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Leituras 
Livros 

 

JESUS DE NAZARÉ 
Joseph Ratzinger [Bento XVI] (2011) 

“No gesto das mãos abençoadoras exprime-se a 
relação duradoura de Jesus com os seus discípulos, 
com o mundo. Ao partir, Ele ergue-nos acima de 
nós mesmos e abre o mundo a Deus. Por isso os 
discípulos puderam transbordar de alegria quando 
voltaram de Betânia para casa. Na fé, sabemos que 
Jesus, abençoando, tem as suas mãos estendidas 
sobre nós. Tal é a razão permanente da alegria 
cristã». «Posso finalmente trazer a público a II 
Parte do meu livro sobre Jesus de Nazaré. (…) 
Embora continue, naturalmente, |a haver detalhes a 
discutir|todavia espero que me tenha sido 
concedido aproximar-me da figura de Nosso 
Senhor de um modo que possa ser útil a todos os 
leitores que queiram encontrar Jesus e acreditar 
n’Ele.» (Prefácio).” 
Sugerimos ler, ou reler, esta leitura da vida de Jesus 
Cristo da lavra de Joseph Ratzinger [Bento XVI]; 
editada em três livros. 

Editado pel’ A Esfera dos Livros (primeiro livro) e 
pela Principia (segundo e terceiro livros). 

 

DEUS É SEMPRE NOVO 
Bento XVI 

“Estas páginas […] representam […] uma espécie de 
“síntese espiritual” dos escritos de Bento XVI: aqui 
brilha a sua capacidade de mostrar a profundidade 
da fé cristã de maneira sempre nova.” (Papa 
Francisco) 
Uma recentíssima síntese de pensamentos 
espirituais do Papa Bento XVI; para ler e meditar… 
Editado pela Lucerna. 
 

Ebooks 

 
CATEQUESES SOBRE AS BEM-
AVENTURANÇAS 
Papa Francisco (2020) 

“Ao longo de nove audiências – entre janeiro e abril 
de 2020 – o Papa Francisco explicou como viver as 
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bem-aventuranças, detendo-se nas partes que a 
compõem e sua importância na vida do cristão. As 
bem-aventuranças, disse no início, «são a carteira 
de identidade do cristão, porque descrevem o 
rosto e o estilo de vida de Jesus».” 
Neste ano litúrgico acompanhado pelo Evangelho 
de Mateus, onde as Bem-Aventuranças são 
proclamadas (Mt 5, 1-12), que tal refletir um pouco 
sobre cada uma delas?... 
Editado pelo Gabinete de Informação do Opus Dei. 
Disponível em: 
https://multimedia.opusdei.org/doc/pdf/Catequeses
%20sobre%20as%20Bem-aventurancas%20-
%20Papa%20Francisco20220312163313165594.pdf 
 

Documentos 

 

RELATÓRIO FINAL 
Comissão Independente para o Estudo dos 
Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica 
Portuguesa 

Relatório da comissão que durante mais de um ano 
procurou escutar vozes no silêncio e estudar um 
fenómeno que urge acautelar, prevenir e erradicar. 

Uma leitura que desperta consciências para que 
haja a necessária consequência. 
Disponível em: https://darvozaosilencio.org/wp-
content/uploads/2023/02/RELATORIO_FINAL.pdf 

Textos 

 
ASCESE QUARESMAL, ITINERÁRIO SINODAL 
Papa Francisco 

Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 
2023. 

Disponível em: 
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/messag
es/lent/documents/20230125-messaggio-
quaresima.pdf 
 

Audiovisual 
Filmes 

 

A PAIXÃO DE CRISTO [The Passion of the 
Christ] (2004) 
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«A Paixão de Cristo» é um filme bíblico dirigido por 
Mel Gibson que retrata a Paixão de Jesus, em 
grande medida de acordo com os Evangelhos de 
Mateus, Marcos, Lucas e João do Novo 
Testamento, inspirando-se também sobre a Sexta-
Feira das Dores, juntamente com outros escritos 
devocionais, como os atribuídos a mística e 
visionária Beata Anna Catarina Emmerich. 
O filme abrange principalmente as 12 horas finais da 
vida de Jesus, começando com a agonia no jardim 
de Getsémani, terminando com uma breve 
descrição de sua ressurreição. Flashbacks de Jesus 
criança e jovem, proclamando o Sermão da 
Montanha, ensinando os Doze Apóstolos, e na 
Última Ceia são algumas das cenas igualmente 
retratadas. O diálogo é inteiramente em aramaico, 
latim e hebraico (línguas originalmente ali faladas). 
Um filme apaixonante para animar uma sessão 
durante a Quaresma, designadamente na Semana 
Santa 
Trailer oficial: 
https://www.youtube.com/watch?v=BWibLm_3Q1w 
Disponível em DVD. 
 

Documentários 

 

O SIM DE MARIA 
Lumine 

“Como viver a dimensão do Natal todos os dias do 
ano, para muito além do dia 25 de dezembro? A 
mais nova produção original da Lumine — maior 
plataforma católica de streaming da América Latina 

— busca responder essa pergunta. O documentário 
“O Sim de Maria” é centrado no depoimento de 
cinco mulheres, que tratam sobre seu 
relacionamento com a fé e como enfrentam as 
dificuldades da vida.” 

Disponível no YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=NW7zQyRmho0 

Vídeos 

 

THE PRESENT 
Institute of Animation 

“The Present” é uma curta-metragem referente a 
uma tese de Efeitos Visuais e Pós-produção Digital 
na Filmakademie Baden-Wuerttemberg em 
Ludwigsburg, Alemanha. 

Um curto filme que fala de deficiência, inclusão, 
sentimentos, atitudes. 

Excelente para lançar uma reflexão e debate… 
Disponível no YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=W
jqiU5FgsYc 
 

Podcasts 

 

GUERREIROS DE SANTIAGO 
Rádio JIM – Jovens em Missão 
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Uma série de podcats sobre os Caminhos de 
Santiago, sua história, tradições e peregrinações, 
bem como muitos testemunhos de quem por ali já 
caminhou. No episódio 15, testemunho do Pedro 
Bernardo de Sousa, dirigente do CNE (Marinha 
Grande) e membro da Equipa Adro. 

Disponível em: https://play.acast.com/s/guerreiros-
de-santiago/1-a-tradicao-jacobeia 

Músicas 

 

PAIXÃO SEGUNDO SÃO MATEUS, BWV 244 
[Johannes-Passion] 
Johann Sebastian Bach 

A Paixão segundo Mateus BWV 244 (em latim: 
Passio Domini nostri Jesu Christi secundum 
Evangelistam Matthaeum; em alemão: Matthäus-
Passion), mais conhecida nos países católicos como 
Paixão segundo São Mateus, é um oratório de 
Johann Sebastian Bach, que representa o 
sofrimento e a morte de Cristo segundo o 
Evangelho de Mateus, com libreto de Picander 
(Christian Friedrich Henrici), sendo a obra mais 
extensa do compositor. Composta provavelmente 
em 1727, terá sido apresentada pela primeira vez na 
Sexta-feira da Paixão de 1727 ou na Sexta-feira da 
Paixão de 1729 na Thomaskirche (Igreja de São 
Tomás) em Leipzig. 
Para ouvir, e ajudar a orar, na Semana Santa… 
Compositor | Johahn Sebastian Bach 
Maestro | Philipp Herreweghe 
Coro e Orquestra | Collegium Vocale Gent 

Disponível no YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=KNJZzXalO8Q 
 

Formação 
Cursos Online 

 

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/ 
 

 

"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 
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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.março 
Esforço estimado: 3-5 horas/semana 
Comparticipação: gratuito 
Informações e inscrição: https://ceredentorista.pt/ 
 

 

PARA UMA TEOLOGIA DA IMAGEM 
Centro de Espiritualidade Redentorista 

“Há maneiras tão distintas de nos aproximarmos do 
Mistério… Uma dessas aproximações acontece no 
parapeito das imagens, no recorte das imagens que 
são como janelas. O cristianismo do Ocidente 
tornou-se mais cartesiano, ganhou o gosto às 
formulações, às palavras exatas. Já o cristianismo 
do Oriente guardou o repertório dos ícones, as 
imagens inspiradas como escrituras. 
Neste curso iremos fazer um trajeto pelos mistérios 
em que dizemos o Mistério: um ícone do Oriente 
em cada sessão, para nos introduzirmos no 
ambiente simbólico de outra atmosfera teológica e 
espiritual, para fazermos juntos uma leitura de cada 
ícone nos seus códigos e símbolos, e para depois 

redizermos a fé com palavras tão coloridas e visuais 
quanto o ícone que as inspira.” 
Duração: 3 semanas 
Início: 1.maio 
Esforço estimado: 3-5 horas/semana 
Comparticipação: gratuito 
Informações e inscrição: https://ceredentorista.pt/ 
 

 

«CRISTIANISMO E SOCIEDADE 
CONTEMPORÂNEA» 
Escola Superior de Teologia e Ciências 
Humanas [Viana do Castelo] 

“A Sinodalidade da Igreja”; “Mulheres e Igreja: uma 
relação controversa”; “Cristianismo e Política: 
existem alternativas?”; “Cristianismo e Pensamento 
Contemporâneo”; “Cristianismo e Literatura” e 
“Cristianismo e Arte” são alguns pontos que vão ser 
refletidos neste curso. 
Duração: 8 semanas 
Início: 15.março 
Datas: quartas–feiras, das 19h45 às 22h30 
Esforço estimado: 3 horas/semana 
Comparticipação: gratuito 
Informações e inscrição: geral@icvc.pt 
 

 

ANTIGO TESTAMENTO 
Instituto Diocesano da Formação Cristã | 
Patriarcado de Lisboa 
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“Com esta disciplina pretende-se fornecer ao aluno 
uma visão geral, da História da Salvação, desenhada 
por Deus em diálogo com os homens, desde o 
princípio dos tempos. Essa história amorosa, feita 
de encontros e desencontros, descobre na 
fidelidade de Deus a sua âncora. A Aliança de Deus 
com os homens, tantas vezes quebrada por estes 
mas renovada por Deus, permanece sempre como 
sinal do Amor de Deus pelo Povo que escolheu 
para sua herança. O itinerário proposto visa 
apresentar Cristo como decisiva “chave de leitura” 
do Antigo Testamento, sendo este uma 
prefiguração progressiva do que na incarnação do 
Verbo é já realidade. Profecia e cumprimento são, 
pois, dois eixos fundamentais desta abordagem.” 
Datas: 15.fevereiro a 12.junho (quartas-feiras) | 
21h00 
Comparticipação: 45€ 
Informações e inscrições: https://idfc.patriarcado-
lisboa.pt/cursos/antigo-testamento-p-ricardo-freire-
segundo-semestre/ 
 

Cursos Híbridos 

 

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 
 

 

NOVO TESTAMENTO 
Instituto Diocesano da Formação Cristã | 
Patriarcado de Lisboa 

“Com esta disciplina pretende-se fornecer ao aluno 
uma visão geral sobre o Novo Testamento, no que 
se refere à sua estrutura, mas, principalmente, no 
que se refere às suas temáticas no contexto bíblico 
em geral. A partir do conhecimento do contexto 
histórico, religioso, político e social da época em 
que Jesus exerceu o seu ministério terreno, bem 
como da Igreja nascente, apresentam-se os grandes 
temas do Novo Testamento, como a «nova 
Aliança», o «Reino de Deus», a «Salvação», a 
«Evangelização», a «Igreja», a «ação do Espírito 
Santo», entre outros. Esta abordagem é feita por 
secções, de acordo com a maneira como os 
diferentes livros estão agrupados e com as 
afinidades que apresentam entre si.” 
Datas: 13.fevereiro a 7.junho (segundas-feiras) | 
21h15 
Locais: Ajuda (presencial e online) e Sto. António 
de Cavaleiros (online) 
Comparticipação: 45€ 
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Informações e inscrições: https://idfc.patriarcado-
lisboa.pt/cursos/novo-testamento-pe-ricardo-freire-
segundo-semestre/ 
 

Cursos Presenciais 

 

AO SABOR DAS FONTES 
Instituto Diocesano da Formação Cristã | 
Patriarcado de Lisboa 

“Este o título de um curso muito abreviado sobre 
as fontes do cristianismo das origens. O objetivo 
principal é o de ajudar a saborear as fontes donde a 
espiritualidade e cultura cristãs continuam a beber, 
como no-lo ensinou o Concílio Vaticano II. […] 
Os participantes neste per-curso pela era dos 
«Padres da Igreja» serão convidados a contactar 
com estes gigantes aos ombros dos quais 
caminhamos, mesmo sem o saber.” 
Datas: 15.fevereiro a 3.maio (quartas-feiras) | 18h15 
Local Capela das Amoreiras, Lisboa 
Comparticipação: 45€ 
Informações e inscrições: https://idfc.patriarcado-
lisboa.pt/cursos/ao-sabor-das-fontes-pe-isidro-
pereira-lamelas-segundo-semestre/ 
 

 

TEOLOGIA I | FÉ, TEOLOGIA, REVELAÇÃO E 
TRADIÇÃO 

Instituto Diocesano da Formação Cristã | 
Patriarcado de Lisboa 

“Na primeira parte do estudo teológico do curso 
Bíblia e Teologia, abordamos uma área teológica 
que designamos como Teologia I e na qual vamos 
desenvolver uma reflexão no âmbito da Teologia 
Fundamental. 
Assim, neste curso percorremos quatro áreas: a 
Teologia, ou seja, a própria disciplina Teológica e o 
seu objeto; a Fé, em todas as suas dimensões e 
implicações; a Revelação, como elemento-chave do 
diálogo entre Deus e o ser humano e que possibilita 
quer a Fé quer a Teologia; e por fim, a Tradição, 
lugar da experiência humana, da transmissão e 
reflexão da fé, lugar da vivência e da celebração.” 
Datas: 15.fevereiro a 7.junho (quartas-feiras) | 21h15 
(Parede) / 21h00 (Óbidos) 
Locais Centro Comunitário Paróquia da Parede | 
Espaço Ó – Óbidos 
Comparticipação: 45€ 
Informações e inscrições (Parede): 
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/teologia-i-fe-
teologia-revelacao-e-tradicao-juan-ambrosio-
segundo-semestre/ 
Informações e inscrições (Óbidos): 
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/teologia-i-fe-
teologia-revelacao-e-tradicao-jean-pierre-neuville-
segundo-semestre/ 
 

 

TEOLOGIA II | CRISTOLOGIA E MISTÉRIO 
DE DEUS 
Instituto Diocesano da Formação Cristã | 
Patriarcado de Lisboa 
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“Na segunda parte do estudo teológico do curso 
Bíblia e Teologia, abordamos uma área teológica 
que designamos como Teologia II e na qual vamos 
desenvolver uma reflexão no âmbito da Cristologia 
e do Mistério de Deus. 
Em Cristologia, como a raiz do termo indica, 
abordamos o acontecimento (encontro com) 
Jesus Cristo, Deus-connosco, através de uma 
reflexão racional crente, procurando compreender 
ao máximo o alcance e as implicações da sua 
encarnação, concretizada na sua vida, morte e 
ressurreição. 
A reflexão anterior transporta-nos para a realidade 
do transcendente, do totalmente Outro, daquele a 
quem Jesus chamava ABBA, tentando 
compreender, dentro dos limites de todo o 
discurso humano, o Mistério de Deus, uno e trino.” 
Datas: 15.fevereiro a 12.junho (quartas-feiras) | 
21h00 
Locais Igreja de Nossa Senhora da Fé – Monte 
Abraão 
Comparticipação: 45€ 
Informações e inscrições: https://idfc.patriarcado-
lisboa.pt/cursos/teologia-ii-cristologia-e-misterio-de-
deus-pe-fabio-alexandre-segundo-semestre/ 
 

Seminários e Conferências 
Presenciais 

 

3MILHÕES DE NÓS 
Associação Cincomaisdois | Família 
Missionária Católica Verbum Dei 

“O 3 MILHÕES DE NÓS é um dia de formações, 
debates e partilhas sobre questões relevantes para 
os jovens. 
Porquê 3 MILHÕES DE NÓS? Porque somos cerca 
de 3 milhões de jovens com menos de 25 anos em 
Portugal e só conseguimos construir um futuro com 
esperança se nos unirmos. 
Mais do que um dia em que nos sentamos para ouvir, 
queremos que os eventos 3 MILHÕES DE NÓS sejam 
espaços onde podemos pôr em comum as nossas 
perguntas e respostas, os nossos medos e as nossas 
ambições. 
[…] O 3 MILHÕES DE NÓS é um evento para todos 
os jovens, sem agenda religiosa ou política. 
Esforçamo-nos sempre por ter oradores de 
contextos de vida diferentes: crentes, não crentes ou 
agnósticos, que falem para todos, que cheguem a 
todos.” 
Data: 4.março, 10h00-18h00 
Local: Aula Magna, Lisboa 
Comparticipação: 12€ (inclui almoço e coffee-
breaks) 
Informações: https://www.3mn.pt/ 
Inscrições: https://blueticket.meo.pt/Event/7990/3-
MILH%C3%95ES-DE-N%C3%93S---ENT%C3%83O-
E-AGORA 
 

Visitas Guiadas 

 

ITINERÁRIOS DA FÉ – PERCURSO DA BAIXA 
Quo Vadis – Turismo | Patriarcado de Lisboa 
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Iniciativa organizada pelo Quo Vadis – Turismo 
Patriarcado Lisboa, em colaboração com a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, e visa estabelecer o 
diálogo entre a fé e a herança cultural da cidade de 
Lisboa. 
Os participantes são convidados a fazer 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. 
Local: Lisboa (Sé Patriarcal) 
Datas: 18.março e 15.abril | 10h00 
Comparticipação: gratuita 
Informações: 
https://www.quovadislisboa.com/pt/event/41 
https://www.quovadislisboa.com/pt/event/167 
 

 

ITINERÁRIOS DA FÉ – PERCURSO DO 
CHIADO 
Quo Vadis – Turismo | Patriarcado de Lisboa 

Iniciativa organizada pelo Quo Vadis – Turismo 
Patriarcado Lisboa, em colaboração com a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, e visa estabelecer o 
diálogo entre a fé e a herança cultural da cidade de 
Lisboa. 
Os participantes são convidados a fazer 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 as igrejas de São Roque, do Loreto, da 
Encarnação e dos Mártires. 
Local: Lisboa (Igreja de São Roque) 
Data: 25.março e 22. abril | 10h00 
Comparticipação: gratuita 
Informações: 
https://www.quovadislisboa.com/pt/event/383 
https://www.quovadislisboa.com/pt/event/387 
 

 

ITINERÁRIOS DA FÉ – PERCURSO DA 
MOURARIA 
Quo Vadis – Turismo | Patriarcado de Lisboa 

Iniciativa organizada pelo Quo Vadis – Turismo 
Patriarcado Lisboa, em colaboração com a Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, e visa estabelecer o 
diálogo entre a fé e a herança cultural da cidade de 
Lisboa. 
Os participantes são convidados a fazer 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 as igrejas de Nossa Senhora da Saúde, do 
Senhor Jesus da Boa Sorte e Via Sacra, do Socorro, 
de São Lourenço e de São Cristóvão. 
Local: Lisboa (Igreja de Nossa Senhora da Saúde) 
Data: 4.março, 1.abril e 6.maio | 10h00 
Comparticipação: gratuita 
Informações: 
https://www.quovadislisboa.com/pt/event/390 
https://www.quovadislisboa.com/pt/event/393 
https://www.quovadislisboa.com/pt/event/392 
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Recursos 
Ferramentas de Formação 

 

LEITURA PÚBLICA DAS ESCRITURAS (2022) 
Bible Project Português 

“Ler a Bíblia em voz alta com um grupo de pessoas 
é uma prática antiga. Na verdade, as origens da 
Bíblia estão profundamente enraizadas na leitura 
pública das Escrituras. Explore com a gente as 
origens e o desenvolvimento desse fascinante tema 
bíblico, e como ele nos oferece um modelo para 
nos engajarmos com as Escrituras em nossos dias.” 
Um desafio a lermos mais a Palavra nas nossas 
atividades, fogos de conselho, orações, vigílias, etc. 
Disponível no YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=T8f9WmpLBc4 
 

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 
 

 

VIA CRUCIS 
Adro 

Uma Via Crucis que pode ser rezada 
individualmente ou comunitariamente. 
https://adro-
escutismo.pt/documents/ViaCrucis2021.pdf?fbclid=I
wAR2byZBgSOgwdhQaI_mnQ-4hB18tXCv-
87OxKMKkmakar-3Z9ykzAZqxn9bY 
 

Plataformas 

 

PLATAFORMA DE AÇÃO LAUDATO SI’ 
Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento 
Humano Integral (em parceria com diversas 
organizações) 
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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 PARA A QUARESMA 

Beato Francisco Palau, ocd 
Senhor, 
nesta Quaresma, 
tempo de mergulhar no meu interior, 
de revisão e de conversão, 
ensina-me a descer sempre mais 

até onde Tu te encontras: o meu coração. 
Como "descer" até aí? 
Pelo silêncio, encontrando tempo para rezar, 
pela leitura da Tua Palavra que tanto me quer 
dizer, 
pelos Sacramentos, 
especialmente a Confissão e a Santa Missa. 
 
Também pela aceitação das contrariedades, 
o peso das circunstâncias e da monotonia da 
vida… 
com os olhos postos em Ti. 
 
Senhor, Tu que estás no meu íntimo, 
ajuda-me nesta Quaresma, 
a fazer uma viagem ao meu interior, 
para aí me encontrar conTigo! 

 

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. 



Boletim bimestral do ADRO | março/abril 2023 
 
 
 
 
 
 
 

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

O mais recente texto a ser colocado online, no 
endereço www.conferenciaepiscopal.pt/biblia, é o 
Livro de Amós (Am), 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”. 
 

 

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: Soutelo, 1-2.abril e 27-28.maio / 
Coimbra, 14-16.abril e 3-4.junho 
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/2022/06/
flyer-2022-23.pdf 
Inscrição: Diretamente nas casas, através do 
respetivo e-mail: Soutelo – casadatorre@jesuitas.pt; 
Coimbra – cumn@cumn.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. 

 

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). 
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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 6.abril) | Tríduo 
Pascal (de 6 a 8.abril) | Páscoa (a partir de 9.abril) 

 

Março 

SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM 

 28 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   

 

25.março | Anunciação do Senhor 

 

 

Abril 

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 

 

2.abril | Domingo de Ramos, na Paixão do Senhor 
(início da Semana Santa) 

7.abril | Sexta-Feira da Paixão do Senhor 

8.abril | Sábado Santo 

9.abril | Domingo de Páscoa da Ressurreição do 
Senhor 

16.abril | Domingo da Divina Misericórdia 

 

 

 


