, o Cardeal D. António marto, 
bispo de Leiria-Fátima tinha anunciado que peregrina-
ção internacional de maio de 2019 seria presidida pelo 
cardeal de Manila, Luis Antonio Tagle, num sinal de 
atenção à Ásia.

Luis Antonio Tagle, arcebispo de Manila, nas Filipi-
nas, desde 2011 é o atual presidente da Cáritas Inter-
nacional. Foi criado cardeal pelo Papa Bento XVI, em 
novembro de 2012.

A Peregrinação das Crianças, a 10 de junho, terá 
como presidente D. Armando Esteves Domingues, Bis-
po Auxiliar do Porto.

D. Armando Esteves Domingues é Bispo Auxiliar do 
Porto desde dezembro de 2018. Ordenado sacerdote 
a 25 de novembro de 1981, D. Armando Domingues 
conta com formação em áreas como a pastoral juvenil, 
a espiritualidade e a pastoral familiar, com especial inci-
dência na preparação de noivos para o matrimónio. D. 
Armando Esteves Domingues desempenhou a missão 
de vigário-geral na Diocese de Viseu desde 2015.

D. António Luciano dos Santos Costa, Bispo de Vi-
seu, será o presidente da Peregrinação Internacional 
Aniversária de junho.  

Natural do distrito da Guarda, ingressou na Escola 
de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca, em Coimbra, 
onde exerceu as funções de enfermeiro nos Hospitais 
da Universidade. Após o início dos seus estudos teoló-
gicos, foi ordenado diácono a 8 de dezembro de 1984 e, 
no verão seguinte, a 29 de junho de 1985, presbítero, na 
Sé da Guarda. Foi nomeado Bispo de Viseu, pelo Papa 
Francisco, a 3 de maio de 2018. A sua tomada de posse 
decorreu no dia 22 de Julho de 2018, na Sé de Viseu.

Em julho, a Peregrinação Internacional Aniversária 
vai ter como presidente D. Daniel Batalha Henriques, 
Bispo Auxiliar de Lisboa.

Natural de Ribamar, no Concelho de Mafra, foi or-
denado diácono em 1989 e padre no dia 1 de julho de 

1990, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Em 1997 
iniciou funções como pároco na região de Loures, em 
2005 foi nomeado para a paróquia de Algés e depois, 
em 2010, para a de Cruz Quebrada, até iniciar o tra-
balho em Torres Vedras, em 2016. Foi nomeado Bispo 
Auxiliar de Lisboa em outubro de 2018.

D. Rui Manuel Sousa Valério, Bispo das Forças Ar-
madas e Segurança, será o presidente convidado para 
a Peregrinação Internacional Aniversária de setembro.

O Papa Francisco nomeou-o em outubro de 2018 
como bispo das Forças Armadas e das Forças de Segu-
rança em Portugal, sucedendo a D. Manuel Linda, atual 
bispo do Porto.

Entre 1992 e 1993 foi capelão militar no Hospital da 
Marinha, serviço que assumiu também na Escola Na-
val, de 2008 a 2011.

A última Peregrinação Internacional Aniversária de 
2019, a 12 e 13 de outubro, será presidida pelo Cardeal 
Andrew Yeom Soo-Jung, Arcebispo de Seul.

Eleito bispo-titular de Thibiuca e nomeado bispo-
-auxiliar de Seul a 1 de dezembro de 2001, foi consagra-
do em 25 de janeiro de 2002, no Chang Choung Dong 
Stadium, em Seul, pelo Arcebispo Nicholas Cheong 
Jin-Suk de Seul. Membro do Conselho Permanente e 
da Comissão para as Missões, e pela Comissão para a 
Pastoral da Saúde da Conferência Episcopal da Coreia, 
bem como presidente do Comitê para o Apostolado 
dos Leigos, foi promovido à Sé metropolitana de Seul 
em 10 de maio de 2012. Em 12 de janeiro de 2014, foi 
anunciada a nomeação de Andrew Yeom Soo-jung 
como cardeal, investidura que foi efetivada no primei-
ro consistório ordinário do Papa Francisco em 22 de 
fevereiro de 2014.

Em 2018, a Peregrinação Internacional Aniversaria 
de maio foi presidida pelo cardeal John Tong, bispo 
emérito de Hong kong. D. Alexis Mitsuru Shirahama, 
bispo de Hiroshima foi o presidente da Peregrinação 
Internacional Aniversaria de outubro.

  I Santuário de Fátima
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FUNDAÇÃO AJUDA À IGREJA QUE SOFRE
WWW.FUNDACAO-AIS.PT

MOÇAMBIQUE

Fundação AIS envia primeira ajuda de emergência para 
auxílio das populações após passagem do ciclone Idai
Menos de 24 horas depois de a Arquidiocese da Beira 
ter oficializado à sede internacional da Fundação AIS 
um pedido de auxílio para “minimizar o drama vivido 
pela população de Sofala”, em consequência da passa-
gem por Moçambique do ciclone Idai, a Ajuda à Igreja 
que Sofre fez chegar à Igreja local uma primeira ajuda 
de emergência.

A Arquidiocese da Beira mostrou a sua enorme 
preocupação perante a dimensão dos estragos cau-
sados pelo ciclone que, como comunicou à Fundação 
AIS, “além de ceifar dezenas de vidas humanas e fazer 
muitos feridos, desalojou muitas famílias e provocou 
muitos danos nas estruturas paroquiais, casas religio-
sas e casas de formação”. 

Respondendo com total prontidão, os serviços cen-
trais da Ajuda à Igreja que Sofre, sediados em Königs-
tein, na Alemanha, decidiram o envio de uma primeira 
ajuda de emergência no valor de 30 mil euros. 

Esta verba está já a ser aplicada localmente, como D. 
Cláudio Dalla Zuanna, Arcebispo da Beira, fez questão 
de explicar, na reativação da “presença eclesial junto 
das comunidades, fazendo face a pequenas despesas 
imediatas como é o caso da aquisição e distribuição de 
lonas plásticas, material básico de uma habitação (bal-
des, copos, pratos, etc.) e a logística para a deslocação” 
dos elementos da Igreja, sejam eles sacerdotes, religio-
sos ou leigos. 

A passagem do ciclone Idai por Moçambique, Ma-
lawi e Zimbabué, deixou um impressionante rasto de 
destruição e causou centenas de mortos – as autorida-
des de Maputo avançam com a possibilidade de haver 
mais de mil vítimas – tendo afectado mais de 1,5 mi-
lhões de pessoas nestes três países africanos.

 Com ventos fortes e chuvas intensas, o Idai atingiu a 
região da Beira, no centro de Moçambique, na quinta-
-feira à noite, cortando as principais linhas de comuni-

cação e as fontes de energia da cidade, uma das quatro 
mais importantes de Moçambique, com cerca de 500 
mil habitantes. 

D. Francisco Lerma, Bispo de Gurué, numa mensa-
gem que fez chegar à Fundação AIS, fala de um “desas-
tre natural de consequências inimagináveis”, chegando 
mesmo a dizer que a “cidade da Beira está destruída 
em 80 a 90 por cento” e que se encontra, “desde há três 
dias, sem energia eléctrica, água, sem casas, sem comi-
da, sem hospital, sem comunicações…” 

O Governo moçambicano decretou, entretanto, 
três dias de luto nacional e o estado de emergência.

Rezar por Moçambique
Uma amiga da REDE que está a viver de muito perto 
o drama provocado em Moçambique pelo ciclone 
Idai, enviou-nos esta mensagem a pedir que, nas nos-
sas orações, haja lugar para aquele povo africano.

De coração desejamos que vos encontreis bem. Nós 
estamos com intenso mal estar: calor horrível, tem-
peraturas elevadas sob sol escaldante. Quando chove, 
alaga tudo e sob trovoadas medonhas. Na Beira, ou-
tra província no centro do país, onde ainda residem 
dois mil e quinhentos portugueses, houve um ciclone, 
chamado Idai, que arrasou tudo o que podia, incluin-

do estragos no próprio Consulado da Beira. A cidade 
está estragada. As pessoas ficaram sem comida, sem 
água, sem roupa, sem casas e sem comunicações, 
mais de 1000 mortes e o Governo vai decretar estado 
de emergência nacional. O Presidente da República, 
teve de sobrevoar de helicópetro, para se inteirar da 
situação. Aquela cidade está abaixo do nível do mar, 
por isso é mais propensa a isso. Por favor, orai por eles 
todos, e, por nós aqui em Maputo, para que Deus, 
tenha Misericórdia de nós, e nos livre das insídias sa-
tânicas. Deus vos agradeça. Cumprimentos de minha 
Mãe e meus. \\ Malita Cunha
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31 março 2019 
04º Domingo  
da Quaresma Ano C

TEMA

A liturgia de hoje convida-nos à descoberta 
do Deus do amor, empenhado em conduzir-
-nos a uma vida de comunhão com Ele.

O Evangelho apresenta-nos o Deus/Pai que ama de 
forma gratuita, com um amor fiel e eterno, apesar 
das escolhas erradas e da irresponsabilidade do 
filho rebelde. E esse amor lá está, sempre à espera, 
sem condições, para acolher e abraçar o filho que 
decide voltar. É um amor entendido na linha da 
misericórdia e não na linha da justiça dos homens.

A segunda leitura convida-nos a acolher a oferta de 
amor que Deus nos faz através de Jesus. Só reconcilia-
dos com Deus e com os irmãos podemos ser criaturas 
novas, em quem se manifesta o homem Novo.

A primeira leitura, a propósito da circuncisão dos 
israelitas, convida-nos à conversão, princípio de vida 
nova na terra da felicidade, da liberdade e da paz. Essa 
vida nova do homem renovado é um dom do Deus 
que nos ama e que nos convoca para a felicidade.

O TEMA é retirado do portal do Dehonianos, 
em www.dehonianos.org.
Nesse mesmo local, pode encontrar muitos 
textos que o ajudam a refletir a liturgia de 
cada domingo. CARREGUE AQUI PARA 
ACEDER.

LITUrGIa

SUGESTÕES DE CÂNTICOS

Entrada:
Alegra-te Jerusalém (CEC I, pg. 91/) . . . . . . . . . . . 31
Vamos com alegria (LAUD 842)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31

Salmo:
Provai e vede (SRML, pg. 276)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Provai e vede como o Senhor é bom (J SANTOS)  . . . 32

Apresentação dos Dons:
Pobres e fracos (LAUD 663) . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Senhor ouvi a minha súplica (LAUD 770)  .  .  .  .  .  .  . 33

Comunhão:
Alegremo-nos po (LAUD 145/ CEC I, pg. 92) . . . . . . 34
Já se ouvem nossos passos a chegar (LAUD 446)  . . . 34

Pós-Comunhão:
Vou partir (LAUD 889) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Vós Senhor sois o nosso Pai (LAUD 883/ OC, pg. 278) 35

Final:
Abri de par em par (LAUD 129/ AV 2F/) . . . . . . . . . 36
Deus imenso Te louvamos (LAUD 282/)  .  .  .  .  .  .  .  . 36

As sugestões são enviadas semanalmente pelo professor 
José António a quem agradecemos encarecidamente.

Siglas das referências:
AV – Assembleia Viva
CEC I e II – Cânticos de Entrada e Comunhão 
– Vol. II , Secretariado Nac. de Liturgia
IC – A Igreja Canta, Comissão Bracarense 
de Música Sacra, Braga, 2001
LAUD -  Laudate – Cânticos e Orações, Leiria
NCT- Novo Cantemos Todos
OC – Orar Cantando, Pe.Carlos da Silva, 2ª 
Ed, Secretariado Nac. de Liturgia
SRML  - Salmos Responsoriais, Pe. Manuel Luís, Comissão 
de Liturgia e Mus. Sacra  do Patriarcado de Lisboa
SRMC – Salmos Resp. para Missas com 
Crianças, Ano B, Paulinas, Lisboa 
TAIZÉ – Rezar Juntos - Orações e Cânticos 
de Taizé, Edições Salesiana

http://www.dehonianos.org/portal/liturgia/
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Pode encontrar todas as leituras para 
as celebrações no site www.liturgia.pt. 
CARREGUE AQUI PARA ACEDER.

LEITURA I
Jos 5, 9a.10-12
Tendo entrado na terra prometida,
o povo de Deus celebra a Páscoa
Mais um passo na história da salvação nos é apresentado na 
primeira leitura deste Quarto Domingo: depois da travessia do 
deserto, guiado por Moisés (domingo anterior), o povo de Deus 
entra na Terra Prometida e celebra a Páscoa. É também esta a 
perspectiva do tempo litúrgico em que nós entrámos: depois 
dos 40 dias do deserto quaresmal, celebraremos o mistério da 
Páscoa, na Terra Santa da Igreja de Cristo. O maná, a comida 
do deserto, cessou de cair, quando o povo de Deus chegou à 
Terra Prometida, e lá pôde, finalmente, alimentar-se dos frutos 
daquela nova Terra. Também a Igreja, depois do jejum da Qua-
resma, comerá da Ceia do Senhor, na Eucaristia da Páscoa. Não 
se trata apenas de uma comparação, mas de um mistério que 
todos os anos se renova no meio de nós.

Leitura do Livro de Josué
Naqueles dias, disse o Senhor a Josué: «Hoje tirei de 
vós o opróbrio do Egipto». Os filhos de Israel acampa-
ram em Gálgala e celebraram a Páscoa, no dia catorze 
do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte 
à Páscoa, comeram dos frutos da terra: pães ázimos e 
espigas assadas nesse mesmo dia. Quando começaram 
a comer dos frutos da terra, no dia seguinte à Páscoa, 
cessou o maná. Os filhos de Israel não voltaram a ter o 
maná, mas, naquele ano, já se alimentaram dos frutos 
da terra de Canaã.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 33 (34), 2-3.4-5.6-7 (R. 9a)

Refrão: Saboreai e vede como o Senhor é bom

A toda a hora bendirei o Senhor,
o seu louvor estará sempre na minha boca.
A minha alma gloria-se no Senhor:
escutem e alegrem-se os humildes. 

Enaltecei comigo ao Senhor
e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me,
libertou-me de toda a ansiedade. 

Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
salvou-o de todas as angústias. Refrão

LEITURA II
2 Cor 5, 17-21
«Por Cristo, Deus reconciliou-nos consigo»
A Páscoa celebra o mistério da aliança que Deus fez com os ho-
mens, e, porque o homem é pecador, esse mistério é também de 
reconciliação. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, todos os homens 
são tornados nova criação, uma vez que são reconciliados com 
Deus, que é o Criador de todas as coisas. Este mistério de recon-
ciliação, realizado, de uma vez para sempre, por Cristo, é-nos 
agora acessível através da Igreja. A nós pertence, pois, aceitá-lo 
e deixar-nos reconciliar, cada um de nós, com Deus, por Cristo, 
por meio da Igreja. O Sacramento da Penitência é o sinal sagra-
do desta reconciliação. Por meio dele seremos, na Páscoa, novas 
criaturas.

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo S. Paulo aos 
Coríntios
Irmãos: Se alguém está em Cristo, é uma nova cria-
tura. As coisas antigas passaram; tudo foi renovado. 
Tudo isto vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou 
consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. 
Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo 
consigo, não levando em conta as faltas dos homens e 
confiando-nos a palavra da reconciliação. Nós somos, 
portanto, embaixadores de Cristo; é Deus quem vos 
exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos em 
nome de Cristo: reconciliai-vos com Deus. A Cristo, 
que não conhecera o pecado, Deus identificou-O com 
o pecado por causa de nós, para que em Cristo nos tor-
nemos justiça de Deus.
Palavra do Senhor.

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO
Lc 15, 18
Refrão: Glória a Vós, Jesus Cristo, Palavra do Pai. 

Vou partir, vou ter com meu pai e dizer-lhe:
Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Refrão

EVANGELHO
Lc 15, 1-3.11-32
«Este teu irmão estava morto e voltou à vida»
Na parábola do filho pródigo está expresso todo o itinerário do 
pecador, que, pela penitência, regressa à comunhão com Deus. 
Da morte à vida; é precisamente este o movimento de todo o 
Mistério Pascal. A parábola põe em relevo sobretudo o amor, 
paciente e sempre acolhedor, do Pai, de Deus nosso Pai. Por isso, 
a esta parábola melhor se poderia chamar a parábola do Pai 
misericordioso.

http://liturgia.pt
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São 
Lucas
Naquele tempo, os publicanos e os pecadores apro-
ximavam-se todos de Jesus, para O ouvirem. Mas os 
fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: 
«Este homem acolhe os pecadores e come com eles». 
Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: «Um ho-
mem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: ‘Pai, 
dá-me a parte da herança que me toca’. O pai repartiu 
os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais 
novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um 
país distante e por lá esbanjou quanto possuía, numa 
vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande 
fome naquela região e ele começou a passar privações. 
Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela 
terra, que o mandou para os seus campos guardar por-
cos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas 
que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Então, 
caindo em si, disse: ‘Quantos trabalhadores de meu pai 
têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome! 
Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, 
pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser cha-
mado teu filho, mas trata-me como um dos teus traba-
lhadores’. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda 
ele estava longe, quando o pai o viu: encheu-se de com-
paixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o 
de beijos. Disse-lhe o filho: ‘Pai, pequei contra o Céu e 
contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’. Mas o 
pai disse aos servos: ‘Trazei depressa a melhor túnica e 
vesti-lha. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos 
pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e feste-
jemos, porque este meu filho estava morto e voltou à 
vida, estava perdido e foi reencontrado’. E começou a 
festa. Ora o filho mais velho estava no campo. Quando 
regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e 
as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o 
que era aquilo. O servo respondeu-lhe: ‘O teu irmão 
voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque 
ele chegou são e salvo’. Ele ficou ressentido e não que-
ria entrar. Então o pai veio cá fora instar com ele. Mas 
ele respondeu ao pai: ‘Há tantos anos que eu te sirvo, 
sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me 
deste um cabrito para fazer uma festa com os meus 
amigos. E agora, quando chegou esse teu filho, que 
consumiu os teus bens com mulheres de má vida, ma-
taste-lhe o vitelo gordo’. Disse-lhe o pai: ‘Filho, tu estás 
sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas tínha-
mos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu 
irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi 
reencontrado’».
Palavra da salvação.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
Irmãs e irmãos em Cristo:
Nós sabemos que a luz do mundo é Jesus Cristo,
que deu vista ao cego de nascença e quer iluminar todos os ho-
mens.
Peçamos a sua luz para a Igreja, para o mundo e para cada um 
de nós,
dizendo (ou: cantando):

R. Renovai-nos, Senhor, no vosso Espírito.
Ou: Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Iluminai, Senhor, o nosso coração.

1. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito
ao nosso Bispo N., aos presbíteros e aos diáconos
e os ensine a ver mais além das aparências,
oremos.

2. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito
a todos os responsáveis deste mundo,
e eles descubram os caminhos da concórdia,
oremos.

3. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito
aos que andam envolvidos pelo mal
e os conduza como um pastor ao seu rebanho,
oremos.

4. Para que o Senhor dê a luz do seu Espírito
aos cegos, aos doentes e aos que não crêem,
e todos cheguem a ver n’Ele o Salvador,
oremos.

5. Para que o Senhor nos dê a luz do seu Espírito,
nos ensine a procurar o que Lhe agrada
e nos reúna a todos no seu reino,
oremos.

Senhor, nosso Deus,
dai-nos a graça de reconhecer no vosso Filho
Aquele que é a verdadeira luz do mundo
e iluminai os corações dos que não crêem
com a palavra e os sinais do Evangelho.
Por Cristo, nosso Senhor.
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CÂNTICoS

Entrada:
Alegra-te Jerusalém (CEC I, pg. 91/)

Vamos com alegria (LAUD 842)

Opção:

Carregue no TÍTULO para 
aceder ao respectivo cântico 
no Laudate (www.canticos.org). 
Aí pode encontrar as partituras, 
as letras e o áudio para uma 
melhor aprendizagem.

CÂNTICOS

http://www.canticos.org/alegra-te-jerusalem-fsantos/
http://www.canticos.org/vamos-com-alegria/
http://www.canticos.org
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Refrão

Salmo 33

M. Luís

Estrofe

 2. Enaltecei comigo o Senhor
  e exaltemos juntos o seu nome.
  Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, 
  libertou-me de toda a ansiedade.

 3. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes,
  o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
  Este pobre clamou e o Senhor o ouviu,
  salvou-o de todas as angústias.

 4. O Anjo do Senhor protege os que O temem
  e defende-os dos perigos.
  Saboreai e vede como o Senhor é bom:
  feliz o homem que n’Ele se refugia.

 Provai e vede
Salmo:
Provai e vede (SRML, pg. 276)

Provai e vede como o Senhor é bom (J SANTOS)

Opção:

http://www.canticos.org/provai-e-vede-como-o-senhor-e-bom-mluis/
http://www.canticos.org/provai-e-vede-como-o-senhor-e-bom-jsantos/
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Refrão

A. CartagenoEstrofe

 Pobres e fracos que somos 
Apresentação dos Dons:
Pobres e fracos (LAUD 663)

Senhor ouvi a minha súplica (LAUD 770)

Opção:

http://www.canticos.org/pobres-e-fracos-que-somos-acartageno/
http://www.canticos.org/senhor-ouvi-a-minha-suplica-fsantos/
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e todo o meu ser bendiga o seu no - me san - to.

Salmo 102

A. CartagenoRefrão

Estrofe

 2. Bendiz, ó minha alma, o Senhor
  e não esqueças nenhum dos seus benefícios.

 3. Ele perdoa todos os teus pecados
  e cura as tuas enfermidades.

 4. Salva da morte a tua vida
  e coroa-te de graça e misericórdia.

 5. O Senhor é clemente e compassivo,
  paciente e cheio de bondade.

 6. Não nos tratou segundo os nossos pecados,
  nem nos castigou segundo as nossas culpas.

 7. Como o Oriente dista do Ocidente,
  assim Ele afasta de nós os nossos pecados.

 8. Como um pai se compadece dos seus filhos,
  assim o Senhor se compadece dos que O temem.
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A. CartagenoRefrão

Estrofe

 Alegremo-nos porque o nosso irmão 
Comunhão:
Alegremo-nos porque o nosso irmão (LAUD 145/ CEC I, pg. 92)

Já se ouvem nossos passos a chegar (LAUD 446)

Opção:

http://www.canticos.org/alegremo-nos-porque-o-nosso-irmao/
http://www.canticos.org/ja-se-ouvem-nossos-passos-jcoelho/
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Refrão

Estrofe

M. Luís

Salmo 50
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 Vou partir 

 2. Criai em mim, ó Deus, um coração puro
  e fazei nascer dentro de mim um espírito firme.
  Não queirais repelir-me da vossa presença
  e não retireis de mim o vosso espírito de santidade.

 3. Abri, Senhor, os meus lábios
  e a minha boca anunciará o vosso louvor.
  Sacrifício agradável a Deus é o espírito arrependido:
  não desprezareis, Senhor, um espírito humilhado e contrito.

Pós-Comunhão:
Vou partir (LAUD 889)

Vós Senhor sois o nosso Pai (LAUD 883/ OC, pg. 278)

Opção:

http://www.canticos.org/vou-partir/
http://www.canticos.org/vos-senhor-sois-o-nosso-pai-csilva/
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Refrão

Abri de par em par

C. Silva

Estrofe

 Abri de par em par 

 2. Cristo é a luz do mundo, sol brilhante nas trevas.

 3. Cristo é nossa justiça e nossa salvação.

 4. Cristo é nossa alegria, nosso amor, nossa paz.

 5. Entregou-Se à morte para dar-nos a vida.

 6. Expiou nossas culpas, no madeiro da cruz.

 7. Todo o que n’Ele crê tem a vida eterna.

Final:
Abri de par em par (LAUD 129/ AV 2F/)

Deus imenso Te louvamos (LAUD 282/)

Opção:

http://www.canticos.org/abri-de-par-em-par-csilva/
http://www.canticos.org/deus-imenso-te-louvamos-nos-te-louvamos-o-deus-deus-eterno/


37 . VOX POPULI  // Nº 12 // 21 de março de 2019

SUMÁRIO 

AGENDA

DESTAQUE

DIOCESE

PARÓQUIAS

DINAMISMOS

EXTRAMUROS

LITURGIA

CÂNTICOS

VOX POPULI

ÍNDICE

SUMÁRIO 

AGENDA

DESTAQUE

DIOCESE

PARÓQUIAS

DINAMISMOS

EXTRAMUROS

LITURGIA

CÂNTICOS

VOX POPULI

ÍNDICE

Luís Salgado de Matos 
Politólogo, https://estadoeigreja.wordpress.com

Incluirá uma pergunta 
sobre religião a qual, 
tal como na edição 
anterior, será de resposta 
facultativa. Ora o Censo 
deve incluir pelo menos 
uma pergunta sobre 
religião a qual deve ser 
de resposta obrigatória

Estado e Igreja:  
Censo 2021: a pergunta sobre religião 
deve ser de resposta obrigatóriaa

O Instituto Nacional de Estatística (INE) está a preparar 
o censo da população a realizar em 2011. Tal como na 
edição anterior, incluirá uma pergunta sobre religião 
a qual, tal como na edição anterior, será de resposta 
facultativa. Ora o Censo deve incluir pelo menos uma 
pergunta sobre religião a qual deve ser de resposta 
obrigatória.

O Censo deve incluir uma pergunta sobre religião pois 
esta é cada vez mais um fenómeno decisivo nas organi-
zações políticas contemporâneas. Para dirigir o Estado, 
é mais importante saber se o cidadão perfilha uma reli-
gião, e qual, do que estar informado sobre se o cidadão 
possui bidé no seu domicílio. Ora o Censo dignifica a 
questão do bidé e desvaloriza a da religião.

Esta desvalorização é significada pela voluntariedade 
da resposta à pergunta sobre a religião. Declarando-a 
voluntária, o Estado paradoxalmente diz desinteressar-
-se da resposta a que nos convida. Com efeito, a se a re-
posta é voluntária, o Estado ignora o valor das respos-
tas. Uns, não respondem por julgarem que a religião 
não interessa. Outros porque crêem que o Estado não 
tem o direito de se imiscuir nas consciências religiosas. 
Entre estes extremos, o Estado não consegue traçar 
uma bissetriz com sentido,

A obrigatoriedade da resposta é aliás a única solu-
ção congruente com a Constituição política pois esta 
estipula no nº3 do artigo 41º». «Ninguém pode ser 
perguntado por qualquer autoridade acerca das suas 
convicções ou prática religiosa, salvo para recolha de 
dados estatísticos não individualmente identificáveis, 
nem ser prejudicado por se recusar a responder. Dir-
-se-ia que a Constituição refere expressamente o Censo 
populacional, pois este deve ser«

O nosso Censo continua muito ligado ao património 
físico e despreza a vida associativa e a a atividade in-
formática que hoje caraterizam a organização social 
moderna,. A religião deveria ser o vetor da moderniza-
ção do Censo, pois a religião Censitária é uma associa-
ção social. O Censo deve aqui libertar-se da matriz do 
Estado Novo, pois a organização social no campo da 
religião é hoje bem diferente do que era então. O Cen-
so deve começar por uma pergunta: perfilha alguma 
religião organizada? Se sim, queira identificá-la. Como 

o Censo, no seu apuramento, parece estar dependente 
da lógica das cruzes nos quadradinhos, deveria tem em 
anexo uma folha com as denominações de  todas as 
confissões religiosas reconhecidas pelo Ministério da 
Justiça, seguidas do competente quadradinho. No final: 
nenhuma destas, seguido do pedido: queira escrever 
o nome da sua confissão religiosa. O INE fornecer em 
anexo ao boletim do Censo  um elenco de confissões 
religiosas consiste em publicitar umas em detrimento 
de outras: porquê perguntar se e perfilha a confissão y 
e não perguntar se perfilha a confissão x? Referimo-nos 
a confissões minoritárias. O exaustivo é o melhor.

VoX PoPULI
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Diana Costa 
Enfermeira de Cuidados Gerais
dianacosta.enf@gmail.com

Lénea Coelho 
Enfermeira Especialista  
em Saúde Mental e Psiquiatria
leneacoelho@gmail.com

Todas as desilusões 
são oportunidades. 
Oportunidades para nos 
conhecermos melhor, 
para conhecermos 
melhor o outro, para 
compreendermos o que 
queremos para a nossa 
vida

Lugares comuns:  
As (des)ilusões do caminho

O que é que é melhor? As desilusões ou as ilusões?

Empregamos, tantas vezes sem pensar, a palavra “de-
silusão” que, por isso, nem sempre compreendemos a 
sua importância. Nas nossas relações, nas nossas ami-
zades, é fundamental que aconteçam desilusões, por-
que pressupõe que, antes, nos encontrávamos iludidos 
e que, agora, após algum acontecimento ou alguma 
ação ou algum comportamento do outro, estamos es-
clarecidos: estamos des-iludidos, sem ilusões.

Muitas vezes referimo-nos às desilusões atribuindo-lhe 
um significado negativo, “o outro magoou-me, traiu a 
minha confiança, fez algo que eu nunca estaria à espera 
que ele fizesse”... Ao longo do nosso caminho isto pode 
acontecer e também se trata de desilusão, “agora já sei 
muito melhor quem o outro é, agora já não estou mais 
iludido”. E o mesmo se passa quando estamos iludidos 
connosco mesmos porque, afinal, nem nos conhecía-
mos assim tão bem; penso que todos nós já nos sen-
timos, nalgum momento, desiludidos connosco mes-
mos.

E ainda bem! Porquê? Porque, no meu entender, todas 
as desilusões são oportunidades. Oportunidades para 
nos conhecermos melhor, para conhecermos melhor 
o outro, para compreendermos o que queremos para 
a nossa vida, para remediarmos comportamentos, en-
fim, para nos incentivar a mudar.

As ilusões, por mais confortáveis que nos sejam, nunca 
nos trazem nada de bom, porque são mentiras, melhor 
ou pior disfarçadas; aquilo que nos afasta da realidade, 
por mais confortável e fantasioso que se possa fazer 
sentir, não passa disso mesmo. E a partir do momento 
em que temos consciência de que estamos iludidos e 
nada fazemos, estamos apenas a adiar as nossas ações 
ou as nossas decisões e a perder tempo para, quiçá, 
dar aquilo que temos de melhor e de mais genuíno. E 
o tempo é a esperança que nos é dada gratuitamente 
pela vida.

Atrevo-me mesmo a dizer que são (quase) sempre me-
lhor as desilusões do que as ilusões.
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