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Leituras
Livros
A PROMESSA [The Promise] (2021)
Damon Galgut

TEXTOS PARA REZAR (2020)
Nuno Tovar de Lemos, sj
“Um livro através do qual o autor pretende,
sobretudo, apresentar Jesus, o Mestre. Ao abrir
estas páginas, o leitor encontra 24 textos evangélicos, um comentário sobre cada um, sugestões para a oração pessoal a partir dos textos
e orações. No final da Obra, são apresentados
alguns termos menos óbvios que aparecem
recorrentemente nos Evangelhos e uma série
de mapas que ajudam a situar locais por onde
Jesus andou. Um livro que pode ser usado para
a oração pessoal no dia a dia, como apoio a
alguns dias de Exercícios Espirituais ou como
material para grupos de partilha ou reflexão.”
Um livro para ler, reler, mastigar e rezar.
http://livraria.apostoladodaoracao.pt/public/
products/docs/668-textos-para-rezar-2a-edicao-0.pdf

«A Promessa é um excelente retrato da quase
impercetível espiral das nossas venialidades;
é, por isso, também um alerta poderoso contra uma certa complacência espiritual que se
infiltra nas nossas vidas à maneira do bolor
nas paredes. No limite, contudo, a trágica saga
dos Swart revela a urgência da graça, humana e
divina, num mundo ferido pelo pecado; diz-nos
também a presença e a força dessa graça nas
nossas vidas, onde e quando experimentamos
que, quase apesar de nós, somos mais que a
desgraçada soma do que não pudemos, não
quisemos e não cumprimos». Um livro que faz
pensar…

Ebooks

DOCUMENTOS DO CONCÍLIO VATICANO II
“O Vaticano II é o 21.º Concílio ecuménico da
história da Igreja e o seu nome foi-lhe dado em
referência ao Concílio Vaticano I, celebrado em
1870 e interrompido com a invasão do estado
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pontifício. O Vaticano II foi apresentado em
parte como continuação do Vaticano I. Mas o
Vaticano II ocupou-se de uma temática muito
mais ampla e ambiciosa e as suas Constituições
e Decretos cobrem tal quantidade de assuntos,
que indicam um desejo de renovação global da
Igreja”.

seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido. Portanto, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos» (Gal 6, 9-10a).

https://opusdei.org/pt-pt/article/livro-eletronico-documentos-do-concilio-vaticano-ii/

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/
messages/lent/documents/20211111-messaggio-quaresima2022.html

Textos

Audiovisuais

«A Quaresma é um tempo favorável de renovação pessoal e comunitária que nos conduz à
Páscoa de Jesus Cristo morto e ressuscitado.»

Filmes
AS ESTRELAS PADROEIRAS,Rui Fernandes, sj
«Os «heróis» são figuras que atravessam a história e as culturas. Factuais ou ficcionais, eles
resumem os ideais de vida (moral, espiritual, física, artística, científica) de uma comunidade».
https://www.passo-a-rezar.net/news/as-estrelas-padroeiras

MENSAGEM DO SANTO PADRE FRANCISCO
PARA A QUARESMA 2022
«Não nos cansemos de fazer o bem; porque, a

Milagre Azul 2021 [Blue Miracle] (2021)
Em Milagre Azul, um grupo de crianças órfãs
corre o risco de ficar sem lugar para morar
quando a sua instituição é ameaçada que vai
fechar por falta de verbas. Então, as crianças e
o diretor juntam-se a um rabugento marinheiro
com o objetivo de entrarem numa competição
de pesca, porque se ganharem, podem usar o
prémio para salvar o orfanato.
https://www.youtube.com/watch?v=DYp_8b73oyk
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Vídeos

CAN YOU SOLVE THE RIDDLE? (2020)
Uma pequena charada sobre uma questão importante da nossa sociedade.
Pode animar um debate interessante no dia 8
de março, ou a propósito do mesmo.
https://www.youtube.com/watch?v=4kFC7669quE

DISCRIMINAÇÃO E PERSEGUIÇÃO RELIGIOSA ( janeiro de 2022)
Rede Mundial de Oração do Papa (Apostolado
da Oração)
Neste primeiro Vídeo do Papa de 2022, Francisco fala-nos da discriminação e perseguição
religiosa que ainda assola muitas partes do
mundo e atemoriza milhões de pessoas.
“A liberdade religiosa não se limita à liberdade
de culto, ou seja, a que se possa ter um culto
no dia prescrito pelos seus livros sagrados. Mas
nos faz valorizar os outros em suas diferenças e
reconhecê-los como verdadeiros irmãos.
Como seres humanos, temos tantas coisas em
comum que podemos conviver acolhendo as
diferenças com a alegria de ser irmãos.
E que uma pequena diferença, ou uma diferen-

ça substancial como a religiosa, não obscureça
a grande unidade de ser irmãos.
Vamos escolher o caminho da fraternidade.
Porque ou somos irmãos, ou todos perdemos”.
https://www.youtube.com/watch?v=bHnkfTYUF1M

Podcasts

AQUELE QUE HABITA OS CÉUS SORRI
Padre António Pedro Monteiro, scj
Breves comentários aos textos bíblicos lidos
em comunidade, no Hospital de Santa Marta
(Lisboa), em cada Domingo.
https://open.spotify.com/show/7FMCLVqm2glC93qRDGYwRQ?si=kmFxj7FPQweGX9z9u68nyg&f bclid=IwAR18Mm8vG4fGLOEh_810NoEpGoijOLCqvCnmH2QTOHj_u8z33b1kRhnmZYM&nd=1

CONVERSAS FRANCAS| RELIGIÃO E
CULTURA | João Paiva (moderação)
Novo podcast do Ponto SJ, aos domingos de 15
em 15 dias, a partir de 20 de fevereiro.
Breves comentários aos textos bíblicos lidos
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em comunidade, no Hospital de Santa Marta
(Lisboa), em cada Domingo.
https://www.youtube.com/channel/UCd270-lsp-

Formação
Cursos Online

TERIII6pSJgebA

Música

PAIXÃO SEGUNDO SÃO JOÃO, BWV 245
[Johannes-Passion] | Johann Sebastian Bach
A Paixão segundo São João, BWV 245 é um
oratório sacro, de Johann Sebastian Bach, composto em Leipzig, no dia 7 de abril, vésperas da
sexta-feira santa de 1724. Bach seguiu os capítulos 18 e 19 do Evangelho de João da Bíblia
luterana, e o tenor evangelista diz exatamente o
texto dessa Bíblia.
Para ouvir, e ajudar a orar, na Semana Santa…
Compositor | Johahn Sebastian Bach
Maestro | Karl Richter
Coro | Münchener Bach Chor
Orquestra | Münchener Bach Orchester
https://www.youtube.com/watch?v=vdh7Wf3Uq-s

A BÍBLIA TINHA MESMO RAZÃO?
Pe. Francisco Martins, sj
«Este curso propõe um breve percurso através
da História do Israel Antigo — dos primórdios
até ao exílio de Babilónia, conjugando uma
leitura crítica dos textos sagrados (de Génesis
ao Segundo Livro dos Reis) com o estudo das
mais recentes descobertas arqueológicas e
epigráficas».
Organização: Brotéria
Datas: 9, 16, 23 e 30 de março de 2022 (quartas-feiras)
Hora: 21h00-22h30
Comparticipação: 15€
https://broteria.org/pt/programa?curso-a-biblia-tinha-mesmo-razao

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

e.g.

Boletim bimestral do ADRO | março/abril 2022

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

AFINAL, EM QUE ACREDITAM OS
CRISTÃOS?
Centro de Espiritualidade Redentorista
Um itinerário pelo Credo passo-a-passo.
Duração: disponível para estudo ao ritmo próprio
Esforço estimado: 6 horas de conteúdo áudio
mais 5 a 7 horas de estudo suplementar
Comparticipação: gratuito
https://ceredentorista.pt/

CARAVAGE, LA TENSION ET LA GRACE [em
francês] | Collège des Bernardins
Duração: 9 semanas
Início/conclusão: 18.abril-19.junho.2022
Esforço estimado: 30-90 minutos/semana
Comparticipação: gratuito
https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Art+12+2022_T1/about

CURSO DE ANIMADORES
LAUDATO SI’
PERGUNTAS DIFÍCEIS, CURIOSIDADES E SÍMBOLOS DA BÍBLIA
Centro de Espiritualidade Redentorista
Falemos, então, do que por aí se diz que “está
na Bíblia”.
Duração: disponível para estudo ao ritmo próprio
Esforço estimado: 6 horas de conteúdo áudio
mais 5 a 7 horas de estudo suplementar
Comparticipação: gratuito
https://ceredentorista.pt/

Movimento Laudato Si’
Um curso importante para melhor trabalharmos esta importante encíclica do Papa
Francisco.
Início: 18 de abril
Duração: 4 semanas
Esforço estimado: 3-4 horas/semana
Comparticipação: gratuito
https://laudatosianimators.org/pt/home-pt/
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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

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

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-

O QUE É A BÍBLIA?
Os dois primeiros episódios de uma série que
explora as origens, o conteúdo e o propósito
da Bíblia, na qual se apresenta resumidamente
como a Bíblia veio a existir, e suas diferentes
formas nas tradições cristãs Católica, Ortodoxa
e Protestante.
Uma ferramenta para introduzir a Bíblia a miúdos e graúdos. Disponível no Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=C4ESqtwjqQo
https://www.youtube.com/watch?v=mP3HuIh9eqo
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lica que construiu a civilização ocidental».
https://catequesederendufinho.blogspot.com/p/
historia-da-igreja-catolica-mp4.html
RESUMO DA BÍBLIA EM ALGUNS MINUTOS

Animação

Uma narração simples e muito gráfica da Bíblia,
do Génesis ao Apocalipse, em apenas alguns
minutos e muitos desenhos.
https://www.youtube.com/watch?v=OkUSftiKn98

ORDINÁRIO DA MISSA
SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA

A IGREJA CATÓLICA: CONSTRUTORA DE
CIVILIZAÇÃO
«A civilização ocidental baseia-se nos milagres
da ciência moderna, na riqueza do mercado livre, na segurança do primado da lei, no respeito pelos direitos humanos e pela liberdade, nas
virtudes da caridade ou da segurança social,
nas belas-artes e na música, numa filosofia
assente no racionalismo, e numa série de outros factos que temos como adquiridos – e que
fazem de nós a mais poderosa e mais extraordinária civilização de todos os tempos.
Mas qual é, ao fim e ao cabo, a fonte de todos
estes prodígios? O aclamado autor e professor
Thomas E. Woods Jr. dá-nos aqui a resposta,
há muito tempo negligenciada: foi a Igreja Cató-

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

AGIR COMO JACQUES SEVIN
A Secretaria Nacional Pedagógica disponibilizou algumas propostas de aprofundamento e
vivência referentes ao Venerável Jacques Sevin,
um dos precursores do Escutismo Católico.
https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/7864b46f-a9fa-4650-b95f-35783e884a48

Patronos

CICE-CICG
Uma proposta de meditação diária para a
Quaresma (em inglês) da responsabilidade da
Conferência Internacional Católica do Escutismo e da Conferência Internacional Católica do
Guidismo.
https://view.genial.ly/620ad61f54082b0011992be6/social-vertical-post-scout-and-guides-lent-2022

Plataformas
A Secretaria Nacional Pedagógica disponibilizou algumas dinâmicas de vivência dos Patronos das quatro Secções, de modo a enriquecer
os projetos vividos nas Unidades com a sua
vida, os valores a transmitir e com a mística da
Secção.
https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/oficiais/
pag:recursos_oficiais/0f ba739a-4a6b-4f81-ad9f-3a68b1851a2e

AÇÃO LAUDATO SI’

Voltamos a publicar esta plataforma, dado a
mesma estar a ser construída e apresentada
por sucessivas etapas. Possível inscrição por
família: inscrevam as vossas famílias e incenti-
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vem 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/

Ensinai-nos o rumo a seguir
e como caminhar juntos até à meta.
Nós somos débeis e pecadores:
não permitais que sejamos causadores da desordem;
que a ignorância não nos desvie do caminho,
nem as simpatias humanas ou o preconceito
nos tornem parciais.
Que sejamos um em Vós,
caminhando juntos para a vida eterna,
sem jamais nos afastarmos da verdade e da
justiça.
Nós vo-lo pedimos
a Vós, que agis sempre em toda a parte,
em comunhão com o Pai e o Filho,
pelos séculos dos séculos.
Amen.

ORAÇÕES

Desafios
ATIVIDADES

ORAÇÃO PELO SÍNODO
Eis-nos aqui, diante de Vós, Espírito Santo!
Eis-nos aqui, reunidos em vosso nome!

NOVA TRADUÇÃO DA BÍBLIA

Só a Vós temos por Guia:
vinde a nós, ficai connosco,
e dignai-vos habitar em nossos corações.

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 aperfei-
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çoamento 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”.

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.

O RELÓGIO DA FAMÍLIA
Uma oportunidade para, em casal, mergulhar
com profundidade na realidade do seu casamento e dos seus frutos, e, em conjunto, dar
um novo fôlego ao projeto da família.
Porque muitos dos Dirigentes são também
casal, uma proposta para a família. Porque o
dever do escuta começa em casa.
Duração: 2 fins de semana
Local/datas: Zona centro (local a definir), 2324.abril.2022 e 18-19.junho.2022.
Comparticipação: 20€/casal
https://relogiodafamilia.wordpress.
com/2021/09/23/o-relogio-da-familia-ja-tem-datas-para-2021/

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 uma 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?
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Tempos Litúrgicos e Dias Santos
Tempo litúrgico: Tempo Comum (1.Março)
| Quaresma (de 2.Março a 14.Abril) | Tríduo
Pascal (de 14 a 16.Abril) | Páscoa (a partir de
17.Abril)

