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

e.g. 
Leituras 
Livros 

 

INTRODUÇÃO AO CRISTIANISMO 

Joseph Ratzinger [Bento XVI] (2017) 

“Este livro nasceu das preleções proferidas pelo 

então sacerdote Joseph Ratzinger para ouvintes de 

todas as faculdades durante o semestre de verão 

de 1967, em Tübingen. Com ele visava o Autor quer 

«ajudar a compreender de uma nova maneira a fé 

como possibilidade de uma verdadeira existência 

humana no mundo, quer interpretá-la sem a 

transformar num mero palavreado que tivesse 

dificuldade em esconder um vazio espiritual 

completo». A presente edição inclui dois prefácios 

do Autor que atualizam as reedições de 1968 e de 

2000 desta obra e fazem a sua ligação com a 

atualidade, pois que valem tanto hoje como ontem 

as ideias e os princípios veiculados pela primeira 

edição desta fundamentalíssima Introdução ao 

Cristianismo.” 

Editado pela Lucerna. 

 

 

 

Ebooks 

  

54 PERGUNTAS SOBRE JESUS CRISTO 

Francisco Varo (dir.), Juan Chapa, Vicente 

Balaguer, Gonzalo Aranda, Santiago Ausín e 

Juan Luis Caballero (2015) 

“Jesus chegou a casar? O que se passou na Última 

Ceia? Quem foi Maria Madalena? O cinema e a 

literatura têm levantado algumas questões sobre a 

vida de Jesus. Uma equipa de professores 

universitários de História e Teologia da 

Universidade de Navarra responde às 54 perguntas 

mais frequentes.” 

Editado pelo Gabinete de Informação do Opus 

Dei. 

http://odnmedia.s3.amazonaws.com/docs/54-

perguntas-Jesus-Cristo-

pt_20151011175531851526.pdf 

http://odnmedia.s3.amazonaws.com/docs/54-perguntas-Jesus-Cristo-pt_20151011175531851526.pdf
http://odnmedia.s3.amazonaws.com/docs/54-perguntas-Jesus-Cristo-pt_20151011175531851526.pdf
http://odnmedia.s3.amazonaws.com/docs/54-perguntas-Jesus-Cristo-pt_20151011175531851526.pdf
https://lucernaonline.pt/wp-content/uploads/2017/02/9789898809292-707x1024-1.jpg
http://odnmedia.s3.amazonaws.com/docs/54-perguntas-Jesus-Cristo-pt_20151011175531851526.pdf
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’ . 

e.g. 
Textos 

 

NINGUÉM PODE SALVAR-SE SOZINHO. 

JUNTOS, RECOMECEMOS A PARTIR DE 

COVID-19 PARA TRAÇAR SENDAS DE PAZ 

Papa Francisco 

Mensagem do Santo Padre Francisco para a 

celebração do 56.º Dia Mundial da Paz | 1º de 

janeiro de 2023 

Disponível em: 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messa

ges/peace/documents/20221208-messaggio-

56giornatamondiale-pace2023.html 

 

Audiovisual 
Filmes 

 

AS NADADORAS [The Swimmers] (2022) 

“Da Síria devastada pela guerra às Olimpíadas do 

Rio de Janeiro de 2016, duas irmãs iniciam uma 

viagem arriscada, usando heroicamente as suas 

qualidades de nadadoras.” 

Um filme apaixonante sobre resistência e 

resiliência; uma história verídica com a crise dos 

refugiados como pano de fundo e o desporto 

como meio de inclusão … 

Trailer oficial: 

https://www.youtube.com/watch?v=O-an-bfiaNI 

Disponível na Netflix. 

 

Documentários 

 

MOTHER TERESA | NO GREATER LOVE 

(2022) 

“Os ‘Cavaleiros de Colombo’ lançaram o 

documentário ‘Mother Teresa: No Greater Love’ 

(‘Madre Teresa: não há amor maior’), produzido 

no contexto do 25.º aniversário da morte da 

missionária albanesa, filmado em cinco 

continentes e contendo entrevistas, vídeos e 

‘alguns inéditos’, que contam etapas marcantes da 

vida de Santa Madre Teresa de Calcutá, que 

faleceu aos 87 anos, e o serviço aos mais pobres 

das Missionárias da Caridade em diferentes 

realidades, bem como a sua amizade com São 

João Paulo II.” 

Trailer oficial: 

https://www.motherteresamovie.com/#trailer 

Disponível em DVD (inglês e espanhol): 

https://ignatius.com/mother-teresa-mtnglm/ 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/20221208-messaggio-56giornatamondiale-pace2023.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/20221208-messaggio-56giornatamondiale-pace2023.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/20221208-messaggio-56giornatamondiale-pace2023.html
https://www.youtube.com/watch?v=O-an-bfiaNI
https://www.motherteresamovie.com/#trailer
https://ignatius.com/mother-teresa-mtnglm/
https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-11/papa-francisco-concede-entrevista-revista-america-magazine.html
https://www.netflix.com/pt/title/81365134
https://ignatius.com/mother-teresa-mtnglm/
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’ . 

e.g. 
Vídeos 

 

ORAÇÃO PELAS ORGANIZAÇÕES DE 

VOLUNTARIADO (dezembro de 2022) 

Rede Mundial de Oração do Papa (Apostolado 

da Oração) 

“Voluntariado. Compromisso. Coordenação. Estas 

são as três palavras-chave do Vídeo do Papa de 

dezembro, preparado pela Rede Mundial de Oração 

do Papa. Como diz Francisco, "O mundo precisa de 

voluntários e de organizações que queiram 

comprometer-se com o bem comum". Voluntários 

que dão sua ajuda em diferentes organizações 

"Trabalhando em conjunto, apesar dos poucos 

recursos que possam ter, dão o seu melhor e 

tornam possível o milagre da multiplicação da 

esperança".". 

Disponível no YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=aH0LKG5SPwQ 

 

Podcasts 

 

ALARGA A TUA TENDA 

Agência Ecclesia 

“«Alarga a tua tenda» é um podcast da Agência 

Ecclesia que nasce do caminho sinodal que a Igreja 

está a fazer. O objetivo é contar percursos e 

momentos de aproximação ou afastamento à fé, 

falar sobre espiritualidade, perguntas, certezas e 

incertezas. Queremos tatear, através de diferentes 

vidas, a forma como a Igreja se constrói e contar 

como se sonha a comunidade onde todos têm 

lugar. As conversas são conduzidas pela jornalista 

Lígia Silveira e publicadas integralmente neste 

podcast depois de emitidas no programa Ecclesia, 

na Antena 1, poucos minutos depois da meia-noite 

de quinta-feira.” 

Disponível em: https://anchor.fm/alarga-a-tua-tenda 

 

Músicas 

 

MÚSICAS PREDILETAS 

BENTO XVI 

Eis uma lista de reprodução que inclui todas as 

músicas que o Papa Bento XVI nomeou como 

prediletas. Wolfgang Amadeus Mozart e Johann 

Sebastian Bach são os compositores de eleição… 

Disponível no Spotify: 

https://open.spotify.com/playlist/4pb6kUdzhMUVz3

kThoxNQT?go=1&sp_cid=6210f42e0351ee5df6ebfff

eac04f2f3&utm_source=embed_player_p&utm_me

dium=desktop&nd=1 

https://www.youtube.com/watch?v=aH0LKG5SPwQ
https://anchor.fm/alarga-a-tua-tenda
https://open.spotify.com/playlist/4pb6kUdzhMUVz3kThoxNQT?go=1&sp_cid=6210f42e0351ee5df6ebfffeac04f2f3&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/4pb6kUdzhMUVz3kThoxNQT?go=1&sp_cid=6210f42e0351ee5df6ebfffeac04f2f3&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/4pb6kUdzhMUVz3kThoxNQT?go=1&sp_cid=6210f42e0351ee5df6ebfffeac04f2f3&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/4pb6kUdzhMUVz3kThoxNQT?go=1&sp_cid=6210f42e0351ee5df6ebfffeac04f2f3&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=aH0LKG5SPwQ
https://agencia.ecclesia.pt/portal/comunicacoes-agencia-ecclesia-lanca-podcast-alarga-a-tua-tenda/
https://pt.aleteia.org/2023/01/04/uma-selecao-com-as-musicas-favoritas-de-bento-xvi/
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’ . 

e.g. 
Formação 
Cursos Online 

 

O PENSAMENTO CATÓLICO SOBRE A 

POLÍTICA E O ESTADO 

Universidade Católica Portuguesa | Instituto 

de Estudos Políticos 

Coordenação científica: Prof. Manuel Braga da 

Cruz 

Duração: 12 sessões de 90 minutos 

Início: 2.fevereiro 

Fim: 4.maio 

Esforço estimado: 90 minutos/semana 

Comparticipação: 150€ 

Data limite para inscrição: 27 Janeiro 2023 

Informações: https://iep.lisboa.ucp.pt/pt-

pt/eventos/2a-edicao-advanced-programme-o-

pensamento-catolico-sobre-politica-e-o-estado-

10791 

Inscrição: Dr. Miguel Paim (miguel.paim@ucp.pt) 

 

 

CURSO DE ANIMADORES LAUDATO SI’ 

Movimento Laudato Si’ 

Um curso importante para melhor trabalharmos 

esta importante encíclica do Papa Francisco. 

Início: abril 

Duração: 4 semanas 

Esforço estimado: 3-4 horas/semana 

Comparticipação: gratuito 

Informações e inscrição: 

https://laudatosianimators.org/pt/home-pt/ 

 

 

EXPLICA-ME PORQUE TENHO DE IR À 

MISSA 

Centro de Espiritualidade Redentorista 

“Reconheçamos: nas igrejas afirma-se 

perentoriamente que a «celebração de Domingo» 

é o centro da vida dos cristãos e o ápice da 

semana, mas as experiências que as pessoas vão 

tendo aqui e acolá não corresponde muito a isso. 

Há quem sinta que, domingo após domingo, 

desenvolve mais a pachorra do que a fé… 

Este curso é uma conversa com quem se pergunta 

algumas vezes “por que motivo ainda cá venho?!” 

e também com quem já deixou de procurar 

motivos para lá ir. Porque para uns e para outros, 

as perguntas permanecem as mesmas. Porque se 

celebra? Porquê desta maneira? Há outras? Onde? 

Como? Nós também podemos? Preciso disso para 

quê?” 

Duração: 3 semanas 

Início: 9 de janeiro 

Esforço estimado: 3-5 horas/semana 

Comparticipação: gratuito 

Informações e inscrição: https://ceredentorista.pt/ 

 

https://iep.lisboa.ucp.pt/pt-pt/eventos/2a-edicao-advanced-programme-o-pensamento-catolico-sobre-politica-e-o-estado-10791
https://iep.lisboa.ucp.pt/pt-pt/eventos/2a-edicao-advanced-programme-o-pensamento-catolico-sobre-politica-e-o-estado-10791
https://iep.lisboa.ucp.pt/pt-pt/eventos/2a-edicao-advanced-programme-o-pensamento-catolico-sobre-politica-e-o-estado-10791
https://iep.lisboa.ucp.pt/pt-pt/eventos/2a-edicao-advanced-programme-o-pensamento-catolico-sobre-politica-e-o-estado-10791
mailto:miguel.paim@ucp.pt
https://laudatosianimators.org/pt/home-pt/
https://ceredentorista.pt/
https://iep.lisboa.ucp.pt/events/advanced-programme-o-pensamento-catolico-sobre-politica-e-o-estado-9126
https://www.facebook.com/efpwr/photos/a.859093487481482/3144478205609654/?paipv=0&eav=AfabgvV5DO2MZ0MwUwa8Pmv8nf0bE3JXKBE5TolGLEkagUQ6tYJtkh2wAe9ono_ZM-o
https://ceredentorista.pt/
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’ . 

e.g. 

 

"Ó BELEZA TÃO ANTIGA E TÃO NOVA!" 

Centro de Espiritualidade Redentorista 

“Esta é a primeira parte de um curso que nos 

ocupará três anos. Neste primeiro ano, o ponto de 

encontro será ali pelo sul de Espanha e França – 

numas grutas com umas quantas pinturas 

rupestres – e daí seguimos juntos até ao interior 

de alguns mosteiros na Irlanda e na Alemanha, por 

volta do ano 1000, onde vamos espreitar sobre o 

ombro de monges fazendo iluminuras à luz das 

velas. 

Pelo caminho, visitamos tantos tantos lugares e 

tempos: Nigéria, Honduras, Papua Nova Guiné, 

Egipto, Grécia, Babilónia, umas quantas voltas pelo 

Império Romano, e daí Europa acima… E 

prometemos umas fugidas mais a Oriente, para ver 

o que está a acontecer por lá. 

Cada semana terá uma lição da História da Arte e, 

a partir daí, o desenvolvimento de uma intuição da 

História da Teologia.” 

Duração: 3 semanas 

Início: 6 de março 

Esforço estimado: 3-5 horas/semana 

Comparticipação: gratuito 

Informações e inscrição: https://ceredentorista.pt/ 

Cursos Híbridos 

 

A CRISE ATUAL DO CRISTIANISMO E A 

FORMA FUTURA DA IGREJA 

Brotéria 

“O estado em que se encontra a Igreja Católica 

contemporânea em muito se assemelha àquela 

situação anterior à Reforma [protestante]… A 

imagem das igrejas fechadas e vazias durante a 

pandemia de coronavírus foi para mim um profético 

sinal de alarme: em breve, este poderá muito bem ser 

o estado permanente da Igreja se ela não passar por 

uma profunda transformação». A análise é do 

pensador católico checo Tomáš Halík, que iremos 

explorar no seu mais recente livro A tarde do 

cristianismo. O tempo da transformação. Num 

primeiro momento, apresentamos o diagnóstico que 

aí se faz da crise, enquanto fim de uma era para a 

Igreja, que aprofundamos com outros autores como 

Michel de Certeau, Ghislain Lafont, Elmar Salmann. 

Discutimos, depois, a força profética deste “sinal de 

alerta”, procurando entrever traços promissores de 

outra forma eclesial que seja capaz de realizar a força 

do Evangelho num contexto cultural plural e secular.” 

Local: Brotéria 

Online: o curso é gravado e os links de acesso 

enviados a todos os inscritos, para que possam 

participar em diferido caso não estejam disponíveis 

nos horários propostos. 

Datas: 17, 18 e 19 janeiro 

Horário: 19h00 às 20h30 

Comparticipação: 15€ 

Informações e inscrições: 

https://broteria.org/pt/programa?curso-forma-futura-

da-igreja 

https://ceredentorista.pt/
https://broteria.org/pt/programa?curso-forma-futura-da-igreja
https://broteria.org/pt/programa?curso-forma-futura-da-igreja
https://ceredentorista.pt/
https://www.broteria.org/pt/home
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e.g. 

 

"DEPOIS DE DEUS": NARRATIVAS DA 

SECULARIZAÇÃO 

Brotéria 

“As sociedades ocidentais contemporâneas 

caracterizam-se por um acelerado processo de 

secularização. Algumas narrativas associam a 

progressiva erosão da prática religiosa a fatores 

externos como o avanço da ciência ou a crescente 

urbanização das sociedades. Outras narrativas, por 

seu lado, descrevem o processo de secularização 

como intrínseco ao próprio cristianismo, como 

desenlace do movimento de esvaziamento de Deus 

na Encarnação. O facto de as religiões tradicionais 

perderem espaço na era secular não significa a total 

ausência de religiosidade, que pode assumir novas 

formas, transformando-se numa espiritualidade 

para além de Deus. Ao longo do curso, são 

exploradas diferentes narrativas da secularização, 

com destaque para a obra de Charles Taylor 

intitulada A Era Secular e a desconstrução do 

cristianismo segundo Jean-Luc Nancy.” 

Local: Brotéria 

Online: o curso é gravado e os links de acesso 

enviados a todos os inscritos, para que possam 

participar em diferido caso não estejam 

disponíveis nos horários propostos.  

Datas: 7, 8 e 9 fevereiro 

Horário: 19h00 às 20h30 

Comparticipação: 15€ 

Informações e inscrições: 

https://broteria.org/pt/programa?curso-depois-de-

deus 

 

 

O LUGAR CANÓNICO DOS LEIGOS NA IGREJA 

Brotéria 

“A redescoberta da Igreja como “Povo de Deus” 

colocou os leigos no centro do debate teológico e 

canónico, obrigando a repensar direitos e deveres. 

A sinodalidade levanta questões e abre caminhos. 

O que pode fazer um leigo?” 

Local: Brotéria 

Online: o curso é gravado e os links de acesso 

enviados a todos os inscritos, para que possam 

participar em diferido caso não estejam 

disponíveis nos horários propostos.  

Datas: 21, 22 e 23 março 

Horário: 19h00 às 20h30 

Comparticipação: 15€ 

Informações e inscrições: 

https://broteria.org/pt/programa?curso-lugar-

canonico-leigos 

 

Cursos Presenciais 

 

FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA O 

CUIDADO DOS MENORES E FRÁGEIS 

Diocese do Porto 

“A via mais eficaz é a formação dos agentes 

pastorais, quer para se evitarem comportamentos 

inadequados, quer para ajudar os menores na sua 

própria autodefesa. Esta é uma tarefa de toda a 

https://broteria.org/pt/programa?curso-depois-de-deus
https://broteria.org/pt/programa?curso-depois-de-deus
https://broteria.org/pt/programa?curso-lugar-canonico-leigos
https://broteria.org/pt/programa?curso-lugar-canonico-leigos
https://www.broteria.org/pt/home
https://www.broteria.org/pt/home
https://www.diocese-porto.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias/forma%C3%A7%C3%A3o-e-sensibiliza%C3%A7%C3%A3o-para-o-cuidado-dos-menores-e-fr%C3%A1geis/
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’ . 

e.g. 
comunidade, mas a começar pelos agentes 

pastorais que mais lidam com este grupo etário.” 

Datas: 21 janeiro ou 28 janeiro | 09h30-12h30 

Locais 21 janeiro – Centro Pastoral de Oliveira do 

Douro, Vila Nova de Gaia | 28 janeiro – Centro 

Pastoral de Paredes 

Comparticipação: gratuito 

Informações: https://www.diocese-

porto.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias/forma%C3%A

7%C3%A3o-e-sensibiliza%C3%A7%C3%A3o-para-o-

cuidado-dos-menores-e-fr%C3%A1geis/ 

Inscrições: Não é necessária inscrição. Basta 

aparecer e participar. 

 

SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS 

PRESENCIAIS 

 

LUGARES DA AFETIVIDADE E DA 

SEXUALIDADE NA CONFIGURAÇÃO DA 

IDENTIDADE PESSOAL 

Corpo Nacional de Escutas | Projeto 

Entrelinhas 

“O CNE pretende, com este Projeto, capacitar os 

seus dirigentes para pensarem e agirem, no 

contexto da educação, sobre a afetividade e 

sexualidade humanas, num trabalho cada vez mais 

consciente e profundo de transformação social e 

aprofundamento da fé cristã entre os jovens. O 

CNE pretende, ainda, ser dínamo de pensamento e 

ação da Igreja sobre o tema da Afetividade e 

Sexualidade Humanas e propor novos espaços de 

formação e reflexão em diálogo com o 

pensamento cristão.” 

Data: 28-29.janeiro 

Local: Escola Superior Agrária de Coimbra 

Comparticipação: 10€ 

Informações: https://flordelis.escutismo.pt/estao-

abertas-as-inscricoes-para-o-simposio-promovido-

pelo-projeto-entre-linhas-

20230104/?fbclid=IwAR2aYBOamnbR6Cz6mYBsT7J

MfkQBb7gOhmZNxAv8VqLtybx2rsjRWpOQ_mI 

Inscrições: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeikLol-

zXaxcTbqLEcYyLgG3NF0S26L6aOtMTbkhEyF_AjL

A/viewform 

 

Recursos 
Ferramentas de Formação 

  

AS CARTAS DO NOVO TESTAMENTO | 

CONTEXTO HISTÓRICO (2022) 

Bible Project Português 

“No Novo Testamento, existem 21 cartas ou 

epístolas escritas por alguns dos primeiros líderes 

cristãos a comunidades de seguidores de Jesus no 

antigo mundo romano. […] Para quem elas foram 

escritas, onde seus destinatários viviam, e o que 

motivou o seu envio? Neste vídeo, exploramos 

diferentes níveis de contexto histórico nessas 

cartas, de forma a melhor compreendermos a 

sabedoria que elas nos oferecem ainda hoje.” 

Disponível no YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=mbQi0jBk4rM 

https://www.diocese-porto.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias/forma%C3%A7%C3%A3o-e-sensibiliza%C3%A7%C3%A3o-para-o-cuidado-dos-menores-e-fr%C3%A1geis/
https://www.diocese-porto.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias/forma%C3%A7%C3%A3o-e-sensibiliza%C3%A7%C3%A3o-para-o-cuidado-dos-menores-e-fr%C3%A1geis/
https://www.diocese-porto.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias/forma%C3%A7%C3%A3o-e-sensibiliza%C3%A7%C3%A3o-para-o-cuidado-dos-menores-e-fr%C3%A1geis/
https://www.diocese-porto.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias/forma%C3%A7%C3%A3o-e-sensibiliza%C3%A7%C3%A3o-para-o-cuidado-dos-menores-e-fr%C3%A1geis/
https://flordelis.escutismo.pt/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-simposio-promovido-pelo-projeto-entre-linhas-20230104/?fbclid=IwAR2aYBOamnbR6Cz6mYBsT7JMfkQBb7gOhmZNxAv8VqLtybx2rsjRWpOQ_mI
https://flordelis.escutismo.pt/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-simposio-promovido-pelo-projeto-entre-linhas-20230104/?fbclid=IwAR2aYBOamnbR6Cz6mYBsT7JMfkQBb7gOhmZNxAv8VqLtybx2rsjRWpOQ_mI
https://flordelis.escutismo.pt/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-simposio-promovido-pelo-projeto-entre-linhas-20230104/?fbclid=IwAR2aYBOamnbR6Cz6mYBsT7JMfkQBb7gOhmZNxAv8VqLtybx2rsjRWpOQ_mI
https://flordelis.escutismo.pt/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-simposio-promovido-pelo-projeto-entre-linhas-20230104/?fbclid=IwAR2aYBOamnbR6Cz6mYBsT7JMfkQBb7gOhmZNxAv8VqLtybx2rsjRWpOQ_mI
https://flordelis.escutismo.pt/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-simposio-promovido-pelo-projeto-entre-linhas-20230104/?fbclid=IwAR2aYBOamnbR6Cz6mYBsT7JMfkQBb7gOhmZNxAv8VqLtybx2rsjRWpOQ_mI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeikLol-zXaxcTbqLEcYyLgG3NF0S26L6aOtMTbkhEyF_AjLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeikLol-zXaxcTbqLEcYyLgG3NF0S26L6aOtMTbkhEyF_AjLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeikLol-zXaxcTbqLEcYyLgG3NF0S26L6aOtMTbkhEyF_AjLA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=mbQi0jBk4rM
https://flordelis.escutismo.pt/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-simposio-promovido-pelo-projeto-entre-linhas-20230104/?fbclid=IwAR2aYBOamnbR6Cz6mYBsT7JMfkQBb7gOhmZNxAv8VqLtybx2rsjRWpOQ_mI
https://www.youtube.com/watch?v=mbQi0jBk4rM
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’ . 

e.g. 

 

AS CARTAS DO NOVO TESTAMENTO | 

CONTEXTO LITERÁRIO (2022) 

Bible Project Português 

“No Novo Testamento, existem 21 cartas ou 

epístolas escritas por alguns dos primeiros líderes 

cristãos a comunidades de seguidores de Jesus no 

antigo mundo romano. Essas cartas são ricas em 

teologia e direção para o que significa ser uma 

comunidade de seguidores de Jesus, mas também 

podem ser vistas como densas e de difícil 

compreensão. Neste vídeo, exploraremos o estilo 

literário de escrita de cartas antigas e 

mostraremos a você como identificar as ideias 

centrais delas desde o seu início até o fim.” 

Disponível no YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=aImcnIPCvSs 

 

Ferramentas de Animação 

 

ORDINÁRIO DA MISSA | PARA USO DOS 

FIÉIS 

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 

 

 

CANCIONEIRO 

Família Missionária Verbum Dei 

“Este Cancioneiro Online tem o objetivo de 

agregar todo o reportório musical (Cancioneiros 

das nossas comunidades em Portugal – Lisboa, 

Oeiras, Paços de Arcos, Leião, Sesimbra, Porto, 

Aveiro, Pombal, Coimbra, Viana do Castelo, Évora 

Campo Maior, Elvas, Madeira…) desde a fundação 

até ao mais recente. Também engloba cânticos 

vindos de outras comunidades Verbum Dei 

espalhadas pelo o mundo.” 

Disponível em: 

http://lisboa.verbumdei.org/cancioneiro/ 

 

Plataformas 

 

PLATAFORMA DE AÇÃO LAUDATO SI’ 

Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento 

Humano Integral (em parceria com diversas 

organizações) 

https://www.youtube.com/watch?v=aImcnIPCvSs
https://livros.liturgia.pt/missal/396-ordinario-da-missa-para-uso-dos-fieis.html
https://livros.liturgia.pt/missal/396-ordinario-da-missa-para-uso-dos-fieis.html
http://lisboa.verbumdei.org/cancioneiro/
https://www.youtube.com/watch?v=aImcnIPCvSs
http://lisboa.verbumdei.org/cancioneiro/
https://plataformadeacaolaudatosi.org/
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e.g. 
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/ 

 

Orações 

  

ORAÇÃO PELA VIDA NASCENTE 

Bento XVI (27.novembro.2010) 

Senhor Jesus, 

que fielmente visitais e cumulais 

com a vossa Presença 

a Igreja e a história dos homens; 

que no admirável Sacramento 

do vosso Corpo e do vosso 
Sangue 

nos tornais partícipes da Vida 
divina 

e nos fazeis antegozar 

a alegria da Vida eterna; 

nós vos adoramos e vos 
bendizemos. 

 

Prostrados diante de Vós, 

nascente e amante da vida 

realmente presente e vivo no 
meio de nós, suplicamos-vos. 

 

Voltai a despertar em nós o 
respeito por cada vida humana 
nascente, 

tornai-nos capazes de entrever 

no fruto do ventre materno 

a obra admirável do Criador, 

disponde os nossos corações 

ao acolhimento generoso de cada 
criança que está para nascer. 

 

Abençoai as famílias, 

santificai a união dos esposos, 

tornai fecundo o seu amor. 

 

Acompanhai com a luz 

do vosso Espírito as opções 

das assembleias legislativas, 

para que os povos e as nações 
reconheçam e respeitem 

a sacralidade da vida, 

de cada vida humana. 

 

Orientai a obra 

dos cientistas e dos médicos, 

https://plataformadeacaolaudatosi.org/
https://www.poder360.com.br/internacional/velorio-de-bento-16-sera-na-na-praca-sao-pedro-em-roma/
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e.g. 
a fim de que o progresso 
contribua para o bem integral da 
pessoa 

e ninguém venha a sofrer 

supressão e injustiça. 

 

Infundi caridade criativa 

nos administradores 

e nos economistas, 

para que saibam intuir e 
promover condições suficientes 

a fim de que as jovens famílias 
possam abrir-se serenamente 

ao nascimento de novos filhos. 

 

Consolai os cônjuges que sofrem 
por causa da impossibilidade 

de ter filhos e, na vossa bondade, 
sede providente para com eles. 

 

Educai todos a cuidar das 
crianças órfãs ou abandonadas, 

para que elas possam 
experimentar o calor da vossa 
Caridade, 

a consolação 

do vosso Coração divino. 

 

Com Maria vossa Mãe, 

a grande crente, em cuja seio 
assumistes a nossa natureza 
humana, 

esperamos de Vós, nosso único 

e verdadeiro Bem e Salvador, 

a força de amar e servir a vida, 

à espera de viver sempre em Vós, 

na Comunhão 

da Bem-Aventurada Trindade. 

 

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 Livro de Oseias (Os) e Primeira carta de 

Pedro (1Pd), 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”. 

http://www.conferenciaepiscopal.pt/biblia
mailto:biblia.cep@gmail.com
https://agencia.ecclesia.pt/portal/biblia-comissao-lanca-nova-traducao-para-livro-do-profeta-oseias-que-denunciou-idolatria/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/biblia-nova-traducao-para-primeira-carta-de-pedro-divulgada-online/


Boletim bimestral do ADRO | janeiro/fevereiro 2023 

 

 

 

 

 

 

 

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

e.g. 

 

O RELÓGIO DA FAMÍLIA 

CVX – Comunidade de Vida Cristã 

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: (Casa de Oração de Santa Maria 

Rafaela, Palmela), 13-15.janeiro e 11-12.março. 

Comparticipação: O valor de inscrição e estadia de 

cada edição está tabelado de acordo com o 

preçário da casa, a consultar junto da mesma 

Informações: 

https://relogiodafamilia.files.wordpress.com/2022/0

6/flyer-2022-23.pdf 

Inscrição: Diretamente na casa, através do e-mail 

casadeoracao@aciportugal.org 

 

Bem Comum 

 

DAR VOZ AO SILÊNCIO 

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 JANEIRO, celebramos Santa Maria, Mãe 

dos Escutas (1 de janeiro) e a Conversão de São 

Paulo, patrono dos Caminheiros (25 de janeiro). 

 

 
 

Santa Maria, visitada pelo Arcanjo Gabriel, 

concebeu do Espírito Santo e deu à luz Jesus, 

tornando-se a Mãe de Deus, invocação que se 

celebra nesta data. Na cruz, Jesus disse «Mulher, eis 

o teu filho!» e, depois, disse ainda «Eis a tua mãe!». 

Desde então, Maria, mãe de Deus é igualmente Mãe 

da Igreja e nossa Mãe. Ao longo do ano, podemos 

recordá-la sob múltiplas invocações. No CNE, desde 

tempos imemoriais que a celebramos como Mãe 

dos Escutas. Uma vez mais, entreguemo-nos à sua 

proteção! 

São Paulo, apóstolo dos gentios, é o patrono dos 

Caminheiros. Nesta festa da sua conversão, 

recordamos aquele momento crucial da sua vida, 

https://relogiodafamilia.files.wordpress.com/2022/06/flyer-2022-23.pdf
https://relogiodafamilia.files.wordpress.com/2022/06/flyer-2022-23.pdf
mailto:casadeoracao@aciportugal.org
https://darvozaosilencio.org/
https://darvozaosilencio.org/
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e.g. 
passado na estrada de Damasco, em que 

confrontado com luz de Cristo, inicia uma mudança 

radical de vida. Por que não aproveitarmos a 

ocasião para procurarmos conhecê-lo um pouco 

mais? 

 

No mês de FEVEREIRO, celebramos São João de Brito, 

modelo de vida dos Pioneiros (4 de fevereiro), bem 

como São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, 

modelos de vida dos Lobitos (20 de fevereiro). 

 

             
 

São João de Brito, sacerdote jesuíta do século XVII, 

nasceu em Lisboa e partiu para a Índia onde 

devotou toda a sua vida à evangelização dos povos, 

procurando inculturar o cristianismo nas culturas 

locais, tendo morrido martirizado. Vamos, 

designadamente com os Pioneiros, conhecer um 

pouco mais da sua vida? 

São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, os 

Pastorinhos de Fátima, foram crianças, como os 

Lobitos para quem são modelo de vida. Uma 

profunda devoção a Jesus escondido unia-os, 

procurando sempre estar junto d’Ele e rezar-Lhe. 

Que tal partilhar com os Lobitos este e outros 

aspetos mais da vida dos Pastorinhos? 

Tempos Litúrgicos e Dias Santos 

Tempo litúrgico: Natal (até 8.Janeiro) | Tempo 

Comum (a partir de 9.Janeiro e até 21.fevereiro) | 

Quaresma (a partir de 22.fevereiro) 

 

Janeiro 

SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM 

      01 

02 03 04 05 06 07 08 

09 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

1.janeiro | Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus 

8.janeiro | Domingo da Epifania do Senhor 

9.janeiro | Domingo do Batismo do Senhor 

 

Fevereiro 

SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM 

  01 02 03 04 05 

06 07 08 09 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

 

2.fevereiro | Festa da Apresentação do Senhor 

22.fevereiro | Quarta-feira de Cinzas 


