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

Leituras
Livros O PEQUENO CAMINHO DAS GRANDES PERGUNTAS

(2017), José Tolentino Mendonça.

«Há um momento em que percebemos que são as perguntas (e não 
as respostas) que nos deixam mais perto do sentido. Sabemos que 
as respostas são úteis, sim, e que precisamos delas para continuar 
a viver - mas a vida transforma as próprias respostas em perguntas 
ainda maiores».
Este não é um livro adequado para quem procura respostas  
definitivas e certas. Este é um livro para quem não teme aventurar-se 
no imenso e interminável caminho das perguntas que desde sempre 
povoam e animam a humanidade, que lhe dão sentido sem nunca 
tudo revelar, chamando sempre a ir mais além.
Um livro para ler e respirar…
E quantas destas grandes perguntas não poderão ajudar a animar 
reflexões, vigílias e debates?
Editado pela Quetzal Editores.
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Textos HOMILIA DO PAPA FRANCISCO NA VIGÍLIA PASCAL NA 
NOITE SANTA
E, COM ELE, A VIDA SEMPRE RECOMEÇA

Basílica de São Pedro – Altar da Cátedra
Sábado Santo, 3 de abril de 2021
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2021/docu-
ments/papa-francesco_20210403_omelia-vegliapasquale.html

Audiovisuais
Filmes AMIGOS IMPROVÁVEIS

[Intouchables] (2011)

A história – verídica – de um aristocrata francês de meia-idade, 
tetraplégico na sequência de um acidente de parapente, que decide 
contratar alguém que o apoie nas suas rotinas diárias. E contrata 
Driss, um jovem senegalês de um bairro problemático, recém-saído 
da prisão, alguém, segundo todas as aparências, totalmente  
inadequado à função.
Com o passar dos dias, aqueles dois homens com vidas tão díspa-
res vão encontrar coisas em comum que ninguém julgaria possíveis, 
nascendo entre eles uma amizade que, apesar de improvável, se 
tornará mais profunda a cada dia.
Um filme que faz pensar e refletir sobre a amizade, as diferenças, o 
sentido da vida…
Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=mmtgbYLu-Bg
Disponível, pelo menos, na NOS Studios e em DVD.

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210403_omelia-v
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210403_omelia-v
https://www.youtube.com/watch?v=mmtgbYLu-Bg
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Séries 3 CAMINOS
(2021)

Grande produção internacional que junta a RTP, a Amazon Prime e 
a TV Galiza, 3 Caminos conta a história de cinco amigos, de  
diferentes nacionalidades, mas todos ligados pelo Caminho de  
Santiago, no qual se encontram em três momentos importantes das 
suas vidas. Ao longo deste caminho, entra-se nas suas vidas,  
acompanha-se o passar do tempo, os seus sonhos, os seus romances 
e as suas amizades, e como tudo isto vai transformar as suas  
personalidades. 2000, 2006 e 2021 são os anos em que estes 
caminhos se abrem e que representam três etapas da vida dos cinco 
amigos, nas quais enfrentam problemas, muitas tensões e conflitos 
do dia a dia, mas onde, de forma espiritual e material, o Caminho 
de Santiago é o elemento determinante e de partilha, que os fará 
crescer e descobrir a imensidão das coisas.
Uma série para ver e, quem sabe, para alimentar conversas e refle-
xões sobre o Caminho e os caminhos da vida.
Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=arFvbG_ppgk
Em exibição na RTP 1. Disponível na RTP Play e na Amazon  
Prime Video.

Vídeos 1 SAMUEL | 2 SAMUEL 
(2020) Bible Project Português

Os livros de Samuel (1 e 2) apresentado e explicados em dois pe-
quenos vídeos animados.
Propício para a apresentação da figura de David.
De elevado valor pedagógico e potenciador de reflexões e debates.
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=othkYCAsskc
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=YApXtfUyODg

https://www.youtube.com/watch?v=arFvbG_ppgk 
https://www.youtube.com/watch?v=othkYCAsskc
https://www.youtube.com/watch?v=YApXtfUyODg
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Música VATER UNSER (PAI NOSSO)
Arvo Pärt

Arvo Pärt (1935) é um compositor erudito estoniano, membro do 
Conselho Pontifício da Cultura.
Interpretação pela Escolania de Montserrat.
https://www.youtube.com/watch?v=x9Xm_nR4310

Formação
Cursos Online PARA UM MUNDO NOVO, UM ESCUTISMO NOVO | DESA-

FIOS A PARTIR DA LAUDATO SI E DA FRATELLI TUTTI
Juan Ambrósio

Organização: Adro | CNE
Ciclo de quatro webinars.
Datas: 24.maio / 7.junho / 21.junho / 5.julho
Hora: 21h30
Esforço estimado: 90 minutos/quinzena
Comparticipação: grátis
Inscrições: https://forms.gle/v2Vv3mH6o8VGJNXXA

PARA UMA HISTÓRIA DA ESPIRITUALIDADE CRISTÃ
Centro de Espiritualidade Redentorista

Início: 10.Maio
Conclusão: 4.Junho
Esforço estimado: 100 minutos/semana
Comparticipação: grátis
Informações e inscrição: https://ceredentorista.thinkific.com/cour-
ses/para-uma-historia-da-espiritualidade-crista

https://www.youtube.com/watch?v=x9Xm_nR4310
https://forms.gle/v2Vv3mH6o8VGJNXXA 
https://ceredentorista.thinkific.com/courses/para-uma-historia-da-espiritualidade-crista 
https://ceredentorista.thinkific.com/courses/para-uma-historia-da-espiritualidade-crista 
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Cursos Online PERGUNTAS DIFÍCEIS, CURIOSIDADES E SÍMBOLOS 
DA BÍBLIA
Centro de Espiritualidade Redentorista

Início: 21.Junho
Conclusão: 9.Julho
Esforço estimado: 90 minutos/semana
Comparticipação: grátis
Informações e inscrição: https://ceredentorista.thinkific.com/cour-
ses/perguntas-dificeis-curiosidades-e-simbolos-da-biblia

Cursos Presenciais FÁTIMA, HOJE: PENSAR A SANTIDADE (Simpósio  
Teológico-Pastoral)
Santuário de Fátima

Datas: 18.junho a 20.junho
Local: Cova da Iria
Comparticipação: normal 20€ | estudante 10€ | isento
Programa e inscrição: https://www.fatima.pt/pt/news/simposio-teo-
logico-pastoral-desafia-a-perspetivar-a-santidade-a-partir-do-momento-
-atual

Seminários e 
Conferências 
Online

SÃO JOSÉ
D. António Couto, bispo de Lamego e especialista de 
estudos bíblicos

Organização: Associação de Estudantes da Faculdade de Teologia 
em Lisboa, da Universidade Católica Portuguesa
Data: 14.Maio
Hora: 21h30
Inscrições: https://forms.gle/soz9VMGavGBU8q7c8

https://ceredentorista.thinkific.com/courses/perguntas-dificeis-curiosidades-e-simbolos-da-biblia 
https://ceredentorista.thinkific.com/courses/perguntas-dificeis-curiosidades-e-simbolos-da-biblia 
https://www.fatima.pt/pt/news/simposio-teologico-pastoral-desafia-a-perspetivar-a-santidade-a-partir
https://www.fatima.pt/pt/news/simposio-teologico-pastoral-desafia-a-perspetivar-a-santidade-a-partir
https://www.fatima.pt/pt/news/simposio-teologico-pastoral-desafia-a-perspetivar-a-santidade-a-partir
https://forms.gle/soz9VMGavGBU8q7c8
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Celebrações
Patronos e 
Modelos de Vida

No mês de MAIO não se registam dias litúrgicos referentes aos 
patronos e modelos de vida propostos pelo CNE.
Neste contexto, por que não neste mês – nomeadamente nos 
Exploradores – abordar a figura de David, modelo de vida 
desta secção?

David não têm dia litúrgico associado, mas é uma personagem 
importante do Antigo Testamento, bem conhecido – entre outros 
factos – por matar o gigante Golias e por lhe ser atribuída a autoria 
de diversos salmos.

No mês de JUNHO, celebramos Santo António de Lisboa, modelo 
de vida dos Exploradores (13 de junho) e São Pedro, patrono dos 
Pioneiros (29 de junho).

Santo António é um santo bem popular, cujos festejos são bem 
vividos em inúmeros arraiais em diversas zonas do país. Por que 
não, para além desses festejos, procurar também – nomeadamente 
com os Exploradores – conhecer um pouco mais do percurso e vida 
deste seu modelo de vida?
Quanto a São Pedro, também ele popular em muitas festas em 
várias zonas do país, por que não, neste mês, procurar –  
nomeadamente nos Pioneiros –conhecer um pouco melhor a vida de 
São Pedro, patrono desta secção?
O dia 29 de junho é também o dia de São Paulo (Solenidade de 
São Pedro e São Paulo, Apóstolos), patrono dos Caminheiros. No 
CNE, São Paulo é mais celebrado a 25 de janeiro (Festa da  
Conversão de São Paulo), mas também poderá ser aqui, nesta data, 
recordado e celebrado.
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Tempos Litúrgicos 
e Dias Santos

MAIO

16.Maio | Ascensão do Senhor
23.Maio | Domingo de Pentecostes (termo do Tempo Pascal)
30.Maio | Santíssima Trindade

JUNHO

3.Junho | Corpo de Deus

Tempo litúrgico: Páscoa (até 23 de maio) | Tempo Comum (a 
partir de 24 de maio)


