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

Leituras
Livros

O HOMEM QUE PLANTAVA ÁRVORES
[L’Homme qui Plantait des Arbres] (1953), Jean Giono.

Pequeno conto sobre a missão e obra solitária de um pastor, de
nome Elzéard Bouffier, num vale desolado localizado na Provença,
durante a primeira metade do século XX.
Trata-se de uma verdadeira alegoria ao conceito de ecologia
integral, que o Papa Francisco propôs na Encíclica Laudato Si`
(2015). E pode ser uma excelente ferramenta para introduzir este
conceito e toda a mensagem desta encíclica.
Editado em português pela Marcador, pela Cultura Editora e pela
Alma dos Livros.
Este conto encontra-se também sob a forma de um – muito
premiado – filme de animação, realizado por Frédéric Back e
narrado por Philippe Noiret, disponível em https://www.youtube.
com/watch?v=cLajBygxwOk.
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Textos

MENSAGEM DO SANTO PADRE FRANCISCO PARA A
QUARESMA 2021
«Vamos subir a Jerusalém...» (Mt 20, 18)

Quaresma: tempo para renovar fé, esperança e caridade.
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html

Audiovisuais
Filmes

O RAPAZ QUE PRENDEU O VENTO
[The Boy Who Harnessed the Wind] (2019)

Uma história simples e cativante de um jovem numa aldeia em África
que, consciente do problema da seca para a sobrevivência da sua
aldeia, procura uma solução.
Uma história sobre família, comunidade, educação, esperança e
persistência.
Um filme para ver e, quem sabe, para promover debates e reflexões
sobre o papel de cada um na construção da comunidade.
Disponível na Netflix.
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Vídeos

ÊXODO (2020)
Bible Project Português
O livro do Êxodo apresentado e explicado em dois pequenos
vídeos animados.
Propício para a Quaresma e para apresentar a figura de Moisés.
De elevado valor pedagógico e potenciador de reflexões e debates.
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=TF6whgRN6AM
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=cfZVX_ns8ds

ATOS (2020)
Bible Project Português
O livro dos Atos dos Apóstolos apresentado e explicado em dois
pequenos vídeos animados.
Propício para o Tempo Pascal e para apresentar as primeiras
comunidades cristãs (designadamente as figuras de Pedro e Paulo).
De elevado valor pedagógico e potenciador de reflexões e debates.
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=9HdS25PV9JQ
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=29q6CEle764

Formação
Cursos Online

A ECONOMIA DE FRANCISCO – O SANTO, O PAPA E NÓS
A Economia de Francisco em Portugal

Inscrições até 3.Março.2021
Início: 3.Março.2021
Conclusão: 5.Maio.2021
Esforço estimado: 90 minutos/semana
Comparticipação: 15€ / 7,5€ (estudantes e pessoas em situação de
desemprego)
Informações e inscrição: https://www.economiadefrancisco.org/
eventos/92-curso-a-economia-de-francisco-o-santo-o-papa-e-nos?fbclid=IwAR0hZyS8noQGTbd_MiqpPHZuzfI0xj7ZDd_cOqg5nZqAyAKf-zQpApM7DYU
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Cursos Online

À DESCOBERTA DA BÍBLIA - UMA INTRODUÇÃO À SAGRADA ESCRITURA
Instituto Diocesano da Formação Cristã – Patriarcado de Lisboa

Inscrições até 18.Abril.2021 [as primeiras sessões são de
livre acesso]
Início: 8.Março.2021
Conclusão: 27.Junho.2021
Comparticipação: 20€
Informações:https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/ficheiros/cfdadb2ed.pdf
Inscrição:https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/inscricao-curso-a-descoberta-da-biblia-uma-introducao-a-sagrada-escritura/
VIVRE LA MORT [em francês]
Collège des Bernardins

Início: 12.Abril.2021
Conclusão: 20.Junho.2021
Esforço estimado: 30-90 minutos/semana
Comparticipação: gratuito
Informações e inscrição: https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Philosophie+09+2020_T1/about
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Cursos Online

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

Início: 12.Abril.2021
Duração: 4 semanas (ao ritmo de cada formando)
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
CURSO DE ANIMADORES LAUDATO SI´
Movimento Católico Global pelo Clima (GCCM)

Início: 5.Abril.2021
Duração: 4 semanas
Esforço estimado: 3-4 horas/semana
Comparticipação: gratuito
Informações e inscrição: https://laudatosianimators.org/pt/home-pt/

Celebrações
Patronos e
Modelos de Vida

No mês de MARÇO 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 Moisés, modelo de vida
desta secção?
Moisés não têm dia litúrgico associado, mas é recordado em
diversas ocasiões ao longo da Quaresma.
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Patronos e
Modelos de Vida

No mês de ABRIL, celebramos São Jorge, patrono mundial do
Escutismo (23 de abril) e Santa Catarina de Sena, modelo de vida
dos Pioneiros (29 de abril).
São Jorge é sempre ocasião para muitas celebrações escutistas em
diversas regiões.
Por que não neste mês – nomeadamente nos Pioneiros – procurar
conhecer um pouco melhor a figura de Santa Catarina de Sena,
modelo de vida desta secção?

Tempos Litúrgicos
e Dias Santos

Tempo litúrgico: Quaresma (até 1.Abril) | Tríduo
Pascal (de 1 a 3.Abril) | Páscoa (a partir de 4.Abril)
MARÇO

25.Março | Anunciação do Senhor
28.Março | Domingo de Ramos, na Paixão do Senhor (início
da Semana Santa)
ABRIL

2.Abril | Sexta-Feira da Paixão do Senhor
3.Abril | Sábado Santo
4.Abril | Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor
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