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Leituras
Livros

 
PÈRE JACQUE SEVIN – AUX SOURCES DU 
SCOUTHISME CATHOLIQUE (2022), 
Yvon Bertorello, Éric Stoffel, Serge Scotto e 
Thierry Martinet [em francês]

«Sempre com a cabeça nas nuvens, sonhando com 
longas viagens e velejar, apaixonado por poesia 
e cavalheirismo, o pequeno Jacques cresceu no 
alvorecer do século XX.
Dois encontros marcarão o destino deste jovem 
estudante, turbulento e artista, de um colégio 
jesuíta: primeiro seu encontro com Jesus, que 
guiará seu caminho espiritual, depois seu encontro 
com Baden-Powell, o fundador do Escutismo em 
Inglaterra.
Jacques Sevin estará nas origens do Escutismo 
Católico em França. E contribuirá igualmente para 
a criação da congregação das Irmãs da Santa Cruz 
de Jerusalém. Mas para este apóstolo de um novo 
tipo, afirmar sua visão do futuro não será sem 
confrontos…».

Uma banda desenhada biográfica que nos ajuda 
a conhecer um pouco mais e melhor a figura de 
um dos grandes nomes na origem do Escutismo 
Católico.
Editado pela Plein Vent.

 

PATRONOS DA JMJ 2023 | JMJ 2023
«Este livro, reúne 13 biografias dos santos, beatos 
e beatas que são os modelos a seguir na Jornada 
Mundial da Juventude 2023, que acontecerá em 
Lisboa de 1 a 6 de agosto, com ilustrações do 
padre Christopher Sousa e Prefácio do Cardeal-
Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente. O 
Cardeal Kevin Farrell, Prefeito do Dicastério para 
os Leigos, a Família e a Vida, contribui também 
com um artigo, “sobre a importância pastoral e 
espiritual dos patronos da Jornada Mundial da 
Juventude”.
“Os Patronos da JMJ Lisboa 2023 demonstraram 
que a vida de Cristo preenche e salva a juventude 
de sempre. Com eles contamos, com eles 
partimos”».

Editado conjuntamente pela Paulus e pelas 
Paulinas.
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Ebooks

FRATELLI TUTTI
Papa Francisco

«Fratelli Tutti: escrevia São Francisco de Assis, 
dirigindo-se a seus irmãos e irmãs para lhes 
propor uma forma de vida com sabor a Evangelho. 
Destes conselhos, quero destacar o convite a um 
amor que ultrapassa as barreiras da geografia e 
do espaço; nele declara feliz quem ama o outro, 
«o seu irmão, tanto quando está longe, como 
quando está junto de si». Com poucas e simples 
palavras, explicou o essencial duma fraternidade 
aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar 
todas as pessoas independentemente da sua 
proximidade física, do ponto da terra onde cada 
uma nasceu ou habita» [FT 1].

Nuns meses de pausa e descanso, mas não 
de tréguas, num mundo tão conturbado por 
incompreensões, discriminações e agressões, é 
importante reler e revisitar esta encíclica do Papa 
Francisco. Agora em formato ebook.
https://opusdei.org/pt-pt/article/fratelli-tutti-ebook-
gratuito-terceira-enciclica-papa-francisco/

Textos

  

VAMOS À ESCOLA DO ESPÍRITO SANTO
Papa Francisco

Homilia do Papa Francisco na Santa Missa na 
Solenidade de Pentecostes [Basílica de São Pedro | 
Domingo, 5 de junho de 2022]
Um texto sobre o Espírito Santo e como ele nos 
infunde…
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/
homilies/2022/documents/20220605-omelia-
pentecoste.html

EM LOUVOR DA PAZ
Sermão de Santo Agostinho

Quando a Europa e o Mundo vivem uma 
guerra que dilacera famílias e sociedades, quão 
importante é regressar a sábios textos sobre a paz, 
o maior dom de Deus.
Disponível em:
https://www.snpcultura.org/em_louvor_da_paz_
sermao_de_santo_agostinho.html
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Filmes
 

 
GRAÇAS A DEUS [Grâce à Dieu] (2018) 

«O título do filme, Graças a Deus, é sintomático. 
Quando perguntaram ao cardeal Philippe 
Barbarin, em França, sobre o facto de um padre 
se ter livrado de uma punição pelos abusos 
sexuais que cometeu, o cardeal respondeu: Graças 
a Deus que a maioria dos factos está prescrita! 
Como se esta última, prevista pela justiça civil, 
correspondesse também a uma absolvição da 
Igreja e, portanto, isentasse a Igreja, enquanto 
instituição, de tomar decisões para deter e punir 
a ação do padre. Posteriormente, o cineasta 
François Ozon, de forma provocante, mas séria, 
usou esta expressão como título do seu filme. […]
O escândalo dos abusos sexuais tem um efeito 
devastador na vida e no testemunho que somos 
chamados a dar nos lugares em que habitamos. 
Portanto, assumir os erros que a Igreja cometeu 
danifica a sua imagem, é certo, mas mais grave 
será continuar a perpetuar o discurso que nega a 
existência dos mesmos».

Um filme duro, mas a ver com atenção, em prol de 
uma cultura de cuidado e proteção.

Disponível em DVD.
Trailer oficial: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpCOr_mVNT4

Vídeos

INÁCIO DE LOYOLA | ENCONTRAR A 
DEUS EM TODAS AS COISAS (2021)
The Jesuits of the European Low Countries

Neste Ano que assinalamos os 500 anos da 
conversão de Inácio de Loyola, um vídeo que nos 
conta a história deste guerreiro feito peregrino, 
fundador da Companhia de Jesus.
Disponível no YouTube: https://youtu.
be/9O6qcATdNL8

Podcasts

EXAME DE CONSCIÊNCIA ECOLÓGICO
Ponto SJ

«Uma proposta para ajudar a afinar a consciência 
ambiental individual ou comunitária
Reconciliados com Deus, com a criação e com a 
humanidade.
Uma proposta do Ponto SJ adaptada a partir de: 
“Reconcilling God, creation and humanity – An 

Audiovisuais
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Ignatian Examen” da responsabilidade de Office 
of Justice and Ecology of the Jesuit Conference 
of Canada and the United States e de Ignatian 
Solidarity Network».

https://pontosj.pt/participar/podcasts-exame-de-

consciencia-ecologico/

Formação
Cursos Online

CURSO DE ANIMADORES LAUDATO SI’
Movimento Laudato Si’

Um curso importante para melhor trabalharmos 
esta importante encíclica do Papa Francisco.
Início: a definir
Duração: 4 semanas
Esforço estimado: 3-4 horas/semana
Comparticipação: gratuito
Informações e inscrição: https://laudatosianimators.
org/pt/home-pt/

As edições anteriores de e.g. publicitaram outros 
cursos online cuja inscrição ainda é possível e/ou 
que estão permanentemente disponíveis. Podem 
ser consultadas em https://adro-escutismo.pt/
newsletter.html.

Cursos Presenciais

JACINTA MARTO, VIDENTE DE FÁTIMA
Cursos de Verão 2022

«Na edição de 2022 do Curso de Verão, pretende-
se aprofundar a biografia e o contexto histórico 
de Jacinta Marto. Além de abordagens sobre a 
história nacional e local, também se procurará 
analisar o contexto religioso e social dos inícios 
da centúria de Novecentos. Merecerá especial 
atenção o trajeto biográfico e a espiritualidade 
desta importante protagonista de Fátima, assim 
como as fontes e as representações artísticas que 
lhe estão associadas».

Organização: Santuário de Fátima
Datas: 6,7 e 8 de julho
Local: Centro Pastoral de Paulo VI
Comparticipação: 20€
Informações e inscrição: https://www.fatima.pt/pt/
pages/cursos-de-verao-2022
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Seminários e Conferências 
Presenciais

ADRO 2022 (NOVAS DATAS!)
O ADRO, que teve o seu primeiro evento 
organizado em Leiria no ano de 2020, terá agora 
o seu segundo evento, organizado em parceria 
com a Junta Regional de Aveiro, nos dias 10-11 de 
setembro de 2022, no Seminário de Aveiro.
O objetivo do ADRO é proporcionar a Dirigentes, 
Candidatos a Dirigente (Aspirantes ou Noviços) 
e Caminheiros / Companheiros / Aeronautas do 
CNE uma oportunidade formativa de alcance e 
participação nacional em torno da animação da 
fé e vivência da espiritualidade no CNE, a qual 
pretende ser um espaço e momento de formação, 
de partilha, de reflexão e debate, de encontro, de 
animação e de celebração.
https://adro-escutismo.pt/evento2022.html.
https://adro-escutismo.pt/index.html
https://www.facebook.com/ADRO-101852364525611/

CELEBRAR COM OS JOVENS RUMO À 
JMJ LISBOA 2023
46.º Encontro Nacional de Pastoral 
Litúrgica

«Muitos jovens são capazes de aprender a amar 
o silêncio e a intimidade com Deus. Aumentou 

também o número dos grupos que se reúnem 
para adorar o Santíssimo Sacramento e rezar com 
a Palavra de Deus. Não se subestimem os jovens 
como se fossem incapazes de abrir-se a propostas 
contemplativas; basta encontrar os estilos e 
modalidades adequados para os ajudar a entrar nesta 
experiência de tão alto» 

[Christus Vivit 224].
valor.
Local: Fátima
Datas: 25 a 28 de julho
Comparticipação: 25€
Programa: https://www.liturgia.pt/enpl/files/
ENPL2022_Programa.pdf

Inscrição: https://www.liturgia.pt/enpl/inscricao.php

Ferramentas

PARTES DA MISSA
Catequese em Casa – Paróquia de Nossa 
Senhora de Belém

Eis um cartaz com um excelente e simples esquema 
para entender e explicar as diversas componentes da 
Missa.
https://www.facebook.com/408673776332375/photos/
a.408709119662174/1031387167394363/?type=3
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Animação

ORDINÁRIO DA MISSA 
Secretariado Nacional de Liturgia 

Voltamos a publicitar esta ferramenta, dado a 
importância de um adequado conhecimento e 
acompanhamento da Eucaristia pelos fiéis.
Livro em formato de bolso para os fiéis 
acompanharem a Missa, incluindo o canto dos 
diálogos. Conforme a 3.ª edição do Missal Romano, 
que entrará em vigor na Quinta-feira Santa de 
2022.
Aquisições em: https://livros.liturgia.pt/missal/396-
ordinario-da-missa-para-uso-dos-fieis.html

LAUDATE | O CANCIONEIRO DA MÚSICA 
LITÚRGICA
Diocese de Leiria-Fátima

«O mais completo repositório de música litúrgica 
ao serviço da Igreja».

https://www.canticos.pt/

Formação

O QUE É A BÍBLIA?
(2022) Bible Project Português

«Este é o episódio 1 de uma série em andamento 
que explora as origens, o conteúdo e o propósito 
da Bíblia. Nela você será apresentado a uma 
história resumida de como a Bíblia veio a existir, 
e suas diferentes formas nas tradições cristãs 
Católica, Ortodoxa e Protestante».

Mais uma ferramenta para introduzir a Bíblia a 
miúdos e graúdos.
Disponível no Youtube: https://www.youtube. 
com/watch?v=C4ESqtwjqQo&list=PLsDpUPJTU-
cXHnd7JMZ1qtxsh1b9JNYo4h
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SANTOS E BEATOS PATRONOS DA JMJ 
LISBOA 2023 | JMJ 2023
«A preparação, a realização e o dinamismo 
de cada Jornada Mundial da Juventude, que 
se inaugura com o encontro de jovens de 
todo o mundo com o Papa, são confiados a 
patronos, santos e santas canonizados ou com 
esse processo em curso, referências para a 
comunidade jovem.
Para a JMJ Lisboa 2023, o Comité Organizador 
Local escolheu 13 patronos, mulheres, homens e 
jovens que “demonstraram que a vida de Cristo 
preenche e salva a juventude de sempre”, como 
afirma o Cardeal-Patriarca, nascidos na cidade 
que acolhe a JMJ ou que, naturais de outras 
geografias, são modelos para a juventude».

Um livro com a apresentação e uma nota 
biográfica de cada um dos patronos foi editado 
conjuntamente pela Paulus e pelas Paulinas.

Mais informações em: 

https://www.lisboa2023.org/pt/artigo/conhece-os-
patronos-da-jmj-lisboa-2023

Plataformas

AÇÃO LAUDATO SI’
Voltamos a publicitar esta plataforma, dado a 
mesma estar a ser construída e apresentada por 
sucessivas etapas. Possível inscrição por família: 
inscrevam as vossas famílias e incentivem as dos 
vossos elementos…
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’ está a ser 
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/
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ORAÇÕES

ORAÇÃO CRISTÃ ECUMÉNICA
Fratelli Tutti

Deus nosso, Trindade de amor,
a partir da poderosa comunhão da vossa 
intimidade divina
a partir da poderosa comunhão da vossa 
intimidade divina
infundi no meio de nós o rio do amor fraterno.
Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de 
Jesus,
na sua família de Nazaré e na primeira comunidade 
cristã.

Concedei-nos, a nós cristãos, que vivamos o 
Evangelho
e reconheçamos Cristo em cada ser humano,
para O vermos crucificado nas angústias dos 
abandonados
e dos esquecidos deste mundo
e ressuscitado em cada irmão que se levanta.

Vinde, Espírito Santo! Mostrai-nos a vossa beleza
refletida em todos os povos da terra,
para descobrirmos que todos são importantes,
que todos são necessários, que são rostos 
diferentes
da mesma humanidade amada por Deus.
Ámen.

Desafios

ATIVIDADES

NOVA TRADUÇÃO DA BÍBLIA
Conferência Episcopal Portuguesa

A Comissão que coordena a nova tradução da 
Bíblia vai apresentar os novos livros, em formato 
online, para leitura e recolha de contributos do 
público em geral, para o respetivo aperfeiçoamento 
em termos da compreensibilidade do texto.
Os mais recentes textos a serem colocados online, 
no endereço www.conferenciaepiscopal.pt/biblia, 
são o primeiro e segundo livros de Samuel (1Sm | 
2Sm), sendo que mensalmente será disponibilizado 
um novo livro.
As eventuais sugestões e comentários dos leitores 
podem ser enviados ao secretariado da Comissão 
Coordenadora da Tradução, através do endereço 
eletrónico biblia.cep@gmail.com.
A intenção é que as pessoas a quem o texto se 
destina se possam pronunciar sobre o mesmo, 
melhorando a sua “compreensibilidade”.
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Bem Comum

Comissão Independente para o Estudo 
dos Abusos Sexuais praticados contra as 
Crianças na Igreja Católica Portuguesa

Foi vítima de abusos sexuais durante a sua infância 
e adolescência (até aos 18 anos), praticados por 
membros da Igreja católica portuguesa ou pessoas 
que para ela trabalham?
Dê o seu testemunho.
https://darvozaosilencio.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? 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, que termina precisamente a 31 de julho, 
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 
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Tempos Litúrgicos e Dias Santosvida 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?


