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Leituras
Livros
A ALEGRIA DE NÃO SER (APENAS) EU (2021),
João António Pinheiro Teixeira

JUNTOS (2021), Luke Adam Hawker e Marianne
Laidlaw
«Algumas nuvens negras assomaram ao longe.
Vimo-las juntarem-se e pensámos...
Quando virá?
Quanto durará?’ Uma assustadora tempestade
traz uma enorme e súbita mudança. Seguimos
um homem e o seu cão através da incerteza
que se instala nas suas vidas. Pelos seus olhos
vemos as dificuldades de se apartarem, o turbilhão de emoções com que todos nos podemos
identificar, e a perceção de que unidos pela
mesma vontade podemos superar tempos difíceis com uma nova perspetiva, maior esperança
e clareza acerca do que mais importa...»
Um livro para ler, sobretudo nestes tempos
de incertezas, pandemias e guerras, onde algo
importante nos é recordado: permaneçamos
juntos.
Editado pela Porto Editora.

«Em 20 capítulos, que se assumem como cápsulas de pensamentos, o autor vai partilhando
a sua reflexão sobre a urgência de colocarmos
Cristo no centro da nossa vida.
Alertanto para a facilidade com que podemos
viver sozinhos no meio de todos, sublinha que
a egopatia e a egolatria nos podem remeter
para uma existência desprovida de sentido.
Mas é possível superar cristovitalmente a pandemia».
Um livro muito oportuno…
Editado pelas Edições Salesianas.

Ebooks

NAS MÃOS DE DEUS
Este livro evoca “algumas figuras da história
sagrada do Antigo e Novo Testamentos que,
com suas vidas, mostraram a proximidade de
Deus com os homens […].
O ebook Nas mãos de Deus. Homens e mulheres de fé na Bíblia fala de Abraão, Moisés, Davi,
Marta, o centurião, Nossa Senhora e outros
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personagens da Sagrada Escritura.
São artigos produzidos no contexto do Ano
da Fé, convocado por Bento XVI em outubro
de 2012 e encerrado em novembro de 2013
pelo Papa Francisco. Os textos visam facilitar
a oração pessoal sobre essa virtude teológica,
considerando-o em algumas personagens da
Sagrada Escritura”.
https://opusdei.org/pt-pt/article/novo-ebook-em-portugues-nas-maos-de-deus/
mais ampla e ambiciosa e as suas Constituições
e Decretos cobrem tal quantidade de assuntos,
que indicam um desejo de renovação global da
Igreja”.
https://opusdei.org/pt-pt/article/livro-eletronico-documentos-do-concilio-vaticano-ii/

Textos

PÁSCOA 2022: MISTÉRIO, SÍMBOLO E
PROFECIA | Pe. José Nuno Ferreira da Silva
«Após o Domingo da Misericórdia, uma meditação pascal sobre o tempo sombrio que
vivemos pela mão do P. José Nuno Ferreira da
Silva».
Neste tempo pascal, quer perdura por 50 dias
até ao Pentecostes, um texto que nos faz refletir sobre o presente e o eterno.
https://pontosj.pt/especial/pascoa-2022-misterio-simbolo-e-profecia/

Audiovisuais
Filmes

A Ganha-Pão | (The Breadwinner ) (2017)
“Ano de 2001. O Afeganistão está sob domínio
dos talibãs. Parvana é uma menina de 11 anos
que vê a sua vida mudar completamente quando o pai é injustamente acusado e preso. Uma
vez que, segundo os preceitos talibãs, nenhuma
mulher pode trabalhar fora de casa, a mãe fica
sem meio de sustentar os filhos. É assim que a
pequena Parvana toma uma decisão corajosa:
cortar o cabelo, vestir roupas de rapaz e procurar trabalho. Com isto ela vai descobrir um
mundo cheio de injustiças, onde a sobrevivência, difícil, depende quase exclusivamente da
solidariedade”.
Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=DuUQvtgRGPM
Disponível na Rakuten TV.
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Vídeos

https://pontosj.pt/participar/podcasts-humor-ao-proximo/

Música

ORAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
(abril de 2022)
Rede Mundial de Oração do Papa (Apostolado
da Oração)
“Vamos levar ainda muito tempo para esquecer
a pandemia. Tomara que não nos esqueçamos
de algumas coisas que ela nos ensinou. Por um
lado, a entrega, a generosidade dos profissionais de saúde, voluntários, agentes de saúde,
sacerdotes, religiosos e religiosas” E por outro
lado, a importância dos sistemas públicos de
saúde. O Papa Francisco lembra-nos: Os países
mais pobres, os países mais vulneráveis não
podem ter acesso aos tratamentos necessários
para tratar tantas doenças que as pessoas continuam a sofrer”.
Disponível no YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=lz9jI5MtWL4

Podcasts

HUMOR AO PRÓXIMO | Afonso Paiva
A vivência da fé e da prática religiosa desafiadas pelo humor, pela criatividade de Afonso
Paiva.

AVE MARIA (Ellens Gesang III, D839, Op. 52 n
º 6, 1825) | Franz Schubert
“Ellens dritter Gesang (Ellens Gesang III, D839,
Op. 52 n º 6, 1825), Terceira Música de Ellen em
português, foi composta por Franz Schubert em
1825 como parte de seu Opus 52, uma configuração de sete canções do poema épico popular
de Walter Scott, A Dama do Lago, livremente
traduzido do alemão.
Tornou-se uma das obras mais populares de
Schubert, sob o título de “Ave Maria”, em
arranjos com letras diferentes que geralmente
diferem do contexto original do poema.
As palavras de abertura e o coro da canção de
Ellen, a saber, “Ave Maria” pode levar à ideia
de adaptar a melodia de Schubert, como base
para o texto completo da tradicional oração católica Ave Maria. A versão latina da Ave Maria
possui agora o uso comum com a melodia de
Schubert que deu origem ao equívoco de que
originalmente ele escreveu a melodia como um
arranjo para a Ave Maria”. Para ouvir, e ajudar
a orar, neste mês de Maria…
Compositor | Franz Schubert
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Canto | Barbara Bonney
Disponível no YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=2H5rusicEnc

Formação
Cursos Online

O QUE SÃO OS EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS?
Pe. Luís Maria da Providência, sj
«Um curso que parte do contato com o texto
dos Exercícios Espirituais, de Inácio de Loiola
(1491-1556). Um livro radicalmente diferente
que não é para ser lido, mas engolido, para que
quem o lê se torne verdadeiramente vivo! Uma
lectio divina para que se possa realmente ver,
escutar, cheirar, gostar, e tocar, abraçar, beijar
o próprio Jesus de Nazaré! Um método que coloca a tónica na dimensão afetiva, sem descurar
a dimensão intelectual e a dimensão ética. Um
método que remonta aos padres do deserto
e faz de quem nele se empenha testemunha
credível da ressurreição nos grandes centros
cosmopolitas».
Organização: Brotéria
Datas: 10, 11 e 12 de maio de 2022 (terça a
quinta-feira)
Hora: 19h00-20h30
Comparticipação: 15€
Informações e inscrições: https://www.broteria.
org/pt/programa?id=271&add=11&idp=270

O MEUM E O TUUM: PERTENCES E
PERTENÇAS EM TEMPOS DE CRISE
Pe. Manuel Cardoso, sj
«Quando os países se fecham, as comunidades
se guetizam e as famílias se isolam é urgente
discutir os fundamentos da nossa vida política comum e os critérios de ação pública justa.
Faz sentido continuar a pensar na propriedade
privada da mesma forma? Faz sentido pensar
no meu ar respirável? Ou na tua água potável?
E, em relação às minhas relações, tenho o dever
de defender mais a minha família do que as outras? Ou o direito a preferir o bem do meu país
ao dos outros? Apoiados em textos clássicos da
filosofia política e da doutrina social da Igreja,
este curso pretende refletir sobre equilíbrios
possíveis entre o meum e o tuum, evitando cair
tanto numa atitude universalista artificial quanto num solipsismo patológico».
Organização: Brotéria
Datas: 28, 29 e 30 de junho de 2022 (terça a
quinta-feira)
Hora: 19h00-20h30
Comparticipação: 15€
Informações e inscrições: https://www.broteria.
org/pt/programa?meum-e-tuum

À DESCOBERTA DO JESUS HISTÓRICO
Centro de Espiritualidade Redentorista
Introdução aos estudos históricos sobre Jesus.
Duração: 5 sessões
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Início: junho.2022
Esforço estimado: 3-5 horas/semana
Comparticipação: gratuito
Informações e inscrição: https://ceredentorista.
pt/

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.

Seminários e Conferências Online

CICLO «LEVANTA-TE: JUNTOS POR UM CAMINHO NOVO»
Centro de Cultura Católica | Diocese do Porto
Datas: 10 de maio
«Transmitir e receber a fé em família» (Secretariado Diocesano da Pastoral Familiar)
7 de junho
«A “nova fantasia da caridade” na comunidade
cristã» (P. Manuel Fernando Silva)
Horário: 21h00
Comparticipação: gratuito
ccc@diocese-porto.pt

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 Diri-
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gentes, 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/ADRO101852364525611/

Ferramentas
Formação

LINHA YOUCAT
A fé da Igreja Católica: vividamente explicada,
apresentada de forma inovadora, oficialmente
confirmada.
Um conjunto de ferramentas de formação preparada especificamente para jovens, com um
discurso simples e claro, e uma imagem jovem
e atrativa.
https://www.youcat.org/pt/

Animação

HISTÓRIA DA BÍBLIA
(2022) Bible Project Português
Este vídeo resume a história geral da Bíblia
como uma série de decisões tomadas em momentos de encruzilhada. A humanidade em
geral e depois os israelitas optam por redefinir
o bem e o mal e acabam indo parar na Babilônia. Na sequência da história vem Jesus, que
escolhe uma rota diferente, abrindo caminho
para a nova criação.
Mais uma ferramenta para introduzir a Bíblia a
miúdos e graúdos.
Disponível no Youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=mP3HuIh9eqo

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
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2022.
Aquisições em: https://livros.liturgia.pt/missal/
396-ordinario-da-missa-para-uso-dos-fieis.html

Plataformas

AÇÃO LAUDATO SI’
VITAMINA C | CANCIONEIRO DE
INSPIRAÇÃO CRISTÃ
“O primeiro e mais completo cancioneiro de
inspiração cristã. A animar os jovens na Igreja
desde o início do milénio”.
Da responsabilidade do Serviço Diocesano da
Pastoral Juvenil da diocese de Leiria-Fátima.
https://vitaminac.pt/

LA HISTORIA DEL ROSARIO
Neste mês de maio, em que somos especialmente chamados a rezar o Terço, apresentamos
um Cartaz (em castelhano) com a história do
Rosário.
https://i.pinimg.com/originals/5e/bd/ac/5ebdac97c124caef4d43d69442b0a945.png

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

Desafios
ATIVIDADES

ORAÇÃO PELA CRIAÇÃO
Pai de bondade,
criaste o mundo para nós e confiaste aos teus
filhos a obra da criação.
Nós te pedimos perdão por não sabermos cuidar da beleza que nos foi confiada e usarmos
de forma egoísta e irrefletida os recursos que
necessitamos para viver.
Pedimos-te perdão pela nossa falta de sensibilidade e amor para com a natureza e para com os
teus filhos e filhas que sofrem as consequências das nossas más opções.
Dá-nos luz para optarmos decididamente pela
defesa da criação, fazendo tudo o que está ao
nosso alcance para fazer da Terra o lugar de
beleza que sonhaste para nós.
Pai-Nosso...

NOVA TRADUÇÃO DA BÍBLIA
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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A LISBOA DE SANTO ANTÓNIO
Quo Vadis Lisboa (Turismo > Patriarcado de
Lisboa)
Um percurso pelos testemunhos da presença
do Santo em Lisboa, com início na casa onde
nasceu e que culmina Mosteiro de São Vicente
de Fora.
No caminho, visitam-se a pia batismal da Sé de
Lisboa entre outros locais relacionados com a
vivência de Santo António em Lisboa.
Data: 7 de maio (Sábado)
Duração: 2 horas
Local: Lisboa (encontro na Igreja de Santo António)
Comparticipação: gratuito
Informações e inscrição: https://www.quovadislisboa.com/pt/event/402

ITINERÁRIOS DA FÉ – PERCURSO DA BAIXA
Quo Vadis Lisboa (Turismo > Patriarcado de
Lisboa)
Um percurso pedestre, na zona nobre da cidade, tendo em conta a dimensão arquitetónica e
monumental da Fé cristã. O passeio proporcionar-lhes-á conhecer a Sé de Lisboa, a Igreja da
Madalena, a Igreja da Conceição Velha, a Igreja

de São Nicolau e a Ermida de Nossa Senhora
da Oliveira..
Data: 21 de maio (Sábado)
Duração: 2 horas
Local: Lisboa (encontro na Sé de Lisboa)
Comparticipação: gratuito
Informações e inscrição: https://www.quovadislisboa.com/pt/event/41

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.
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Tempos liturgicos e dias Santos

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.

