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e.g.
exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’

Leituras
Livros

HISTÓRIA DE UM CARACOL QUE DESCOBRIU A
IMPORTÂNCIA DA LENTIDÃO
[Historia de un Caracol que Descubrió la Importancia de la
Lentitud] (2013), Luís Sepúlveda

Os caracóis que vivem no prado chamado País do Dente-de-Leão,
sob a frondosa planta do calicanto, estão habituados a um estilo de
vida pachorrento e silencioso, escondidos do olhar ávido dos outros
animais, e a chamar uns aos outros simplesmente «caracol».
Um deles, no entanto, acha injusto não ter um nome e fica
especialmente interessado em conhecer os motivos da lentidão.
Por isso, e apesar da reprovação dos outros caracóis, embarca
numa viagem que o vai levar ao encontro de uma coruja
melancólica e de uma tartaruga sábia, que o guiam na
compreensão do valor da memória e da verdadeira natureza da
coragem, e o ajudam a orientar os seus companheiros numa
aventura ousada rumo à liberdade.
Pequena história que pode muito bem servir para base de um
imaginário, ou de uma reflexão sobre tempo, memória e atitudes.
Editado pela Porto Editora.
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Textos

HOMILIA DO PAPA FRANCISCO NA SANTA MISSA NA
SOLENIDADE DE PENTECOSTES

VIRÁ O PARÁCLITO, QUE EU VOS HEI DE ENVIAR DA PARTE DO PAI

Basílica de São Pedro
Domingo, 23 de maio de 2021
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210523_omelia-pentecoste.html
ANTIQUUM MINISTERIUM
Carta Apostólica sob forma de «motu proprio» do Sumo Pontífice
Francisco pela qual se institui o Ministério de Catequista

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.
html

Especial Férias
de Verão

SÓ AVANÇA QUEM DESCANSA: A SABEDORIA DO TEMPO
(2019) Vasco Pinto de Magalhães, s.j.

«Descansar não deveria ser uma opção vital? Viemos a este mundo
para trabalhar ou para descansar?».
Um livro que nos interroga e faz interrogar sobre o papel e a
importância do descanso na nossa vida.
Editado pelo Apostolado da Oração.
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Especial Férias
de Verão

APRENDER A DESCANSAR
(2015) José Tolentino Mendonça

«Não é raro que, prisioneiros da pressão que nos impõem — ou nos
impomos —, deixemos de saber o que significa descansar».
https://www.imissio.net/v2/opiniao/aprender-a-descansar:3566/
APRENDER O REPOUSO
(2019) José Tolentino Mendonça

«Porque é que opomos tanta resistência a parar e a conceder-nos
formas de descanso que nos restituam a nós próprios? Por uma
razão simples: o movimento parece-nos mais fácil de viver».
https://www.imissio.net/artigos/53/2748/aprender-o-repouso/
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Audiovisuais
Filmes

OS CORISTAS
[Les Choristes] (2004)

A história passa-se na década de 40, após a segunda guerra
mundial, num internato para rapazes órfãos no interior de França.
Este orfanato é administrado com “mão de ferro” por Rachin, a
quem os miúdos temem mas não respeitam. Quando o professor
Clément Mathieu vai dar aulas encontra crianças e adolescentes
difíceis de disciplinar, acostumados a combater os métodos
repressivos do internato. Com a sua formação musical, Mathieu
desenvolve uma forma criativa e eficiente de cativar as crianças.
Contra a vontade do diretor Rachin, Mathieu forma um coro,
revolucionando assim os métodos de ensino. O professor volta a
compor, revelando um grande talento e torna-se um grande
maestro, mudando para sempre a vida dos estudantes.
Um filme que faz pensar e refletir sobre a relação educativa…
Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=qhYtVMoWFNQ
Disponível, pelo menos, em DVD.
AS CRIANÇAS DO SEQUIM D’OURO
[I ragazzi dello Zecchino d’Oro] (2019)

Bologna, 1960. Mimmo é um menino travesso de uma família do Sul
de Itália, com um ouvido extraordinário para a música. Ernestina,
sua mãe, decide levá-lo a um teste para a primeira edição de um
concurso de canto do Antoniano de Bolonha: o Zecchino d’Oro. Lá,
ele conhece Mariele Ventre, uma jovem professora de coro, e esse
encontro muda sua vida.
Mais um filme que aborda a relação educativa através da música…
Trailer: https://www.facebook.com/watch/?v=475855476751595
Disponível, pelo menos, na Netflix.
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Documentários

UMA VIDA NO NOSSO PLANETA
[A Life on Our Planet] (2020) David Attenborough

Documentário sobre natureza e ecologia.
David Attenborough, o famoso naturalista britânico, conta-nos a
história da sua vida e da evolução do planeta, chorando a perda de
habitats selvagens e propondo uma visão para o futuro.
Excelente documentário científico para conjugar com uma reflexão
sobre o cuidado da Criação.
Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=0ec6rkMXV0M
Disponível na Netflix.

Vídeos

GÉNESIS
(2020) Bible Project Português

O livro do Génesis apresentado e explicados em dois pequenos
vídeos animados.
A parte 1 é propícia para se falar da Criação e, por exemplo,
anteceder ou acompanhar a leitura do Capítulo II da Laudato Si’ (O
Evangelho da Criação).
A parte 2 fala-nos de Abraão e da sua descendência.
De elevado valor pedagógico e potenciador de reflexões e debates.
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=syzvUKr4f44&t=121s
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=VaZdOfekgo8&t=6s
LET’S RESTORE OUR ECOSYSTEM
(2021) Agency 21 International

Pequeno vídeo promocional de uma mudança de atitude ecológica.
Excelente para introduzir uma reflexão sobre mudanças de atitude e
estilos de vida.
https://www.youtube.com/watch?v=FEYvBGx0j38
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Música

IN RESURRECTIONE TUA
Taizé

Um coro virtual canta In ressurrectione tua Christe coeli et terra
laetentur! (na tua ressurreição, Cristo, o céu e a terra se alegram!).
Para celebrar a Páscoa de 2020, 50 jovens de todo o mundo cantores e instrumentistas - compartilham a música de suas casas.
Interpretação pelo coro virtual de Taizé.
https://www.youtube.com/watch?v=M-hybuhxJg8
IN TE CONFIDO
Taizé

Um coro de 46 jovens de 14 países (Europa, África e Ásia) cantam
In te confido, uma canção de Taizé.
Jesu Christe, in te confido - Uma frase que expressa a nossa
confiança em Deus: nestes tempos, tanta coisa mudou no mundo,
mas uma coisa com certeza não mudou, nunca mudará: Deus
ama-nos e podemos confiar n’Ele.
Interpretação pelo coro virtual de Taizé.
https://www.youtube.com/watch?v=CM_XxqSCtxY
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Formação
Cursos Online

CURSO DE ANIMADORES LAUDATO SI’
Movimento Católico Global pelo Clima (GCCM)

Duração: 4 semanas
Início/conclusão: a anunciar brevemente (quem se inscrever, manifestando interesse, será oportunamente informado)
Esforço estimado: 3-4 horas/semana
Comparticipação: grátis
Informações e inscrição: https://laudatosianimators.org/pt/home-pt/
THE LAUDATO SI’ ENCYCLICAL [em inglês]
Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável da ONU (SDSN)
e Religions for Peace, em parceria com o Pontifício Conselho Justiça
e Paz e a Pontifícia Academia das Ciências

Início/conclusão: ao ritmo próprio
Esforço estimado: 3-4 horas
Comparticipação: grátis
Acesso: https://catholicclimatemovement.global/online-course-laudato-si/
UNDERSTANDING LAUDATO SI [em inglês]
Fr. Dan Horan, OFM

Início/conclusão: ao ritmo próprio
Esforço estimado: 3-4 horas
Comparticipação: grátis
Teasers: https://www.youtube.com/watch?v=HohjfRZNbks&list=PLO2W1tFFtdJn9V9_DvEbz9Bygt7XsYXRj&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=hgW8W-s06L8&list=PLO2W1tFFtdJn9V9_DvEbz9Bygt7XsYXRj&index=16
Acesso: https://www.youtube.com/playlist?list=PLO2W1tFFtdJn9V9_
DvEbz9Bygt7XsYXRj
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Cursos Online

CHRISTIANITY THROUGH ITS SCRIPTURES [em inglês]
Harvard University [via edX Help]

Início/conclusão: ao ritmo próprio (até 1.outubro)
Duração: 4 semanas
Esforço estimado: 5-10 horas/semana
Comparticipação: gratuito [certificado disponível por US$99]
Informações e inscrição: https://online-learning.harvard.edu/course/christianity-through-its-scriptures?delta=1
RELIGION, CONFLICT AND PEACE [em inglês]
Harvard University [via edX Help]

Início/conclusão: ao ritmo próprio (até 1.outubro)
Duração: 8 semanas
Esforço estimado: 4-8 horas/semana
Comparticipação: gratuito [certificado disponível por US$99]
Informações e inscrição: https://online-learning.harvard.edu/course/religion-conflict-and-peace?delta=2
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Cursos Online

RELIGIOUS LITERACY: TRADITIONS AND SCRIPTURES
[em inglês] Harvard University [via edX Help]

Início/conclusão: ao ritmo próprio (até 1.outubro)
Duração: 4 semanas
Esforço estimado: 5-10 horas/semana
Comparticipação: gratuito [certificado disponível por US$99]
Informações e inscrição: https://online-learning.harvard.edu/course/religious-literacy-traditions-and-scriptures?delta=2
CURSOS DO COLLÈGE DES BERNARDINS
(cursos precedentes) [em francês] Collège des Bernardins

Cursos disponíveis:
ÉCRITURE SAINTE
De l’Ancien au Nouveau Testament (P. Jean-Philippe Fabre)
THÉOLOGIE
Les sacrements (P. Matthieu Rougé)
Jésus, l’Incomparable (P. Guillaume de Menthière)
Une histoire biblique des origines (P. David Sendrez)
La porte de la foi (Sophie Binggeli)
Connaître Jésus-Christ avec l’Église antique (P. Philippe de
Forges)
PHILOSOPHIE
Qui est l’Homme ? (P. Matthieu Villemot)
Início/conclusão: ao ritmo próprio
Esforço estimado: variável
Comparticipação: 30€ (acesso a todos os cursos)
Informações e inscrição: https://www.sinod.fr/news
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Cursos Presenciais

OS ROSTOS DE FÁTIMA: FACES VISÍVEIS E INVISÍVEIS DE
UM FENÓMENO SECULAR
(Curso de Verão) Santuário de Fátima

Datas: 7-9.julho
Local: Cova da Iria, Centro Pastoral de Paulo VI
Comparticipação: normal 10€
		
voluntários do Santuário de Fátima 5€
Programa e inscrição: https://www.fatima.pt/pt/pages/cursos-de-verao-2021

Recursos
Ferramentas de
Animação

VIA CRUCIS
Adro

Uma Via Crucis que pode ser rezada individualmente ou
comunitariamente.
https://adro-escutismo.pt/documents/ViaCrucis2021.pdf?fbclid=IwAR2byZBgSOgwdhQaI_mnQ-4hB18tXCv-87OxKMKkmakar3Z9ykzAZqxn9bY
VIA LUCIS
Adro

Uma Via Lucis que pode ser rezada individualmente ou
comunitariamente.
https://adro-escutismo.pt/documents/ViaLucis2021.pdf
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Plataformas

PLATAFORMA DE AÇÃO LAUDATO SI’
Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral (em
parceria com diversas organizações)

A Plataforma de Ação Laudato Si’ resulta da colaboração entre o
Vaticano, um conjunto de organizações católicas, e “todas as
pessoas de boa vontade” (LS 3) e o seu propósito é lançar uma
série de propostas e caminhos de implementação da Laudato Si´, a
partir dos Objetivos Laudato Si’, para famílias, movimentos,
paróquias e dioceses, universidades, centros de saúde, etc.
A Plataforma de Ação Laudato Si’ será lançada em etapas ao longo
de 2021 e 2022.
Ao ser concluída, a plataforma terá três elementos: os Planos
Laudato Si’ para mapear a jornada, orientação prática sobre
maneiras de agir, e recursos para desenvolver comunidades de prática confiáveis.
https://plataformadeacaolaudatosi.org/

Celebrações
Patronos e
Modelos de Vida

No mês de JULHO, celebramos Santa Isabel de Portugal, modelo
de vida dos Exploradores (4 de julho), São Tiago Maior, patrono
dos Exploradores (25 de julho) e Santo Inácio de Loyola, modelo de
vida dos Caminheiros (31 de julho).

Santa Isabel de Portugal é uma santa muito festejada, sobretudo na
região de Coimbra; uma santa muito conhecida, entre outras coisas,
pelo serviço aos pobres. Por que não procurar viver –
nomeadamente com os Exploradores – o espírito deste seu modelo
de vida, nomeadamente através do serviço aos outros?
Quanto a São Tiago Maior, este é conhecido por ter vindo
evangelizar a Ibéria. E hoje, os caminhos que conduzem ao seu
túmulo, em Santiago de Compostela, cruzam toda a Europa,
trazendo milhares e milhares de peregrinos todos os anos.
Por que não, neste mês, procurar – nomeadamente nos Exploradores –conhecer um pouco melhor a vida de São Tiago Maior, patrono desta secção?
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Patronos e
Modelos de Vida

E sabiam que este ano o seu dia – 25 de julho – calha a um Domingo, sendo por isso um Ano santo Compostelano (ou Ano Jacobeu)?
E, bem no final do mês, temos Santo Inácio de Loyola, modelo de
vida dos Caminheiros. Por que não – nomeadamente nos
Caminheiros, procurarmos conhecer um pouco da vida deste santo,
fundador da Companhia de Jesus? Especialmente neste ano, que
vivemos um Ano Inaciano, por se comemorarem os 500 anos da
conversão de Santo Inácio. Sabe mais em https://pontosj.pt/ano-inaciano/.
No mês de AGOSTO, celebramos Santa Teresa Benedita da Cruz,
modelo de vida dos Caminheiros (9 de agosto) e Santa Clara de
Assis, modelo de vida dos Lobitos (11 de agosto).

Santa Teresa Benedita da Cruz, modelo de vida dos Caminheiros,
nasceu de família judia (Edith Stein era o seu nome), afirmou-se
ateia e, só mais tarde, converteu-se ao Catolicismo, professando na
Ordem das Carmelitas Descalços, vindo a morrer em Auschwitz. Por
que não – nomeadamente nos Caminheiros, procurarmos conhecer
melhor a sua vida e mensagem?
Quanto a Santa Clara de Assis, modelo de vida dos Lobitos, esta
irmã espiritual de São Francisco de Assis levou uma vida de
simplicidade e oração, de entrega e caridade para com os mais
frágeis deste mundo. Por que não – nomeadamente nos Lobitos,
procurarmos conhecer um pouco melhor a sua vida?
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Tempos Litúrgicos
e Dias Santos

Tempo litúrgico: Tempo Comum (durante estes dois meses)
JULHO

AGOSTO

15.Agosto | Assunção da Virgem Santa Maria
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