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

Leituras
Livros TRÊS CONTOS 

[Tre Racontti] (2015), Umberto Eco / Eugenio Carmi

Este livro reúne três contos clássicos de Umberto Eco, um dos 
maiores intelectuais da transição do século XX para o século XXI, 
ilustrados pelo abstracionista Eugenio Carmi.
Nestes três contos alegóricos, a guerra é posta no banco dos réus.
Por meio de linguagem adequada ao público adolescente, Eco faz 
refletir sobre a necessidade da tolerância na solução de conflitos e 
de se legar a todos e às gerações futuras um planeta preservado 
e sustentável.
As consequências do ódio nas relações sociais e do consumo 
desenfreado são questionadas com lirismo, mas também ironia e 
até sarcasmo.
Pequenos contos, muito interpelantes, que podem muito bem 
servir de base para imaginários de atividades ou reflexões, 
designadamente no contexto de um aprofundamento da Encíclica 
Fratelli Tutti.
Editado pela Gradiva.
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Livros A EXPULSÃO DO OUTRO 
[The Expulsion of the Other] (2018), Byung-Chul Han

“Os tempos em que existia o outro estão a passar. O outro como 
amigo, o outro como inferno, o outro como mistério, o outro como 
desejo estão a ser substituídos pelo igual. E a proliferação do igual, 
apresentada como crescimento, faz com que o corpo social se 
torne patológico. O que hoje leva a sociedade a adoecer não é 
a alienação, a proibição ou a repressão, mas o excesso de 
informação e o hiperconsumo”.
Um livro interpelante do filósofo coreano, radicado na Alemanha, 
Byung-Chul Han.
Um livro sobre os nossos tempos, as nossas derivas e desafios 
culturais, e mesmo civilizacionais.
Um livro para autoformação, reflexão e aprofundamento sobre os 
nossos tempos.
Editado pela relógio D’Água.

Textos SANTIAGO: PEREGRINAR FORA E DENTRO DE SI
Paolo Asolan [L’Osservatore Romano]

Neste ano Santo Compostelano (que, devido à pandemia, será 
vivido em 2021 e 2022), um texto de reflexão sobre peregrinar…
https://www.snpcultura.org/santiago_peregrinar_dentro_de_fora_
de_si.html

LER, RELER
Alfonso Berardinelli [Avvenire]

Um pequeno texto desafiando os educadores (que também somos 
nós) a ler e ensinar a ler a realidade…
https://www.snpcultura.org/ler_reler.html

https://www.snpcultura.org/santiago_peregrinar_dentro_de_fora_de_si.html 
https://www.snpcultura.org/santiago_peregrinar_dentro_de_fora_de_si.html 
https://www.snpcultura.org/ler_reler.html
https://www.snpcultura.org/santiago_peregrinar_dentro_de_fora_de_si.html 
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Audiovisuais
Filmes O PAPA FRANCISCO – UM HOMEM DE PALAVRA 

[Pope Francis - A Man of His Word] (2018)

Um filme do famoso realizador alemão Wim Wenders sobre a 
personalidade do Papa Francisco.
Numa era de profunda falta de confiança e descrença nos políticos, 
Francisco é apresentado e representado, através das suas muitas 
mensagens e visitas espirituais pelo mundo, pelas suas consistentes 
propostas às questões globais atuais sobre a morte, a justiça social, 
a imigração, a ecologia, a desigualdade económica, o materialismo 
e o papel da família.
Um filme para todas as idades, sobre um homem que nos fala de 
todos os tempos.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yA1qDz1OLKk
Disponível na Netflix.

KAROL, UM HOMEM QUE SE TORNOU PAPA 
[Karol, Un Uomo Diventato Papa] (2005)

Um filme biográfico de Karol Wojtyla, hoje conhecido como São 
João Paulo II, com uma extraordinária banda sonora a cargo de 
Ennio Morricone, que nos fala da sua infância, juventude e percurso 
até ser eleito, em 1978, Papa.
Um excelente filme para se falar deste modelo de vida dos Cami-
nheiros, com especial foco na simplicidade e espiritualidade do seu 
percurso pessoal.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yYCqUPEyVYE
Disponível em DVD.

https://www.youtube.com/watch?v=yA1qDz1OLKk 
 https://www.youtube.com/watch?v=yYCqUPEyVYE 
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Documentários O DILEMA DAS REDES SOCIAIS 
[The Social Dilemma] (2020) Jeff Orlowski

Este documentário, parcialmente dramatizado, procura entrar e 
apresentar-nos o potencial perigoso impacto das redes sociais 
nas pessoas.
Estas, além de todas as suas virtualidades e potencialidades, 
consubstanciam também uma mudança de paradigma social e 
cultural, com inúmeros perigos, aqui apresentados por especialistas 
em tecnologia que nos alertam para as suas próprias criações.
Excelente documentário para conjugar com uma reflexão sobre as 
redes sociais e a nossa sociabilidade.
Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=slNayjEi5bM
Disponível na Netflix.

Vídeos AMIZADE SOCIAL (julho de 2021)
Rede Mundial de Oração do Papa (Apostolado da Oração)

Neste Vídeo do Papa 7, Francisco fala-nos da Amizade Social, tão 
necessária para o estabelecimento da fraternidade entre todos os 
homens e a construção da paz.
Um vídeo bom para introduzir uma sessão de apresentação ou 
reflexão sobre a Fratelli Tutti.
https://youtu.be/nEwSfkNEFs0

A IGREJA A CAMINHO (agosto de 2021) 
Rede Mundial de Oração do Papa (Apostolado da Oração)

Neste Vídeo do Papa 8, Francisco fala-nos da evangelização como 
vocação e identidade da Igreja.
Um vídeo bom para introduzir um momento de reflexão sobre 
a Igreja.
https://www.youtube.com/watch?v=FIqCZj_ClSg

https://www.youtube.com/watch?v=slNayjEi5bM
https://youtu.be/nEwSfkNEFs0
https://www.youtube.com/watch?v=FIqCZj_ClSg
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Música TUDO INTERLIGADO
Arquidiocese de Belo Horizonte

Esta canção – um hino à carta encíclica Laudato Si’ – inspira o 
reconhecimento de que tudo na casa comum estabelece relação 
de interdependência.
Interpretação pelo Pe. Cireneu Kuhn.
https://www.youtube.com/watch?v=F7KMRuPWCrQ

HÁ PRESSA NO AR
JMJ Lisboa 2023

Vídeo oficial do hino oficial da Jornada Mundial da Juventude que 
se realizará em 2023 em Lisboa.
Letra | João Paulo Vaz (Pe), Matilde Trocado, Hugo Gonçalves (Pe).
Música | Pedro Ferreira
Arranjo | Carlos Garcia
https://www.youtube.com/watch?v=H1x2t2EstlI

https://www.youtube.com/watch?v=F7KMRuPWCrQ
https://www.youtube.com/watch?v=H1x2t2EstlI
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Formação
Cursos Online DA APOCALÍTICA AO APOCALIPSE

Faculdade de Teologia – Universidade Católica Portuguesa

Duração: 20 sessões
Início/conclusão: 7.outubro.2021 a 31.março.2022
Horário: Quinta-feira, entre as 18h30 e as 20h00
Esforço estimado: 90 minutos/semana
Comparticipação: 200€
Informações e inscrição: https://ft.ucp.pt/pt-pt/curso-livre-da-apocali-
tica-ao-apocalipse

FORMAÇÃO AVANÇADA EM TEOLOGIA PRÁTICA
Faculdade de Teologia – Universidade Católica Portuguesa

Duração: 2 semestres
Início/conclusão: setembro.2021 a julho.2022
Horário: segundas e quintas, entre as 8h30 e as 12h45
Esforço estimado: 5 horas/semana
Comparticipação: https://ft.ucp.pt/pt-pt/extensao-universitaria/for-
macao-avancada-em-teologia-pratica/propinas
Informações e inscrição: https://ft.ucp.pt/pt-pt/extensao-universita-
ria/formacao-avancada-em-teologia-pratica

 https://ft.ucp.pt/pt-pt/curso-livre-da-apocalitica-ao-apocalipse 
 https://ft.ucp.pt/pt-pt/curso-livre-da-apocalitica-ao-apocalipse 
https://ft.ucp.pt/pt-pt/extensao-universitaria/formacao-avancada-em-teologia-pratica/propinas 
https://ft.ucp.pt/pt-pt/extensao-universitaria/formacao-avancada-em-teologia-pratica/propinas 
 https://ft.ucp.pt/pt-pt/extensao-universitaria/formacao-avancada-em-teologia-pratica 
 https://ft.ucp.pt/pt-pt/extensao-universitaria/formacao-avancada-em-teologia-pratica 
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Cursos Online CURSOS DA ESCOLA DE LEIGOS
Instituto Diocesano da Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa

Cursos disponíveis:
BÍBLIA E TEOLOGIA
Primeiro Semestre
 Teologia I
 Antigo Testamento
Segundo Semestre
 Teologia II
 Introdução à Bíblia
CURSOS ESPECÍFICOS
Primeiro Semestre
 Lectio Divina – A Bíblia, Sentido para a Vida
 Alegria do Amor na Família – Desafios Pastorais da Família
 A Eucaristia faz a Igreja
 Sentido e Felicidade: Ética Cristã
 S. António e S. Martinho de Dume
 Caminhar com os Jovens
Segundo Semestre
 Fratelli Tutti e Laudato Si’
 A Eucaristia faz a Igreja
 Escritos Paulinos
 Caminhar com os Jovens
Início/conclusão: variável
Esforço estimado: variável
Comparticipação: variável
Informações e inscrição: https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/escola-de-
-leigos/

https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/escola-de-leigos/ 
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/escola-de-leigos/ 
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Cursos Online CURSOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO A DISTÂNCIA
Instituto Diocesano da Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa

Cursos disponíveis:
CURSOS E-LEARNING
 Mensagem Cristã I – Revelação e Fé
 Mensagem Cristã II – Bíblia e Jesus Cristo
 Mensagem Cristã III – Igreja e Sacramentos
 Mensagem Cristã IV – Moral Cristã
 Catequética: A Arte de Evangelizar
 Psicopedagogia: A Comunicação da Fé
 À Descoberta da Bíblia: Uma Introdução à Sagrada Escritura
 Introdução à Vida de Oração
CURSOS LIVRES [gratuitos]
 Laudato Si’ – Tudo Está Interligado
 À Descoberta do Evangelho de São Mateus
 À Descoberta do Evangelho de São Marcos
 Os Actos dos Apóstolos
 A Missa Explicada
MÉTODO CLÁSSICO
 Mensagem Cristã I – Revelação e Fé
 Mensagem Cristã II – Bíblia e Jesus Cristo
 Mensagem Cristã III – Igreja e Sacramentos
 Mensagem Cristã IV – Moral Cristã
 Elementos Gerais de Liturgia
 A Liturgia das Horas
 O Ano Litúrgico
 Formação Bíblica I: A Sagrada Escritura, Palavra de Deus Hoje
 Deus Pai
Início/conclusão: variável
Esforço estimado: variável
Comparticipação: variável
Informações e inscrição: https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/centro-de-
-formacao-a-distancia/

 https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/centro-de-formacao-a-distancia/  
 https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/centro-de-formacao-a-distancia/  
 https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/centro-de-formacao-a-distancia/  
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Cursos Online VIVRE LE CIEL - DE LA CRAINTE À L’ESPÉRANCE [em francês]
Collège des Bernardins

Início/conclusão: 4.outubro a 12.dezembro
Duração: 10 semanas
Esforço estimado: 30-90 minutos/semana
Comparticipação: gratuito
Informações e inscrição: https://www.sinod.fr/courses/course-v1:-
Theologie+11+2021_T2/about

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL DE LA IGLESIA: GESTIÓN, RELACIONES Y 
ESTRATEGIA DIGITAL [em espanhol, italiano ou inglês]
Pontificia Università della Santa Croce

Início/conclusão: 13.setembro a 4.outubro (15.novembro)
Duração: 4 semanas
Esforço estimado: 120-180 minutos/semana
Comparticipação: gratuito
Vídeo promocionais: https://www.youtube.com/watch?v=kk-
6THb1Aics / https://youtu.be/OklLg5XmqU4
Informações: https://es.pusc.it/csi/mooc2021
Inscrição: https://discere-ondemand.pusc.it/

https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+11+2021_T2/about 
https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+11+2021_T2/about 
 https://www.youtube.com/watch?v=kk6THb1Aics / https://youtu.be/OklLg5XmqU4 
 https://www.youtube.com/watch?v=kk6THb1Aics / https://youtu.be/OklLg5XmqU4 
 https://es.pusc.it/csi/mooc2021 
 https://discere-ondemand.pusc.it/ 
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Cursos Presenciais CURSOS DA ESCOLA DE LEIGOS
Instituto Diocesano da Formação Cristã do Patriarcado de Lisboa

Cursos disponíveis:
BÍBLIA E TEOLOGIA
Primeiro Semestre
 Teologia I
 Novo Testamento
 Introdução à Liturgia da Igreja
Sedundo Semestre
 Introdução à Bíblia
 Novo Testamento
 Introdução à Liturgia da Igreja
CURSOS ESPECÍFICOS
Primeiro Semestre
 Acompanhar Maria no Novo Testamento
Segundo Semestre
 Quem é Jesus Cristo?
 Deus no Pensamento Português
Início/conclusão: variável
Esforço estimado: variável
Comparticipação: variável
Informações e inscrição: https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/escola-de-
-leigos/

CURSO BÍBLIA E TEOLOGIA CRISTÃ
Centro de Cultura e Formação Cristã – Diocese de Leiria-Fátima

Início/conclusão: outubro 2021 a fevereiro 20211
Esforço estimado: 3 horas/semana
Comparticipação: 45€/disciplinal
Informações e inscrição: https://formacao.leiria-fatima.pt/sem-cate-
goria/como-serao-as-matriculas-este-semestre/

 https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/escola-de-leigos/ 
 https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/escola-de-leigos/ 
https://formacao.leiria-fatima.pt/sem-categoria/como-serao-as-matriculas-este-semestre/
https://formacao.leiria-fatima.pt/sem-categoria/como-serao-as-matriculas-este-semestre/
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Recursos
Ferramentas de 
Animação

VIGÍLIA DE ORAÇÃO PELO CUIDADO DA CRIAÇÃO
Taizé

Em todo o mundo, de 1 de setembro a 4 de outubro, os cristãos 
reúnem-se para vigílias de oração, momentos de reflexão ou ações 
concretas em torno do Cuidado da Criação.
Publicamos aqui o esquema para uma vigília, inspirado na oração 
comunitária de Taizé.
https://www.taize.fr/pt_article26774.html

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

Voltamos a publicitar esta plataforma, dado a mesma estar a ser 
construída e apresentada por sucessivas etapas.
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’ será 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/

https://www.taize.fr/pt_article26774.html
https://plataformadeacaolaudatosi.org/
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Desafios
Atividades TEMPO DA CRIAÇÃO 2021

Comité Diretivo Ecuménico

O Tempo da Criação é um acontecimento ecuménico que se repete 
todos os anos, de 1 de setembro a 4 de outubro, unindo milhares de 
cristãos nos seis continentes num tempo de restauração e esperança, 
um jubileu pela Terra, e descobrir maneiras radicalmente novas de 
viver com a criação.
Este ano, o tema é «Uma Casa para Todos? Renovando o Oikos de Deus».
E propõe-nos uma série de atividades que podemos implementar 
localmente. Fica o desafio!
Mais do que nunca a família cristã global tem de se unir para orar e 
agir pela nossa casa comum.
https://seasonofcreation.org/pt/home-pt/

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.
Em março de 2019 foi apresentado o primeiro volume da nova 
tradução da Bíblia em português feita por 34 investigadores a partir 
das línguas originais, com a publicação da edição de ‘Os Quatro 
Evangelhos e os Salmos’, disponíveis no endereço 
www.conferenciaepiscopal.pt/biblia, convidando os leitores a 
deixar a sua opinião para a melhorar, tendo esta sido a primeira 
obra publicada em formato físico, numa versão experimental 
(obra que foi oferecida a todos os participantes do primeiro 
evento do Adro).
O primeiro texto a ser colocado online é o da Primeira Epístola 
de São Paulo aos Coríntios (1Cor), 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”.

https://seasonofcreation.org/pt/home-pt/
http://www.conferenciaepiscopal.pt/biblia
mailto:biblia.cep@gmail.com.
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Celebrações
Patronos e 
Modelos de Vida

No mês de SETEMBRO, celebramos Santa Teresa de Calcutá, modelo de 
vida dos Caminheiros (5 de setembro).

Santa Teresa de Calcutá, nascida na Albânia, foi a fundadora das Missio-
nárias da Caridade, em Calcutá (e hoje espalhadas por todo o mundo), 
tendo dedicado toda a sua vida aos mais pobres dos pobres. É a única 
santa laureada com o Prémio Nobel (da Paz, 1979). O seu exemplo de 
dedicação e serviço é uma fonte permanente de inspiração. Por que não, 
nomeadamente nos Caminheiros, procurarmos conhecer um pouco mais da 
sua vida e obra?
No mês de OUTUBRO, celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus, 
modelo de vida dos Pioneiros (1 de outubro), São Francisco de Assis, 
patrono dos Lobitos (4 de outubro) e São João Paulo II, modelo de vida 
dos Caminheiros (22 de outubro).

Santa Teresinha do Menino Jesus (e da Santa Face), modelo de vida dos 
Pioneiros, nasceu na localidade francesa de Allençon e professou na 
Ordem das Carmelitas Descalços, vindo a morrer em Lisieux (onde 
habitava), de tuberculose, aos 24 anos. Hoje, ela é Padroeira das Missões. 
Por que não, nomeadamente nos Pioneiros, procurarmos conhecer melhor 
a sua vida e mensagem?
São Francisco de Assis, patrono dos Lobitos, deixou para trás uma vida 
folgada e respondeu ao apelo de Cristo, na Igreja de São Damião, 
«Francisco, reconstrói a minha Igreja». Desde então, levou uma vida de 
simplicidade, pobreza e oração. E, entre muitas outras coisas, proclamou 
a necessidade de comunhão com a Criação. Por que não, nomeadamente 
nos Lobitos, procurarmos conhecer um pouco melhor a sua vida?
São João Paulo II, Karol Wojtila de seu nome de batismo, nasceu na 
Polónia, onde sofreu a opressão nazi e soviética, sendo eleito Papa em 
1978. O seu pontificado, que durou até 2005, foi imensamente prolífico 
em termos de magistério e através das suas imensas viagens a quase todo 
os países do mundo. Foi ele o criador, em 1984, das Jornadas Mundiais 
da Juventude. Por que não, nomeadamente nos Caminheiros, procurarmos 
conhecer um pouco melhor a vida e mensagem deste papa tão próximo de 
nós e grande apóstolo da juventude?
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Tempos Litúrgicos 
e Dias Santos

SETEMBRO

OUTUBRO

8.Setembro | Natividade da Virgem Santa Maria
14.Setembro | Exaltação da Santa Cruz

Tempo litúrgico: Tempo Comum (durante estes dois meses)


