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

e.g. 
 Leituras 

Livros 

  

A BOMBA (2022) [2 volumes] 
Alcante, Laurent-Frédéric Bollée e Denis 
Rodier 

“No dia 6 de agosto de 1945, Hiroxima desaparece 
pulverizada por uma bomba atómica. Um 
acontecimento histórico e trágico que põe fim à 
guerra e leva a humanidade a entrar numa nova 
era. Em que contexto foi criada a bomba? Como 
foi tomada a decisão de a lançar? E porquê sobre 
Hiroxima? 
Quais foram os principais acores – ilustres ou 
desconhecidos – desta tragédia.  Quais foram as 
consequências da explosão? O que sofreram as 
vítimas? Com a leitura desta obra, o leitor assiste a 
tudo! Das minas de urânio do Katanga até ao 
Japão, passando pela Alemanha, a Inglaterra, a 
Noruega, a URSS e os Estados Unidos; dos 
laboratórios de Los Alamos aos bombardeiros do 
Pacífico, eis… A terrível verdadeira história da 
bomba atómica! Hoje ainda mais arrepiante. Que 
alguns parece quererem continuar a escrever…”. 
Uma narrativa para muitas reflexões, narrada pela 
própria bomba! 
Editado pela Gradiva. 

 

Ebooks 

 
PENSAR E GERAR UM MUNDO ABERTO | 
EXEMPLOS A SEGUIR 
Instituto Diocesano da Formação Cristã | 
Patriarcado de Lisboa 

Este ebook «apresenta alguns “exemplos a seguir”, 
com “pessoas e de instituições que demonstram 
que é possível um Mundo mais aberto, a partir das 
orientações de Francisco”, […] como Madre 
Teresa de Calcutá, Óscar Romero, Tolentino 
Mendonça, São Vicente de Paulo, Mahatma 
Gandhi, Martin Luther King Jr., Monsenhor Josef–
Léo Cardijn, Charles Eugène de Foucauld, Nelson 
Mandela, Padre Abel Varzim, S. Francisco de Assis. 
Para além de algumas figuras marcantes a obra 
apresenta instituições como a Comunidade Vida e 
Paz, a Comunidade Ecuménica de Taizé, O Ninho, a 
Kairós, a Cooperativa APAV – Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima, a Equipa de 
Intervenção Social MICAELA, a Associação 
Salvador, a Casa velha: ecologia e espiritualidade, o 
Serviço Jesuíta aos Refugiados ou a Cruz Vermelha 
Portuguesa». 
Preparado na disciplina de Fratelli Tutti e Laudato 
Si (segundo semestre de 2022) com a colaboração 
dos alunos do Dr. Eugénio da Fonseca. 
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/ebook/ 

https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/ebook/
https://www.gradiva.pt/catalogo/55373/a-bomba-vol.-i-%7C-a-historia-da-bomba-atomica-
https://www.gradiva.pt/catalogo/55373/a-bomba-vol.-i-%7C-a-historia-da-bomba-atomica-
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/ebook/
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’. 

e.g. 
 Textos 

 
UMA VISÃO CATÓLICA SOBRE AS 
RELAÇÕES ENTRE O ESCUTISMO E AS 
RELIGIÕES 
CICE 

Documento apresentado pelo anterior Assistente 
Mundial da CICE, Pe. Jacques Gagey, e depois 
trabalhado pelo novo Assistente Mundial, Pe. Luis 
Marinho, segundo as reações recolhidas durante o 
Conselho Mundial de Fátima 2021. 
Este é um texto importante que foi partilhado 
com os membros da CICS, com o Vaticano, a 
Organização Mundial do Movimento Escutista e o 
Fórum Inter-Religioso do Escutismo Mundial, com 
o objetivo de partilhar a visão católica do 
Escutismo por todos os principais referentes, em 
prol da unidade do Movimento Escutista. 
https://www.cics.org/wp-
content/uploads/2022/09/A-Catholic-vision-on-the-
relationship-between-Scouting-and-the-
religions.pdf 
 

 

ABUSOS NA IGREJA: CADA UM DE NÓS 
PODE FAZER A DIFERENÇA 
António Theriaga 

«Assinalam-se […] quatro anos da publicação da 
"Carta do Papa Francisco ao Povo de Deus" sobre 
os abusos sexuais na Igreja. António Theriaga 
acompanha há vários anos este tema com o qual 
teve que lidar diretamente. Fica o seu 
testemunho». 
https://pontosj.pt/especial/abusos-na-igreja-cada-
um-de-nos-pode-fazer-a-diferenca/ 
 

Audiovisual 
Filmes 

 

SILÊNCIO [Silence] (2017) 
Filme de Martin Scorsese baseado no romance 
homónimo de Shusaku Endo. No século XVII, dois 
padres jesuítas portugueses, Sebastião Rodrigues e 
Francisco Garupe, viajam até o Japão em uma 
época em que o catolicismo foi banido, assim 
como quase todo o contato externo. À procura 
do seu mentor, os jesuítas enfrentam a violência e 
perseguição de um governo que deseja expurgar 
todas as influências estrangeiras. 
Um hino à fé e à perseverança. 
Trailer oficial: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pmz60ah_kps 
Disponível em DVD. 

https://www.cics.org/wp-content/uploads/2022/09/A-Catholic-vision-on-the-relationship-between-Scouting-and-the-religions.pdf
https://www.cics.org/wp-content/uploads/2022/09/A-Catholic-vision-on-the-relationship-between-Scouting-and-the-religions.pdf
https://www.cics.org/wp-content/uploads/2022/09/A-Catholic-vision-on-the-relationship-between-Scouting-and-the-religions.pdf
https://www.cics.org/wp-content/uploads/2022/09/A-Catholic-vision-on-the-relationship-between-Scouting-and-the-religions.pdf
https://pontosj.pt/especial/abusos-na-igreja-cada-um-de-nos-pode-fazer-a-diferenca/
https://pontosj.pt/especial/abusos-na-igreja-cada-um-de-nos-pode-fazer-a-diferenca/
https://www.youtube.com/watch?v=Pmz60ah_kps
https://2020.laudatosiweek.org/pt/home-pt/
https://pontosj.pt/especial/abusos-na-igreja-cada-um-de-nos-pode-fazer-a-diferenca/
https://www.adorocinema.com/filmes/filme-29943/
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’. 

e.g. 
 Vídeos 

 

PELA FÉ DOS JOVENS (maio de 2022) 
Rede Mundial de Oração do Papa (Apostolado 
da Oração) 

«Ao falar sobre a família, quero começar por me 
dirigir primeiro aos jovens.  
Quando penso num modelo com o qual vocês, 
jovens, possais identificar-vos, vem-me sempre à 
mente a nossa Mãe, Maria. A sua coragem, a sua 
escuta e a sua dedicação ao serviço. 
Ela foi corajosa e determinada em dizer "sim" ao 
Senhor. 
Vocês, os jovens que querem construir algo novo, 
um mundo melhor, sigam o seu exemplo, 
arrisquem-se». 
https://www.youtube.com/watch?v=PNs10eV6uOQ 
 

Podcasts 

 

CONVERSAS FRANCAS – 1.ª TEMPORADA 
Ponto SJ 

«Convidamos homens e mulheres, de dentro e 
fora da Igreja, e livremente discorremos sobre o 
sabor do saber e sobre o saber da vida». 
https://pontosj.pt/participar/conversas-francas-1a-
temporada/ 

 

Músicas 

 

HINO DA JMJ 2023 [versão em mirandês] 
JMJ 2023 | Diocese de Bragança-Miranda 

A Diocese de Bragança-Miranda lançou hoje a 
versão em mirandês do hino da JMJ Lisboa 2023, 
cantado na Concatedral de Miranda do Douro, 
após a Eucaristia presidida por D. Américo Aguiar, 
por Rui Pedro Fernandes, que cantou, a solo, a 
versão mirandesa da música “Há Pressa no Ar”. 
O mirandês é, desde 1999, a segunda língua oficial 
portuguesa. 
Tradução: Município de Miranda do Douro, numa 
parceria com a Associação da Língua Mirandesa, a 
Casa da Música Mirandesa e a Diocese de 
Bragança-Miranda 
Adaptações: Paulo Meirinhos (Casa da Música 
Mirandesa) 
Disponível no YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=pprYf4i9bp4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PNs10eV6uOQ
https://pontosj.pt/participar/conversas-francas-1a-temporada/
https://pontosj.pt/participar/conversas-francas-1a-temporada/
https://www.youtube.com/watch?v=pprYf4i9bp4
https://pontosj.pt/participar/conversas-francas-1a-temporada/
https://www.youtube.com/watch?v=pprYf4i9bp4
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’. 

e.g. 
 Formação 

Cursos Online 

 

MATEUS – DE PUBLICANO A 
EVANGELISTA 
Faculdade de Teologia – Universidade 
Católica Portuguesa 

Curso de formação avançada, em formato online, 
sobre «Mateus – de publicano a evangelista», com 
coordenação do professor João Duarte Lourenço, 
A identidade judaica de Mateus e a sua condição 
de «publicano» marcam este Evangelho. Nele 
encontramos o rasto do seu itinerário de 
aproximação a Jesus. 
Duração: 8 sessões 
Início: 4 de novembro 
Datas: 23 e 11 de novembro | 7 e 14 de dezembro | 
4, 11, 18 e 25 de janeiro  
Horário: quartas-feiras (18h30 às 20h00) 
Comparticipação: 96€ (inclui certificado) 
Informações e inscrições: https://ft.ucp.pt/pt-
pt/extensao-universitaria/formacao-avancada-
mateus-de-publicano-evangelista 
 
 
 
 

 

O PAPA FRANCISCO E A QUESTÃO MORAL 
Faculdade de Teologia – Universidade 
Católica Portuguesa 

A partir de textos do Papa Francisco 
(nomeadamente das encíclicas Laudato Si’ e 
Fratelli Tutti e das exortações apostólicas Evangelii 
Gaudium e Amoris Lætitia), procurase 
compreender as incidências do projeto pastoral 
deste pontificado em diferentes domínios da 
reflexão ético-teológica. 
Duração: 12 horas de formação presencial 
Início: 4 de outubro 
Datas: 4, 11 e 25 de outubro | 8, 15, 22 e 29 de 
novembro | 6 de dezembro 
Horário: terças-feiras (18h30 às 20h00) 
Comparticipação: 96€ (inclui certificado) 
Informações e inscrições: https://ft.ucp.pt/pt-
pt/formacao-avancada-o-papa-francisco-e-
questao-moral 
 

 

MENSAGEM CRISTÃ I - REVELAÇÃO E FÉ 
Instituto Diocesano da Formação Cristã | 
Patriarcado de Lisboa 

Os cursos de Mensagem Cristã são a formação 
inicial para uma aprendizagem acerca dos 
conteúdos básicos da fé cristã. Estes começam 

https://ft.ucp.pt/pt-pt/extensao-universitaria/formacao-avancada-mateus-de-publicano-evangelista
https://ft.ucp.pt/pt-pt/extensao-universitaria/formacao-avancada-mateus-de-publicano-evangelista
https://ft.ucp.pt/pt-pt/extensao-universitaria/formacao-avancada-mateus-de-publicano-evangelista
https://ft.ucp.pt/pt-pt/formacao-avancada-o-papa-francisco-e-questao-moral
https://ft.ucp.pt/pt-pt/formacao-avancada-o-papa-francisco-e-questao-moral
https://ft.ucp.pt/pt-pt/formacao-avancada-o-papa-francisco-e-questao-moral
https://agencia.ecclesia.pt/portal/events/biblia-ucp-realiza-curso-sobre-mateus-de-publicano-a-evangelista/
https://ft.ucp.pt/pt-pt/asset/14666/file
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/mensagem-crista-i-revelacao-e-fe/
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’. 

e.g. 
 pelos conceitos de Revelação e de Fé, baseados 

no Catecismo da Igreja Católica e nos 
documentos mais recentes do Magistério sobre 
estes temas. 
Início: 26 de setembro 
Conclusão: 22 de janeiro 
Esforço estimado: 3 horas semanais 
Comparticipação: 45€ 
Informações e inscrições: https://idfc.patriarcado-
lisboa.pt/cursos/mensagem-crista-i-revelacao-e-fe/ 
 

 

MENSAGEM CRISTÃ II – BÍBLIA E JESUS 
CRISTO 
Instituto Diocesano da Formação Cristã | 
Patriarcado de Lisboa 

No curso antecedente, Mensagem Cristã I – 
Revelação e Fé, partimos do homem em busca de 
sentido. Vimos como Deus, movido pelo seu amor, 
quis falar aos homens como amigos para os 
convidar e recebê-los na sua companhia. A esta 
dádiva, o homem responde pela fé, entregando-se 
inteira e livremente a Deus. 
Neste curso, vamos estudar a Sagrada Escritura. 
Início: 26 de setembro 
Conclusão: 30 de janeiro 
Esforço estimado: 3,5 horas semanais 
Comparticipação: 45€ 
Informações e inscrições: https://idfc.patriarcado-
lisboa.pt/cursos/mensagem-crista-ii-biblia-e-jesus-
cristo/ 

 

MENSAGEM CRISTÃ III – IGREJA E 
SACRAMENTOS 
Instituto Diocesano da Formação Cristã | 
Patriarcado de Lisboa 

Neste curso vamos debruçar a nossa atenção 
sobre a Igreja. Através de várias perguntas acerca 
da Igreja, vamos desenvolvendo os conteúdos que 
respondem a essas mesmas questões. 
Início: 26 de setembro 
Conclusão: 15 de janeiro 
Esforço estimado: 3,5 horas semanais 
Comparticipação: 45€ 
Informações e inscrições: https://idfc.patriarcado-
lisboa.pt/cursos/mensagem-crista-iii-igreja-e-
sacramentos/ 
 

 

MENSAGEM CRISTÃ IV – MORAL CRISTÃ 
Instituto Diocesano da Formação Cristã | 
Patriarcado de Lisboa 

Este último módulo dos cursos de Mensagem 
Cristã, ocupa-se dos grandes princípios universais 
do comportamento do homem, redimido por 
Cristo. Começa pelo reconhecimento da dignidade 
única do ser humano, como imagem de Deus, para 
terminar no compromisso individual e comunitário 
do cristão na sociedade, e na sua relação filial com 
Deus Pai, por Cristo, no Espírito Santo, através do 
diálogo orante. 
Início: 26 de setembro 

https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/mensagem-crista-i-revelacao-e-fe/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/mensagem-crista-i-revelacao-e-fe/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/mensagem-crista-ii-biblia-e-jesus-cristo/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/mensagem-crista-ii-biblia-e-jesus-cristo/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/mensagem-crista-ii-biblia-e-jesus-cristo/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/mensagem-crista-iii-igreja-e-sacramentos/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/mensagem-crista-iii-igreja-e-sacramentos/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/mensagem-crista-iii-igreja-e-sacramentos/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/mensagem-crista-ii-biblia-e-jesus-cristo/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/mensagem-crista-iii-igreja-e-sacramentos/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/mensagem-crista-iv-moral-crista/
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’. 

e.g. 
 Conclusão: 9 de janeiro 

Esforço estimado: 3,5 horas semanais 
Comparticipação: 45€ 
Informações e inscrições: https://idfc.patriarcado-
lisboa.pt/cursos/mensagem-crista-iv-moral-crista/ 
 

 

À DESCOBERTA DA BÍBLIA: UMA 
INTRODUÇÃO À SAGRADA ESCRITURA. 
Instituto Diocesano da Formação Cristã | 
Patriarcado de Lisboa 

Este curso feito em parceria com a Editora 
Paulinas, adotou como manual um livrinho com o 
mesmo título: “À Descoberta da Bíblia” de Carlos 
Mesters e Alberto Antoniazzi (Ed. Paulinas), e tem 
como objetivo primordial proporcionar uma 
formação elementar de base sobre a Sagrada 
Escritura. Ao longo do curso poderá encontrar 
resposta a perguntas básicas como: quem 
escreveu a Bíblia? Por que razão este livro é tão 
importante para a humanidade? Quais os livros 
que a compõem e quando foram escritos? Como 
descobrir em que época determinado texto 
bíblico foi escrito? 
Início: 26 de setembro 
Conclusão: 15 de janeiro 
Esforço estimado: 2 horas semanais 
Comparticipação: 20€ 
Informações e inscrições: https://idfc.patriarcado-
lisboa.pt/cursos/a-descoberta-da-biblia-uma-
introducao-a-sagrada-escritura/ 
 

 

INTRODUÇÃO À VIDA DE ORAÇÃO 
Instituto Diocesano da Formação Cristã | 
Patriarcado de Lisboa 

O que é a oração? Como é que podemos orar? 
Porque é que na tradição da Igreja ela é tão 
importante, comparável à respiração: assim como 
não podemos viver sem respirar, não podemos ter 
vida espiritual sem orar. 
Início: 26 de setembro 
Conclusão: 19 de dezembro 
Esforço estimado: 2 horas semanais 
Comparticipação: 25€ 
Informações e inscrições: https://idfc.patriarcado-
lisboa.pt/cursos/introducao-a-vida-de-oracao/ 
 

 

HISTÓRIA E TEOLOGIA DAS RELIGIÕES 
Escola Superior de Teologia e Ciências 
Humanas | Diocese de Viana do castelo 

A Escola Superior de Teologia e Ciências Humanas 
está ao serviço da formação humana e teológica 
de todas pessoas interessadas em aprofundar as 
grandes questões sobre o sentido da vida e a 
proposta da fé cristã. Este curso corresponde a 
uma disciplina integrada no Curso de Iniciação 
Bíblico-Teológica, com duração de 3 anos e 
estruturado por 12 disciplinas. 
Início: 12 de outubro 
Conclusão: 14 de dezembro 
Datas: quartas-feiras, 19h45-21h00 | 21h15-22h30 

https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/mensagem-crista-iv-moral-crista/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/mensagem-crista-iv-moral-crista/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/a-descoberta-da-biblia-uma-introducao-a-sagrada-escritura/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/a-descoberta-da-biblia-uma-introducao-a-sagrada-escritura/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/a-descoberta-da-biblia-uma-introducao-a-sagrada-escritura/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/introducao-a-vida-de-oracao/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/introducao-a-vida-de-oracao/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/a-descoberta-da-biblia-uma-introducao-a-sagrada-escritura/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/introducao-a-vida-de-oracao/
https://icvc.pt/wp-content/uploads/2022/06/ICVC-ESTCH-HTR-2022-23.pdf
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’. 

e.g. 
 Comparticipação: 50€ (gratuito para estudantes 

dos 18 aos 30 anos) 
Informações e inscrições: https://icvc.pt/ 
 

 

QUESTÕES FRATURANTES DA ÉTICA 
CRISTÃ 
Escola Superior de Teologia e Ciências 
Humanas | Diocese de Viana do castelo 

A Escola Superior de Teologia e Ciências Humanas 
está ao serviço da formação humana e teológica 
de todas pessoas interessadas em aprofundar as 
grandes questões sobre o sentido da vida e a 
proposta da fé cristã. Este curso corresponde a 
uma disciplina integrada no Curso de Iniciação 
Bíblico-Teológica, com duração de 3 anos e 
estruturado por 12 disciplinas. 
Início: 14 dezembro 
Conclusão: 12 de janeiro 
Datas: quartas-feiras, 19h45-21h00 | 21h15-22h30 
Comparticipação: 50€ (gratuito para estudantes 
dos 18 aos 30 anos) 
Informações e inscrições: https://icvc.pt/ 
 

 

LES PLUS BEAUX TEXTES DE L’ANCIEN 
TESTAMENT [em francês] 
Collège des Bernardins 

O período do regresso da Babilónia oferece uma 
abundância de textos que escolheremos entre os 
profetas, os salmos, histórias, palavras de 
sabedoria... 
Tomar em consideração a história e a geografia 
em que esses textos nasceram, sempre renova a 
leitura, e renovará sem dúvida a nossa hoje. 
Duração: 12 sessões semanais de 90 minutos 
Início: 19 de setembro 
Horário: segundas-feiras, das 20h00 às 21h30 
(CEST) [sessões disponíveis em diferido] 
Comparticipação: gratuito 
Informações e inscrições: 
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/l
ibres-cours/libre-cours-plus-beaux-textes-ancien-
testament/ 
 

 

HABITER LA MAISON COMMUNE – VIVRE 
L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE AVEC 
L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ [em francês] 
Collège des Bernardins 

A ecologia integral é um modo de vida baseado no 
equilíbrio das relações. Num contexto de crise 
ecológica, é um guia para a transição de estilos de 
vida para habitar a casa comum. 
Duração: 10 sessões de 3 vídeos cada (vídeos de 6 
a 8 minutos) 
Início: 3 de outubro 
Comparticipação: gratuito 
Informações e inscrições: 

https://icvc.pt/
https://icvc.pt/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-plus-beaux-textes-ancien-testament/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-plus-beaux-textes-ancien-testament/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-plus-beaux-textes-ancien-testament/
https://icvc.pt/wp-content/uploads/2022/06/ICVC-ESTCH-TEC-2023.pdf
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/mooc/mooc-habiter-maison-commune-ecologie-integrale/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/mooc/mooc-habiter-maison-commune-ecologie-integrale/
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’. 

e.g. 
 https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/

mooc/mooc-habiter-maison-commune-ecologie-
integrale/ 
 

 

CONNAISSEZ JÉSUS-CHRIST AVEC 
L’ÉGLISE ANTIQUE [em francês] 
Collège des Bernardins 

Existe um lugar melhor do que a antiga Igreja para 
nos falar sobre Jesus Cristo? 
Duração: 10 sessões de 3 vídeos cada (vídeos de 6 
a 8 minutos) 
Início: 7 de novembro 
Comparticipação: gratuito 
Informações e inscrições: 
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/
mooc/mooc-connaitre-jesus-christ-avec-eglise-
antique-reprise/ 

 

 

INITIATION À LA FOI DE L’EGLISE [em 
francês] 
Collège des Bernardins 

O curso terá como objetivo entrar nos mistérios 
da fé, da Trindade, e colocará a questão da 

humanidade e divindade de Cristo, do lugar do 
Espírito Santo. 
Em outras palavras, ele tentará responder à 
pergunta: por quem somos amados e salvos? 
Duração: 24 sessões semanais de 90 minutos 
Início: 20 de setembro 
Horário: terças-feiras, das 14h30 às 16h00 (CEST) 
[sessões disponíveis em diferido] 
Comparticipação: gratuito 
Informações e inscrições: 
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/l
ibres-cours/libre-cours-initiation-foi-eglise/ 
 

 

LES ACTES DES DEUX APÔTRES I [em 
francês] 
Collège des Bernardins 

O curso terá como objetivo entrar nos mistérios 
da fé, da Trindade, e colocará a questão da 
humanidade e divindade de Cristo, do lugar do 
Espírito Santo. 
Em outras palavras, ele tentará responder à 
pergunta: por quem somos amados e salvos? 
Duração: 12 sessões semanais de 90 minutos 
Início: 20 de setembro 
Horário: terças-feiras, das 10h30 às 12h00 (CEST) 
[sessões disponíveis em diferido] 
Comparticipação: gratuito 
Informações e inscrições: 
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/l
ibres-cours/libre-cours-actes-deux-apotres-1/ 

https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/mooc/mooc-habiter-maison-commune-ecologie-integrale/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/mooc/mooc-habiter-maison-commune-ecologie-integrale/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/mooc/mooc-habiter-maison-commune-ecologie-integrale/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/mooc/mooc-connaitre-jesus-christ-avec-eglise-antique-reprise/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/mooc/mooc-connaitre-jesus-christ-avec-eglise-antique-reprise/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/mooc/mooc-connaitre-jesus-christ-avec-eglise-antique-reprise/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-initiation-foi-eglise/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-initiation-foi-eglise/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-actes-deux-apotres-1/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-actes-deux-apotres-1/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-actes-deux-apotres-1/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-actes-deux-apotres-1/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-actes-deux-apotres-1/
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’. 

e.g. 
 

 

L’ART DE PENSER ET D’ARGUMENTER 
[em francês] 
Collège des Bernardins 

A lógica é pensar o que a ginástica é para o corpo: 
um meio de otimizar nossas habilidades. O curso 
apresentará os três grandes atos de pensamento e 
fornecerá as ferramentas para implementá-los. 
Você aprenderá a ler um texto, reconhecer sua 
intenção, resumi-lo; entender melhor o 
pensamento do outro e argumentar o seu. 
Duração: 12 sessões semanais de 90 minutos 
Início: 20 de setembro 
Horário: terças-feiras, das 20h00 às 21h30 (CEST) 
[sessões disponíveis em diferido] 
Comparticipação: gratuito 
Informações e inscrições: 
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/l
ibres-cours/libre-cours-art-penser-argumenter/ 
 

 

L’ART DE PENSER ET D’ARGUMENTER 
[em francês] 
Collège des Bernardins 

No século VI aC, os pensadores queriam fazer 
perguntas a serem respondidas com a ajuda do 
pensamento racional e não com a ajuda do 
pensamento mítico. A filosofia nasceu com 
Heráclito e Parménides, sendo continuada pelas 
duas grandes figuras da metafísica, Platão e 
Aristóteles. Em seguida, as filosofias morais: 
cinismo, ceticismo, epicurismo e estoicismo 
quiseram refletir sobre as condições da felicidade. 
Finalmente, veio o cristianismo; tratar-se-á então 
de ver como os Padres da Igreja e Santo 
Agostinho explicarão tanto a continuidade como a 
rutura entre a fé cristã e a reflexão filosófica e 
metafísica grega. 
Duração: 13 sessões semanais de 120 minutos 
Início: 21 de setembro 
Horário: quartas-feiras, das 18h30 às 20h30 (CEST) 
[sessões disponíveis em diferido] 
Comparticipação: gratuito 
Informações e inscrições: 
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/l
ibres-cours/libre-cours-histoire-philosophie-
antiquite/ 
 

 

L’HOMME PEUT-IL VIVRE SI DIEU EST 
MORT? [em francês] 
Collège des Bernardins 

O século XIX é, sem dúvida, “o século da morte de 
Deus”. Aqueles que muitas vezes são chamados de 
"os mestres da suspeita" - Marx, Nietzsche, Freud - 
constituirão o foco principal deste curso, mas nos 

https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-art-penser-argumenter/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-art-penser-argumenter/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-histoire-philosophie-antiquite/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-histoire-philosophie-antiquite/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-histoire-philosophie-antiquite/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-art-penser-argumenter/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-histoire-philosophie-antiquite/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-homme-peut-il-vivre-si-dieu-mort/
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’. 

e.g. 
 permitiremos deter-nos em outras figuras 

interessantes como Feuerbach ou Schopenhauer. 
Por fim, será uma questão de atentar para os ecos 
dessas obras hoje e de questionar a visão de ser 
humano que elas mantêm. Faz sentido falar de um 
“humanismo ateu”? A morte de Deus não leva à 
morte do homem? 
Duração: 12 sessões semanais de 90 minutos 
Início: 22 de setembro 
Horário: quintas-feiras, das 10h30 às 12h00 (CEST) 
[sessões disponíveis em diferido] 
Comparticipação: gratuito 
Informações e inscrições: 
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/l
ibres-cours/libre-cours-homme-peut-il-vivre-si-
dieu-mort/ 
 

 

JÉRUSALEM AU TEMPS DE JÉSUS [em 
francês] 
Collège des Bernardins 

O curso apresentará o urbanismo de Jerusalém 
num período que vai do século II aC ao século II 
dC. Os principais monumentos de cada bairro 
serão estudados por si mesmos e destacarão a 
evolução da cidade em que Jesus sofreu a sua 
paixão: os seus arredores, as muralhas, o templo, 
os palácios reais, a estrutura dos bairros, as praças 
principais, os acampamentos da legião, as 
inscrições e os túmulos monumentais, etc. 
Os grandes lugares santos cristãos (Santo 
Sepulcro, Getsémani e até Belém, etc.) também 

serão estudados para melhor discutir sua 
veracidade e lançar luz sobre a cidade de Jesus. 
Duração: 12 sessões semanais de 90 minutos 
Início: 3 de outubro 
Horário: segundas-feiras, das 14h30 às 16h00 
(CEST) [sessões disponíveis em diferido] 
Comparticipação: gratuito 
Informações e inscrições: 
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/l
ibres-cours/libre-cours-connaitre-jerusalem-temps-
de-jesus/ 
 

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. 

 

Cursos Híbridos 

 

CURSO DE FORMAÇÃO AVANÇADA NA 
ÁREA DA TEOLOGIA PRÁTICA (TEOLOGIA 
PASTORAL) 
Faculdade de Teologia – Universidade 
Católica Portuguesa 

Partindo da fundamentação bíblica e teológica, o 
curso desenvolve conteúdos programáticos numa 
perspetiva pastoral em diálogo com a cultura 
contemporânea, a partir dos desafios que esta 
coloca à fé cristã. 

https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-homme-peut-il-vivre-si-dieu-mort/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-homme-peut-il-vivre-si-dieu-mort/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-homme-peut-il-vivre-si-dieu-mort/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-connaitre-jerusalem-temps-de-jesus/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-connaitre-jerusalem-temps-de-jesus/
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-connaitre-jerusalem-temps-de-jesus/
https://adro-escutismo.pt/newsletter.html
https://adro-escutismo.pt/newsletter.html
https://www.leslibrescours.collegedesbernardins.fr/libres-cours/libre-cours-connaitre-jerusalem-temps-de-jesus/
https://ft.ucp.pt/pt-pt/asset/12051/file
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’. 

e.g. 
 Regime: frequência por meios telemáticos – curso 

livre, ou na modalidade presencial, no Centro 
Regional do Porto – com avaliação e ECTS 
Duração: 2 semestres (setembro 2022 a julho 
2023) 
Início: 4 de outubro 
Datas: 4, 11 e 25 de outubro | 8, 15, 22 e 29 de 
novembro | 6 de dezembro 
Horário: 5 blocos às segundas e terças-feiras 
(08h30-12h45) 
Comparticipação: https://ft.ucp.pt/pt-
pt/asset/12051/file 
Informações: https://ft.ucp.pt/pt-pt/formacao-
avancada-em-teologia-pratica 
Inscrições: https://ft.ucp.pt/pt-pt/formulario-de-
inscricao-formacao-avancada-em-teologia-pratica 
 

 

CATEQUÉTICA: A ALEGRIA DE 
EVANGELIZAR 
Instituto Diocesano da Formação Cristã | 
Patriarcado de Lisboa 

Este curso tem como base o novo Plano de 
Formação de Catequistas, o qual assenta em 
quatro grandes blocos divididos em dez unidades, 
com uma última unidade dedicada especialmente 
à figura do Catequista. 
Regime: curso em regime b-Learning, ou seja, com 
aprendizagem online e presencial (encontros 
presenciais com possibilidade de participação 
online). 
Início: 26 de setembro 
Datas dos encontros presenciais: 19 de fevereiro | 
26 de março | 14 de maio | 18 de junho [das 10h00 
às 12h00] 

Local dos encontros presenciais: Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus, Lisboa 
Esforço estimado: 2 horas semanais 
Comparticipação: 30€ 
Informações e inscrições: https://idfc.patriarcado-
lisboa.pt/cursos/catequetica-a-alegria-de-
evangelizar/ 
 

 

PSICOPEDAGOGIA: A COMUNICAÇÃO DA 
FÉ 
Instituto Diocesano da Formação Cristã | 
Patriarcado de Lisboa 

Este curso tem como base o novo Plano de 
Formação de Catequistas e consiste numa 
formação psicológica e pedagógica que oferece 
um adequado conhecimento dos destinatários e 
das ações pedagógicas de modo a favorecer a 
persecução dos objetivos programados para a 
catequese em cada etapa formativa. 
Regime: curso em regime b-Learning, ou seja, com 
aprendizagem online e presencial (encontros 
presenciais com possibilidade de participação 
online). 
Início: 26 de setembro 
Datas dos encontros presenciais: 19 de fevereiro | 
30 de abril | 27 de maio [das 21h00 às 22h30] 
Local dos encontros presenciais: Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus, Lisboa 
Esforço estimado: 2 horas semanais 
Comparticipação: 25€/30€ 
Informações e inscrições: https://idfc.patriarcado-
lisboa.pt/cursos/psicopedagogia-a-comunicacao-
da-fe/ 
 

https://ft.ucp.pt/pt-pt/asset/12051/file
https://ft.ucp.pt/pt-pt/asset/12051/file
https://ft.ucp.pt/pt-pt/formacao-avancada-em-teologia-pratica
https://ft.ucp.pt/pt-pt/formacao-avancada-em-teologia-pratica
https://ft.ucp.pt/pt-pt/formulario-de-inscricao-formacao-avancada-em-teologia-pratica
https://ft.ucp.pt/pt-pt/formulario-de-inscricao-formacao-avancada-em-teologia-pratica
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/catequetica-a-alegria-de-evangelizar/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/catequetica-a-alegria-de-evangelizar/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/catequetica-a-alegria-de-evangelizar/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/psicopedagogia-a-comunicacao-da-fe/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/psicopedagogia-a-comunicacao-da-fe/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/psicopedagogia-a-comunicacao-da-fe/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/catequetica-a-alegria-de-evangelizar/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/cursos/psicopedagogia-a-comunicacao-da-fe/


Boletim bimestral do ADRO | setembro/outubro 2022 
 
 
 
 
 
 
 

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

e.g. 
 

 

BÍBLIA E TEOLOGIA [3 anos] 
Instituto Diocesano da Formação Cristã | 
Patriarcado de Lisboa 

A Escola de Leigos tem como finalidade formar 
cristãos adultos para que estes enfrentem, a partir 
da experiência pessoal da fé e em comunhão com 
a Igreja Diocesana, os desafios da evangelização. 
Regime: cursos presenciais e/ou online. 
Duração: um semestre 
Início: 26 de setembro 
Horário: variável 
Comparticipação: 45€ cada curso 
Informações e inscrições: https://idfc.patriarcado-
lisboa.pt/escola-de-leigos/ 

 

Cursos Presenciais 

 

CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA [6 semestres] 
Escola de Teologia e Ministérios | Diocese de 
Coimbra 

A oferta formativa destina-se a leigos que desejam 
aprofundar os seus conhecimentos para 
aprofundamento da fé ou para compromisso 
pastoral mais esclarecido e competente. É a 
formação sustentada que permite aos cristãos 
participarem ativamente na vida da Igreja; um 
dever cada vez mais urgente na sociedade 
contemporânea. 
Início: 9 de outubro 
Datas: Sábados 
Local: Colégio de São Teotónio, Coimbra 
Comparticipação: a confirmar 
Informações e inscrições: 
http://www.diocesedecoimbra.pt/dados/escola-de-
teologia-e-ministerios;466 

 

 
CURSOS DE MINISTÉRIOS 
Escola de Teologia e Ministérios | Diocese de 
Coimbra 

Curso para o ministério dos acólitos, curso para o 
ministério dos leitores, curso para o ministério dos 
catequistas, curso para animadores das 
celebrações dominicais na ausência do presbítero 
e orientadores da celebração das exéquias, curso 
para o ministério extraordinário da comunhão, 
curso para leitores. 
Início: 9 de outubro 
Datas: Sábados 
Local: Colégio de São Teotónio, Coimbra 
Comparticipação: a confirmar 

https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/escola-de-leigos/
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/escola-de-leigos/
http://www.diocesedecoimbra.pt/dados/escola-de-teologia-e-ministerios;466
http://www.diocesedecoimbra.pt/dados/escola-de-teologia-e-ministerios;466
https://idfc.patriarcado-lisboa.pt/escola-de-leigos/
https://www.diocesedecoimbra.pt/
https://www.diocesedecoimbra.pt/
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’. 

e.g. 
 Informações e inscrições: 

http://www.diocesedecoimbra.pt/dados/escola-de-
teologia-e-ministerios;466 

 

 

CURSOS DE MÚSICA SACRA 
Escola Diocesana de Música Sacra | Diocese 
de Coimbra 

Curso geral de música litúrgica e curso de 
Instrumento – órgão ou canto. 
Início: 9 de outubro 
Datas: Sábados 
Local: Colégio de São Teotónio, Coimbra 
Comparticipação: a confirmar 
Informações e inscrições: 
http://www.diocesedecoimbra.pt/dados/escola-de-
teologia-e-ministerios;466 
 

 

SOBRE O AMOR 
Casa da Divina Comédia 

Local: Lisboa 
Duração: 5 semanas 
Início/conclusão: 9.novembro-7.dezembro.2022 
Horário: terças-feiras, das 21h00 às 22h30 

Esforço estimado: 90 minutos/semana 
Comparticipação: 40€ 
Informações: 
https://www.casadadivinacomedia.pt/events/curso-
sobre-o-amor 
Inscrições: 
https://www.casadadivinacomedia.pt/events/curso-
sobre-o-amor/form 

 

Conferências Híbridas 

 

O NATAL A PARTIR DE MATEUS: 
PERSPETIVAS TEOLÓGICAS E VIVÊNCIAS 
SOCIAIS 
João Duarte Lourenço 

Conferência pública presencial, com transmissão 
no canal YouTube da Faculdade de Teologia. 
Data: 15 de dezembro | 18h30 
Local: Sala de Exposições, Edifício da Biblioteca 
João Paulo II, UCP-Lisboa 
Link: 
https://www.youtube.com/c/faculdadedeteologiauc
p 
 

  

http://www.diocesedecoimbra.pt/dados/escola-de-teologia-e-ministerios;466
http://www.diocesedecoimbra.pt/dados/escola-de-teologia-e-ministerios;466
http://www.diocesedecoimbra.pt/dados/escola-de-teologia-e-ministerios;466
http://www.diocesedecoimbra.pt/dados/escola-de-teologia-e-ministerios;466
https://www.casadadivinacomedia.pt/events/curso-sobre-o-amor
https://www.casadadivinacomedia.pt/events/curso-sobre-o-amor
https://www.casadadivinacomedia.pt/events/curso-sobre-o-amor/form
https://www.casadadivinacomedia.pt/events/curso-sobre-o-amor/form
https://www.youtube.com/c/faculdadedeteologiaucp
https://www.youtube.com/c/faculdadedeteologiaucp
https://www.diocesedecoimbra.pt/
https://ft.ucp.pt/pt-pt/extensao-universitaria/formacao-avancada-mateus-de-publicano-evangelista
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’. 

e.g. 
 Visitas Guiadas 

 

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: 3 de setembro | 10h00 
Comparticipação: gratuita 
Informações: 
https://www.quovadislisboa.com/pt/event/392 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ITINERÁRIOS DA FÉ – PERCURSO DA 
BAIXA 
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 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) 
Data: 17 de setembro | 10h00 
Comparticipação: gratuita 
Informações: 
https://www.quovadislisboa.com/pt/event/167 
 

https://www.quovadislisboa.com/pt/event/392
https://www.quovadislisboa.com/pt/event/167
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/capela-de-nossa-senhora-da-saude-lisboa
https://www.viator.com/tours/Lisbon/Lisbon-Heritage-and-Modernity-Full-Day/d538-25723P2
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’. 

e.g. 
 Recursos 

Ferramentas de Formação 

 

A LEI NA BÍBLIA (2022) 
Bible Project Português 

«Você já se perguntou por que existem tantas leis 
antigas nos primeiros livros da Bíblia? O que se 
espera que os leitores modernos façam a respeito 
delas, e por que algumas são tão estranhas? Neste 
vídeo, exploraremos por que as leis foram dadas 
ao Israel antigo e como elas se encaixam». 
Disponível no YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Krk3ALKIucY 

 

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 

 

 
JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2023 | 
EMISSÃO FILATÉLICA 
CTT 

Os CTT – Correios de Portugal lançaram no início 
de agosto, exatamente um ano antes da realização 
das JMJ 2023 uma emissão de dois selos e de um 
bloco filatélico para assinalar a realização em 
Portugal da Jornada Mundial da Juventude. Serão 
emitidos 150 000 selos e 20 000 blocos, que vão 
espalhar a mensagem desta Jornada por todo o 
mundo, através dos serviços postais dos correios, 
com o valor facial de 0,57€ e 1,05€, sendo o valor 
do bloco de 3,50€. Os CTT desenvolveram 
igualmente um algoritmo de realidade aumentada 
que permite – através de uma aplicação gratuita – 
que os smartphones Androide ou IOS interpretem 
a imagem do bloco e façam correr a mensagem 
em vídeo de Sua Santidade, o Papa, a convidar os 
jovens de todo o mundo para esta Jornada. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Krk3ALKIucY
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
https://www.youtube.com/watch?v=Krk3ALKIucY
https://agencia.ecclesia.pt/portal/filatelia-ctt-lancam-dois-selos-sobre-a-jmj-lisboa-2023/
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’. 

e.g. 
 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. 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 ABOLIÇÃO DA PENA DE 
MORTE 
Apostolado de Oração 

No mês de setembro, o Papa Francisco tem como 
intenção de oração, proposta a todos os cristãos 
e aos homens e mulheres de boa vontade, a 
abolição da pena de morte em todos os países. 
 

Pai de bondade, 
que em Jesus nos deste a fonte 
do perdão e da misericórdia 
perante toda a miséria humana, 
dá-nos a coragem para nos 
opormos com determinação 
à pena de morte como castigo. 
Nenhum crime, por mais 
aberrante que seja, 
escapa ao poder da conversão e 
da tua infinita misericórdia. 
Pedimos-te que o teu Espírito 
nos inspire com a sua sabedoria, 
para que este flagelo seja 
eliminado em todo o mundo, 
encontrando modos alternativos 
para reparar o dano causado 
e resgatar da morte os 
agressores que o provocaram. 
Ámen. 

https://plataformadeacaolaudatosi.org/
https://plataformadeacaolaudatosi.org/
https://redemundialdeoracaodopapa.pt/rezar-com-o-papa/intencoes/2022/9
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’. 

e.g. 
 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 as Carta de São João (1Jo, 2Jo e 3Jo) e o 
Deuteronómio (Dt), 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”. 

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 SETEMBRO, celebramos Santa Teresa de 
Calcutá, modelo de vida dos Caminheiros (5 de 
setembro). 

 

 

http://www.conferenciaepiscopal.pt/biblia
mailto:biblia.cep@gmail.com
https://darvozaosilencio.org/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/portugal-comissao-publica-nova-traducao-do-deuteronomio-com-reflexao-sobre-violencia-na-biblia/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/portugal-comissao-publica-nova-traducao-do-deuteronomio-com-reflexao-sobre-violencia-na-biblia/
https://darvozaosilencio.org/
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e.g. | exempli gratia | locução latina que significa ‘por exemplo’. 

e.g. 
 Santa Teresa de Calcutá, nascida na Albânia, foi a 

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

e.g. 
 Tempos Litúrgicos e Dias Santos 

Tempo litúrgico: Tempo Comum (durante estes 
dois meses) 

Setembro 

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   

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

Outubro 

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       
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