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A Cruz da JMJ esteve no topo da torre de menagem do Castelo de Leiria 
(Foto de João Bernardino)
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leiria-fátima na jmj lisboa 2023

Há pressa no ar 
nas vigararias 
de Leiria

A vigararia de Leiria recebeu os Símbolos das Jornadas 
Mundiais da Juventude (JMJ) no dia 3 de maio e até ao 
dia 6 não houve nada que os parasse.

A Cruz Peregrina e o Ícone de Nossa Senhora Salus 
Populi Romani estiveram em todas as paróquias da viga-
raria, levando a alegria e a fé às escolas, colégios, lares, 
centros comerciais, prisões e até aos campos de futebol.

Destacam-se, entre os vários sítios por onde passa-
ram os Símbolos, a presença no Brisas do Lis Night Run, 
com dinamização do Serviço de Pastoral do Ensino Supe-
rior; a inauguração do mural alusivo à JMJ Lisboa 2023, 
na rotunda que liga as escolas Francisco Rodrigues Lobo 
e de Educação e Ciências Sociais; a visita ao Hospital de 
Santo André, que juntou um grupo de jovens para animar 
não só o exterior do hospital, mas também os corredo-
res e os quartos; o momento de oração ecuménica 

que aconteceu na igreja da Quinta do Alçada, Marrazes, 
em que se juntaram, aos jovens da vigararia, membros 
das comunidades Grego-Católica e Evangélica; e, por 
fim, a presença na cidade de Leiria durante todo o dia 
de sábado, passando pelo Mercado Municipal, a Feira de 
Leiria, o Castelo e a terminar em grande festa no ENDIAD 
– Encontro Diocesano de Adolescentes.

A meio da tarde de sábado, os Símbolos das JMJ fo-
ram visíveis em todos os cantos da cidade, quando su-
biram à torre de menagem do Castelo, transportados 
pelos jovens da vigararia. Foi esse o momento 
que deu início ao ENDIAD, dispersando 
todos os jovens participantes, 
colorindo Leiria com 
as co-
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res da JMJ: verde, amarelo e vermelho. Foi também nes-
te dia, que a Vigararia de Leiria se despediu dos Símbolos, 
entregando-os à vigararia dos Milagres depois de uma 
caminhada noturna pela cidade.

As palavras de alguns jovens
Ao transportar os Símbolos senti responsabilidade, 

alegria, felicidade e, ao mesmo tempo, trabalho em equi-
pa, pois o Ícone e a Cruz são pesados. Gostei muito da 
parte em que fui eu e mais alguns jovens a levar a Cruz 
para o Castelo de Leiria, ver o Bispo a passar de avião 
e a olhar para nós no topo do Castelo e ver os todos os 
que participaram no ENDIAD a dizer adeus e a cantar o 
hino foi bonito. A experiência de estar junto dos Símbolos 
foi única. Naquela altura estávamos todos para o mesmo 
e vi à minha volta pessoas com vontade e emoção em 
estar com os Símbolos. Pensar que vou participar neste 
grande evento é motivo de ânsia, pela positiva! Da Jor-
nada Mundial da Juventude espero tudo, nunca participei 
numa, ao mesmo tempo para mim é uma incógnita sa-
ber o que vai acontecer mas estou preparado e motivado 
para ir! Miguel Almeida, 22 anos, Azoia

Estar com os Símbolos trouxe para a minha vida, so-
bretudo, o sentimento de presença, de fazer parte de 
algo. É muito diferente saber que os Símbolos estão cá 
e os Símbolos estarem mesmo cá. No acolhimento dos 
Símbolos, não estava à espera de ver tanta gente a en-
cher a nossa Sé e, principalmente, malta jovem. O que me 
deixou de coração cheio foi ver o poder atrativo que os 
Símbolos têm, de ver a Sé cheia de malta jovem.

Resumo a presença dos Símbolos na vigararia de Lei-
ria nas palavras impactante, reflexão, alegria e expecta-

tiva para a Jornada Mundial da Juventude. Iasmina Sa-
coor, 20 anos, Azoia

 à Arquivo PDF 
http://l-f.pt/hapressa

Link: https://lefa.pt/?p=52800
# @media  # Destaque  # Há pressa no ar  # JMJ 2023

  H Cristiana Lopes

facebook.com/groups/simbolosjmj

Passatempo  Passatempo  
Apanha os Apanha os 
Símbolos da JMJSímbolos da JMJ
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Curso Geral de Catequistas 
de 21 a 26 de agosto
Com o objetivo de ajudar os catequistas 
a aprofundarem a fé e a sua formação ini-
cial, e de proporcionar uma preparação 
geral para o desempenho adequado da 
sua missão na Igreja, o Centro Catequé-
tico das Missionárias Reparadoras do Sa-
grado Coração de Jesus, com a colabora-
ção do Serviço Diocesano da Catequese 
de Leiria-Fátima, organiza o Curso Geral 
intensivo.

O Curso Geral realiza-se em duas eta-
pas de sete dias cada uma, em dois anos 
consecutivos, sempre uma semana no 
final do mês de agosto. Este ano, de 21 a 
26 de agosto, terá lugar a formação da Ca-
tequética, e da Pedagogia da Fé, além de 
trabalhos práticos de catequese.

Os catequistas que tenham concluído 
o Curso de Iniciação e possuam alguma 
experiência de catequese, podem inscre-
ver-se até ao final do mês de junho. A for-
mação tem lugar no Centro Catequético 
de Fátima, aberto a catequistas de todo o 
país, podendo ficar aí alojados.

Desdobrável com todas as informa-
ções e ficha de inscrição AQUI: http://l-f.
pt/6yot

Link: https://lefa.pt/?p=52774
# Serviço Diocesano da Catequese (SDC)

  H Pe. José Henrique

dioCeSe 

Crianças do 3º catecismo 
convocadas para 
“cear com Jesus”
No dia 8 de junho de 2023, quinta-feira, 
dia de Corpo de Deus, integrada na ce-
lebração diocesana em Leiria, o Serviço 
Diocesano de Catequese, com a Equipa 
Vicarial de Catequese de Leiria, promove 
de novo uma atividade para as crianças 
do 3.º Catecismo de toda a Diocese.

Será a oportunidade para fazer festa 
com as crianças, ao mesmo tempo que 
procura ajudar a aprofundar o mistério 
celebrado na Eucaristia, na qual as crian-
ças participaram pela primeira vez ple-
namente, este ano, pela Comunhão, além 
de poderem marcar esta caminhada com 
um encontro com o Sr. Bispo, na celebra-
ção da Eucaristia e na Procissão do Corpo 

de Deus em Leiria.
Já estão disponíveis os materiais para 

dar a conhecer a atividade junto da co-
munidade e dos pais, assim como a ficha 
de inscrição. As inscrições decorrem até 
ao dia 30 de maio de 2023, e podem fa-
zer-se no formulário próprio pela internet 
(AQUI: https://forms.gle/Z28kZXLmcYr-
c46b59), ou enviando a ficha de inscrição 
para o SDC.

Materiais disponíveis:
– Carta modelo aos encarregados de edu-
cação
– Carta modelo aos encarregados de edu-
cação (PDF)

– Cartaz
– Ficha de inscrição dos grupos
– Folheto de apresentação da atividade
– Encontro de Preparação (Word)
– Encontro de Preparação (PDF)

Todos os materiais AQUI: http://l-f.
pt/9yit

Festa da Eucaristia «Vamos cear com 
Jesus»: http://vamoscearcomjesus.blogs-
pot.com/

Link: https://lefa.pt/?p=52748
# @media  # Destaque  # Festa da Eucaristia

  H Pe. José Henrique

http://l-f.pt/6yot
http://l-f.pt/6yot
https://lefa.pt/?p=52774
https://forms.gle/Z28kZXLmcYrc46b59
https://forms.gle/Z28kZXLmcYrc46b59
http://l-f.pt/9yit
http://l-f.pt/9yit
http://vamoscearcomjesus.blogspot.com/
http://vamoscearcomjesus.blogspot.com/
https://lefa.pt/?p=52748


7 . DIOCESE  // Nº 228 // 11 de maio de 2023

SUMÁRIO 

JMJ2023

DIOCESE 

PARÓQUIAS

DINAMISMOS

LECTIO DIVINA

EXTRAMUROS

LITURGIA 

CÂNTICOS 

VOX POPULI

AGENDAS

ÍNDICE

A tua vida é um dom: Semana 
da Vida é de 14 a 21 de maio
Aproxima-se a Semana da Vida de 2023 
que decorrerá de 14 a 21 de maio sob o 
tema “Levanta-te! A tua vida é um dom”, 
tendo como inspiração a mensagem das 
Jornadas Mundiais da Juventude, conju-
gada com a valorização da vida em toda 
a sua plenitude como um dom de Deus.

De todas as iniciativas que estão a ser 
preparadas pelo Departamento Nacional 
da Pastoral Familiar (DNPF) destaca-se a 
abertura da Semana com a recitação do 
Terço na Capelinha das Aparições em 
Fátima, no dia 14 de maio às 18h30, com 
condução do DNPF e aberto à partici-
pação de todas as famílias. A equipa do 
Serviço Diocesano da Pastoral Familiar da 
Diocese de Leiria-Fátima (SDPF) vai estar 
presente e convida todas as equipas de 

Pastoral Familiar da nossa Diocese a esta-
rem presentes também.

Todos os recursos já estão disponí-
veis no website do DNPF (www.dnpf.pt) 
e todos os momentos celebrativos serão 
transmitidos on-line no Facebook do 
DNPF.

A equipa do SDPF irá divulgar esta 
e outras iniciativas na sua página de Fa-
cebook (https://www.facebook.com/
profile.php?id=100091914009426) e no 
Instagram (https://www.instagram.com/
pastoral_familiar_leiriafatima/).

Link: https://lefa.pt/?p=52781
# @media  # Destaque  # Semana da Vida

  H GIC

Jubileu das vocações 2023: 
estão abertas as inscrições
No dia 3 de junho, sábado, a diocese de 
Leiria-Fátima voltará a reunir num mo-
mento celebrativo os consagrados, os 
sacerdotes e os casais jubilares da diocese 
que completem ou tenham completado 
neste ano 25, 50 ou 60 anos de consa-
gração ou matrimónio. A diversidade de 
vocações são a expressão da beleza da 
diversidade de carismas na Igreja e estará 
em evidência durante este dia.

A celebração da Eucaristia de acção de 
graças, presidida pelo bispo D. José Orne-
las será às 11h00 na Sé de Leiria. A celebra-
ção será antecedida por um momento de 
acolhimento marcado para as 10h15 no 
adro da Sé. No final da celebração, haverá 
um almoço partilhado nos claustros.

A organização envolve a cooperação 
do Serviço da Pastoral Familiar com o 
Serviço da Pastoral Vocacional. Este even-
to será um momento alto para reviver e 
reavivar o encanto e a frescura do primei-
ro ‘sim’, celebrar o caminho percorrido e 
correspondido ao longo da vida, agrade-
cer a Deus os frutos que, através destas 
vocações, suscitou ao serviço da vida e 
do amor e para renovar os compromissos 

vocacionais.

Indicações práticas
As inscrições devem ser feitas pelo e-mail 
pastoralfamiliar@leiriafatima.pt ou pelo 
número 918 206 571 até 21 de maio. 
Também existe um desdobrável para ins-
crição, que pode ser descarregado aqui: 
http://l-f.pt/lyeQ

O encontro destina-se a quantos cele-
bram em 2023 o jubileu da sua vocação: 
25, 50 ou 60 anos de matrimónio, sacer-
dócio, vida religiosa ou especial consagra-
ção.

Cada jubilário poderá fazer-se acom-
panhar de 1 ou 2 pessoas. Esta indicação 
deve ser dada na ficha de inscrição.

Para o almoço, que será partilhado, 
cada pessoa deverá levar alimentos e 
bebidas. Ao chegar, entrega-os aos casais 
acolhedores que os levarão para o local 
da refeição.

Link: https://lefa.pt/?p=52783
# @media  # Destaque  # Jubileu das Vocações

  H GIC

http://www.dnpf.pt
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091914009426
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091914009426
https://www.instagram.com/pastoral_familiar_leiriafatima/
https://www.instagram.com/pastoral_familiar_leiriafatima/
https://lefa.pt/?p=52781
mailto:pastoralfamiliar@leiriafatima.pt
http://l-f.pt/lyeQ
https://lefa.pt/?p=52783
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Jovens de Leiria inauguram mural como 
«expressão pública» da JMJ2023

O Comité Organizador Local de Leiria–Fátima inaugurou um 
mural junto à Escola Superior Educação e Ciências Sociais, 
“expressão pública” do acolhimento que a diocese quer dar 
a todos os participantes na Jornada Mundial da Juventude 
Lisboa 2023.

“O mural é expressão do que preten-
demos que a JMJ apareça no olhar, no 
coração e na vontade de todas as pessoas 
da nossa região. É uma expressão pública 
que cruzará o olhar que aqui vão passar 
e pretende comunicar a JMJ para toda a 
sociedade, como uma experiência de fé e 
de esperança para todos os que nos vão 
visitar e que aqui vão encontrar uns bra-
ços abertos, evidentes nas várias línguas 
em que, a frase da JMJ está escrita. É para 
acolher todos: qualquer que seja a língua 
e a proveniência de qualquer um dos par-
ticipantes”, explicou o padre André Batis-
ta, coordenador do COD, na inauguração 
esta quinta-feira.

“O mural será representação da JMJ 
em Leiria e sinal de que estamos prontos 
para acolher os jovens. Este vai ser um dos 
spots fotografáveis em Leiria”, acrescen-
tou Cristiana Lopes, do COD da diocese.

A cruz e o ícone de Nossa Senhora, 
que este mês se encontram na diocese 
de Leiria–Fátima, foram acolhidos pelos 
alunos do colégio de Nossa Senhora de 
Fátima, que os fizeram transportar até à 
Câmara municipal, onde aguardava o pre-
sidente da autarquia, Gonçalo Lopes, e o 
bispo D. José Ornelas.

Os símbolos foram depois transporta-
dos por estudantes universitários até ao 

mural dedicado à JMJ Lisboa 2023.
O responsável pelo COD saudou a 

“presença e a diversidade das forças vi-
vas da região”, salientando que a Jornada 
não tem um caráter exclusivo da Igreja, 
mas pretende envolver “toda a sociedade, 
todo o país, toda a região de Leiria, todos 
os territórios da diocese de Leiria – Fáti-
ma”.

“Partir ao encontro do outro é o gran-
de objetivo da construção do mural que 
pintou Leiria com as três cores da Jorna-
da Mundial da Juventude Lisboa 2023, 
as cores do nosso país, da bandeira por-
tuguesa. Este mural é espelho do convite 
que o Papa Francisco faz a todos os jovens 
sem distinção. É símbolo do caminho que 
cada um percorre com Nossa Senhora. É 
sinal revelador da experiência intercultu-
ral que Leiria e todo o país vão viver por 
ocasião da JMJ”, precisou Cristiana Lopes.

A jovem indicou que a diocese irá 
receber 10 mil jovens, nos dias prévios à 
Jornada, para viverem os dias na diocese 
como “uma experiência cultural, missio-
nária e de descoberta”.

D. Américo Aguiar agradeceu o tra-
balho realizado e afirmou que todos os 
jovens que forem recebidos vão ser “em-
baixadores de Leiria e de Portugal”.

“Isto só se faz com trabalho: sabemos 

das dificuldades, dos problemas, da falta 
de meios, mas sabemos que nos conse-
guimos transfigurar e que nos momen-
tos certos há disponibilidade total para 
o sucesso. E o sucesso vai ser quando os 
jovens que estiveram em Portugal, regres-
sarem ao seu país, felizes pela experiência 
que tiveram, quererem voltar a Portugal e 
a Leiria – Fátima”, salientou.

O bispo de Leiria – Fátima quis subli-
nhar a “mensagem enorme” que o mural 
e a passagem dos símbolos da JMJ pela 
cidade representam.

“Passear os símbolos pela cidade é 
uma mensagem enorme. Pintar o mural é 
a coragem de deixar marcas, nem que seja 
na água. Esta é uma onda que passa pe-
los olhos, vai ao coração, mexe as pernas, 
mexe a inteligência e põe a gente a mexer. 
É o que precisamos: de força e coragem. 
É preciso força e coragem para sonhar. 
Também esta cidade e a diocese precisa 
de vocês”, indicou.

D. José Ornelas afirmou que o mural é 
“arte que fica”.

“Espero que este mural fique como 
algo que deixa marca no coração e na ci-
dade. Isto une-nos a todos, independen-
te da diversidade cultural e política, mas 
todos temos o objetivo comum de tornar 
a cidade melhor. Isto não vai parar até à 
jornada”, assinalou.

Link: https://lefa.pt/?p=52756
# JMJ 2023

  H Agência Ecclesia

https://lefa.pt/?p=52756
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Castelo de Leiria acolheu símbolos da 
JMJ e cidade encheu-se de adolescentes

O padre André Batista, coordenador do 
COD de Leiria-Fátima, disse à Agência EC-
CLESIA que a preparação para a Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ) está a criar 
uma “rede” muito grande e deseja que 
seja “oportunidade criada para a Igreja se 
abrir e dialogar com outras instâncias”.

“A palavra rede, que temos falado mui-
to, e vai-se sentindo, conhecer esta rede, 
estas pessoas e acompanhar, dar respos-
tas, pastoral e evangélicas, aos jovens e à 
sociedade em geral, porque sinto que a 
rede que se cria pode ser excelente opor-
tunidade para a Igreja se abrir e dialogar 
com outras instâncias”, explicou o sacer-
dote.

O coordenador do COD revela que 
tem sido grande a “aventura” em todo o 
país e na sua diocese o incentivo foi feito 
às vigararias.

“Fomos incentivando as vigararias 
para que houvesse ousadia e criatividade, 
que os símbolos fossem a alguns locais 
mais simbólico, mais festivos e outros de 
reunião de jovens, estivemos na feira de 
Leiria e noutros locais públicos desporti-

vos”, conta.
Este sábado, a cruz da JMJ, esteve na 

torre de menagem do Castelo de Leiria e 
o bispo diocesano, D. José Ornelas, sobre-
voou a torre e a cidade.

O padre André Batista recorda ainda a 
“inauguração do mural JMJ, junto das es-
colas secundárias e superiores de Leiria”, e 
destaca neste sábado o grande encontro 
diocesano de adolescentes.

“Com o grande encontro diocesano 
de adolescentes que acontece quase to-
dos os anos, os símbolos JMJ a estarem 
na nossa diocese, impunha-se que aqui 
estivessem hoje para os adolescentes fa-
zerem festa na cidade”, refere.

Também o padre José Henrique Pe-
drosa, diretor do departamento diocesa-
no de educação cristã, vê este encontro 
diocesano de adolescentes (ENDIAD), 
como uma “antecipação pequenina da 
JMJ”, onde estão presentes os grupos de 
adolescentes (7.º, 8.º, 9.º, 10º, Say Yes, 
Pós-Crisma, JMJ…), numa organização 
do Serviço Diocesano de Catequese e o 
Serviço Diocesano de Pastoral Juvenil da 

diocese de Leiria-Fátima.
“O encontro procura juntar os grupos, 

este contexto da JMJ e toda a preparação 
que os grupos têm feito leva a que hoje, 
com a presença dos símbolos, vamos pro-
curar fazer com este dia seja antecipação 
pequenina da JMJ”, disse em declarações à 
Agência ECCLESIA.

Segundo o sacerdote, “Mergulha na 
Vida” foi o tema deste encontro que 
iniciou com “um caminho, com várias 
passagens, fazendo alusão ao caminho 
que Maria fez para visitar a prima Isabel”, 
seguindo-se a “Festa do Encontro”, num 
concerto com a Banda da Paróquia.

A cruz e o ícone de Nossa Senhora, 
que este mês se encontram na diocese de 
Leiria–Fátima, vão este sábado integrar 
uma “caminhada noturna” até ao Santuá-
rio de Nossa Senhora da Encarnação.

Link: https://lefa.pt/?p=52753
# Destaque  # JMJ 2023

  H Agência Ecclesia

https://lefa.pt/?p=52753
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Samaritanos visitam presos no dia da liberdade
Entre agendas lotadas, compromissos 
adiados, datas preenchidas e tempos 
esgotados, só o dia 25 de abril, no calen-
dário, o feriado estava livre para os visitar. 
Sem nenhum “intento”, o insólito aconte-
ceu, a data escolhida pelos Samaritanos 
para irem visitar os jovens e adultos pre-
sos nos Estabelecimentos prisionais de 
Leiria.

Entre amêndoas, t-shirts e pagelas (c/
orações das JMJ) que tinham para ofere-
cer, o que levavam desta vez era sobretu-
do um “Barco para a Vida”.

PRESOS na condição, mas LIVRES na 
Imaginação. Presos na Liberdade…LIVRES 
para pensar.

O mote da visita aos jovens, para além 
da boa nova da Páscoa e as jornadas da 
Juventude, foi também o “Barco para a 
Vida”.

Entre “origamis” e desenhos de papel, 
falaram da vida, embarcações e náufra-
gos, o barco que os leva a bom porto, a 

tantos caminhos, outras vezes não. As 
âncoras que os prendem aos maus pen-
samentos e sentimentos, e como todos 
podemos remar para um só caminho, ou 
a tantos lugares.

O importante é remar. No barco que 
é vida, podemos não conseguir mudar os 
ventos, mas certamente orientar as velas. 
O barco às vezes pode até ser ou estar 
pesado, é carga a mais à direita, é carga a 
menos à esquerda, ou vice-versa, mas se 
eliminarmos o que não está bem, se dei-
tarmos a carga pesada ao mar, certamen-
te a senda fica mais leve.

Sempre com o leme na mão, na dire-
ção do horizonte, do nosso objetivo, há 
muita vida, muito mar a percorrer. E no 
final todos veremos, vale a pena esperar, 
acreditar, pois o melhor está por chegar.

Então e não é que entre tantos em-
barques, navios, caminhos, barquinhos 
de papel, o melhor foram, as descobertas 
interiores, a coragem e a fé renovada, a 

esperança, pois afinal foi tudo inspiração 
nos “origamis” dos barcos de papel.

E a expressão e a reação dos jovens, 
dos adultos, da equipa, dos guardas, de 
todos em geral. Sorridentes. Pois Tudo 
foi ligeiro, suave, leve, mas divertido, o dia 
estava solarengo e todos bem-dispostos. 
Agradados e agradecidos com a visita.

Afinal, dá que pensar, quantos de nós 
poderão estar a naufragar, à deriva, no 
mar perdido a navegar.

À tarde, na Regional, até o deslumbre 
de um preso a falar dos seus percursos 
e metas que quer conquistar. Foi um dia 
insólito e deu que pensar. O padre na Ho-
milia só repetia “ide, ide, como Maria – a 
boa nova espalhar”.

Link: https://lefa.pt/?p=52762
# Samaritanos

  H Colaborador

https://lefa.pt/?p=52762
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JORNADA MUNDIAL 
DA JUVENTUDE

SÍMBOLOS PERCORREM 
DIOCESE EM MAIO

Durante este mês, os dois elementos desig-
nados como Símbolos da Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ): uma cruz com 3,80 metros de 
altura e um ícone de Maria, vão percorrer o ter-
ritório da Diocese de Leiria-Fátima.

Segundo a Diocese, os símbolos “foram en-
tregues pelo papa João Paulo II para serem um 
sinal de esperança a serem levados pelos jovens 
ao mundo inteiro, desde Roma”, tendo já percor-
rido os cinco continentes e mais de 90 países, 
transportando a sua mensagem de fé a locais 
como o ‘ground zero’ nos Estados Unidos, paí-
ses em guerra e as grandes capitais mundiais, 
entre outros lugares. 

Em Portugal já estiveram em locais como a 
Torre da Serra da Estrela, o Farol da Barra, des-
ceram o rio Douro, viajaram no Sado, visitaram 
prisões, hospitais e escolas, mobilizando milha-
res de pessoas.

Na Diocese de Leiria-Fátima, os Símbolos da 
JMJ vão passar pelas nove vigararias até 31 de 
maio. A ‘viagem’ arrancou a 30 de abril, com a 
receção dos Símbolos em Pombal, acolhimento 
na Sé de Leiria e caminhada até ao Santuário 
de Nossa Senhora da Encarnação. Esta quin-
ta, 4 de maio, vão estar na inauguração de um 
mural alusivo à JMJ, em Leiria, e haverá uma 
visita à prisão; na sexta passam pelo Hospital 
de Santo André, e no sábado, pelo mercado mu-
nicipal, torre de menagem do Castelo de Leiria 
e Encontro Diocesano de Adolescentes. Na Ma-
rinha Grande, os símbolos passam no dia 18 
de maio, feriado municipal, com celebração e 
piquenique. ß
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PaRÓQUiaS

Festa da Esperança em Alvados
No dia 7 de maio, na feliz coincidência 
com o Dia da Mãe, a comunidade pa-
roquial de Alvados congregou-se, para 
celebrar com as crianças do 5º ano da ca-
tequese a Festa da Esperança. A Eucaris-
tia juntou assim uma dupla alegria de fé: 
honrar as mães na Mãe do Senhor e rezar 
a Esperança.

Link: https://lefa.pt/?p=52788
# Alvados  # Festa da Esperança

  H Pe. Luís Ferreira

Sopas para a Jornada em Santa Catarina da Serra

A mais ou menos 100 dias da Jornada 
Mundial da Juventude. Sim! Estamos qua-
se lá! E todos cheios de expectativa e en-
tusiasmo.

Nós, os jovens de Santa Catarina, já 
estamos empenhados e cheios de energia 
para receber mais de 200 jovens de todo 
mundo na nossa paróquia, nas pré-jorna-
das.

Vai ser uma experiência extraordiná-
ria, novas pessoas e novas culturas. E nós 
como povo hospitaleiro vamos fazer tudo 
por tudo para que sejam recebidos da 
melhor maneira. Para isso, e com a ajuda 
de toda a comunidade, colocamos mãos 
à obra e organizamos no passado domin-
go, dia 30 de abril o festival de sopas, com 
o objectivo de conseguir angariar fun-
dos para ajudar nas despesas que vamos 
necessitar de fazer para assim, os poder 
acolher bem aqui na nossa paróquia nas 
pré-jornadas.

Com a ajuda de todos, conseguimos 
16 qualidades diferentes de sopas sabo-
rosas, desde a tradicional canja de galinha 
passando pelo caldo verde, sopa de legu-
me e outras sopas mais elaboradas, como 
a sopa do lavrador, a sopa da pedra, sopa 
do cozido, sopa de peixe e sopa de coelho 
não esquecendo, pois, a famosa sopa de 
chícharos aqui da nossa famosa terra.

Correu tudo muito bem, consegui-
mos contar com a ajuda de todos, da 
comunidade, da catequese e dos jovens. 
Foram todos importantes, da decoração 
do espaço, à confeção de sobremesas, dis-
tribuição organizada de tudo e no final a 
limpeza do espaço. Conseguimos encher 
o salão.

Pensamos nós, pois… que todos quan-
to estiveram presentes saíram satisfeitos.

É também importante referir que nes-
te mesmo dia, chegaram à nossa Diocese 
de Leiria–Fátima, os símbolos das Jor-

nadas Mundiais da Juventude. A grande 
Cruz e o ícone de Maria que já percorre-
ram quase todo mundo.

E estando os símbolos, cada vez mais 
próximos da nossa paróquia, tivemos o 
grande privilégio; como muitas outras pa-
róquias da nossa Diocese; acompanhar na 
entrega e escolta de Pombal a Sé de Leiria.

Partiu de Santa Catarina um grupo de 
motards devidamente identificados, da 
nossa freguesia. Que percorreram cerca 
de 60 km com toda pujança. É que em 
breve somos nós a receber, aqui em Santa 
Catarina, os símbolos. Será no próximo 
dia 11 de maio que virão para nós, e é cla-
ro que já estamos a preparar-nos para os 
receber com toda a dignidade.

Link: https://lefa.pt/?p=52777
# JMJ 2023  # Santa Catarina da Serra

  H Maria de Fátima Oliveira

https://lefa.pt/?p=52788
https://lefa.pt/?p=52777
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Carvide com fim de semana em cheio

No passado fim de semana, a paróquia de 
Carvide esteve em destaque com as diver-
sas Festas da catequese.

No sábado, dia 7 de maio, foi a vez dos 
adolescentes do 9º e 10º anos, participa-
rem no ENDIAD 2023, durante a tarde, 
em Leiria. Participaram nas diversas ativi-
dades propostas, na Eucaristia na Sé, cele-
brada pelo senhor Bispo e, ainda, na apre-
sentação dos símbolos da JMJ Lisboa2023.

Ainda neste sábado, na Eucaristia das 

19h30, foi a vez da Festa da Aliança, do 
grupo do 5º ano.

Participaram ativamente na Eucaristia 
e estavam muito animados.

No domingo, dia 8, dia da mãe, foram 
os meninos do 3º ano a celebrar a sua 
Festa da Primeira Comunhão. Estavam 
muito bonitos, muito bem preparados e 
ansiosos para a sua primeira comunhão, 
que esperamos seja a primeira de muitas, 
para serem cada vez mais amigos de Jesus, 

como o sr. P. Sérgio lhes pediu.
A paróquia agradece aos catequistas, 

sempre disponíveis, aos pais e aos coros 
(adulto e da catequese) que colaboraram 
para que tudo tivesse a beleza e harmonia 
que teve.

Link: https://lefa.pt/?p=52771
# Carvide  # ENDIAD

  H Ilídio Teodósio

Primeira 
Comunhão em 
São Mamede
No domingo dia 7 maio, 32 crianças da 
paróquia de São Mamede celebraram a 
sua Primeira Comunhão. São neste mo-
mento, crianças mais felizes por terem 
recebido o Corpo de Jesus.

Link: https://lefa.pt/?p=52767
# São Mamede

  H Marisa Silva

Festa da Palavras nas Pedreiras
No dia 7 de maio, os catequizandos do 4.º 
ano de catequese da paróquia de Pedrei-
ras, celebraram a Festa da Palavra, tendo 
recebido com afeto a Sagrada Escritura.

O pároco António Cardoso, referiu 
a estas crianças, que devem manter um 
terno e vivo amor à Palavra de Deus, com 
a leitura assídua da Bíblia, ajudados pelos 
pais e catequistas, que os levarão a desco-
brir a Boa Nova na Sagrada Escritura

Link: https://lefa.pt/?p=52745
# Festa da Palavra  # Pedreiras

  H José Esteves

https://lefa.pt/?p=52771
https://lefa.pt/?p=52767
https://lefa.pt/?p=52745


15 . ParóquIaS // Nº 228 // 11 de maio de 2023

SUMÁRIO 

JMJ2023

DIOCESE 

PARÓQUIAS

DINAMISMOS

LECTIO DIVINA

EXTRAMUROS

LITURGIA 

CÂNTICOS 

VOX POPULI

AGENDAS

ÍNDICE

Santa Catarina da Serra fez retiro 
de preparação para o Crisma

Encontramo-nos, agora, na etapa de 
preparação para o grande sacramento 
que é o crisma, iremos completar os três 
sacramentos de iniciação cristã da Igreja 
Católica. Esta, será a altura de confirmar a 
vida de testemunho de amor a Cristo, que 
queremos viver. O retiro proporcionou-
-nos momentos que nos levaram a viver 
este amor e a enriquecer a nossa relação 
com Ele. Momentos repletos de reflexão, 
aprendizagem, entrega e oração foram 
partilhados por 40 jovens e 15 animado-
res, com o nosso padre Mário, nos passa-
dos dias 19 e 20 de abril, na Consolata em 
Fátima.

Como me encontro? Qual é o sen-
tido da minha vida? Como quero viver 
a minha vida? Estas foram algumas das 
questões que nos propusemos respon-
der durante estes dias. Percebemos que o 
sentido das nossas vidas, só nós o defini-

mos e que apesar de não sabermos qual 
é, queremos saber! Queremos percorrer 
um caminho lado a lado com Jesus, com o 
propósito de descobrir o projeto de vida 
que ele tem para nós. Encontrar-nos a nós 
é igualmente importante para descobrir 
aquilo que queremos fazer com a nossa 
vida. É o primeiro passo para afirmar: “Eu 
te seguirei”. Precisamos de nos conhecer, 
identificarmos as nossas falhas e virtudes, 
aquilo que queremos melhorar, aquilo 
que é importante para nós e verdadeira-
mente essencial. Muitas vezes, damos um 
valor exagerado aos bens materiais que 
estão muito longe de ser o tudo para a 
nossa felicidade. Temos de nos focar no 
essencial: aquilo que nos faz verdadeira-
mente felizes. Vivenciamos, então, um 
momento de silêncio e reflexão em que 
cuidamos da nossa relação com Deus. Fi-
camos a conhecer os sete sacramentos e 

o verdadeiro significado deles através de 
uma caminhada repleta de jogos que fa-
cilitaram a tarefa. A noite estava instalada 
quando realizamos o Epheta. Refletimos, 
cantámos e sobretudo rezámos e desco-
brimos o valor da oração por aqueles que 
nos rodeiam; rezamos uns pelos outros. 
Chegou a hora de vestir a camisola de 
cristãos que somos, de cuidar da nossa 
relação com Ele, de procurarmos o nosso 
sentido para a vida, sempre na certeza de 
“Te seguirei, aonde fores .

Um fim-de-semana inesquecível, com 
muita animação e aprendizagem em si-
multâneo. Muito bem organizado e bem 
adaptado para à nossa idade.”

Link: https://lefa.pt/?p=52741
# Santa Catarina da Serra

  H Um crismando

As notícias da 
sua paróquia no 
seu e-mail?

https://lefa.pt/?p=52741
https://leiria-fatima.pt/subscrever
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Nos Pousos, crianças souberam rezar 
e cativar para rezar como Jesus
No dia 23 de abril a paróquia dos Pousos 
associou-se às crianças do 2º ano da ca-
tequese da paróquia, quando a oração do 
Pai Nosso foi tema especialmente home-
nageado.

Durante a Missa houve ocasião de pre-
senciar uma série de particularidades, que 
assim enumeramos:

as crianças convidaram uma pessoa 
em especial para estar junto de si duran-
te a entrada para a igreja; a maior parte 
desses convidados eram pessoas de ida-
de “significativa” e os meninos e meninas 
materializaram a sugestão do Papa, no fi-
nal das catequese de há um ano, quando 
sugeria a presença dos idosos como parte 
importante em todo o tipo de celebração 
das comunidades;

os pais e as catequistas coordenam 
bem a informação ascendente e descen-
dente, por forma a que tudo fosse bem 
comunicado e preparado;

da sagrada escritura quatro dos pais e 
mães evocaram outros tantos textos so-
bre a atitude ou o valor da oração; sendo 
que o último texto foi a oração “Pai Nos-
so”, que naquele dia se esteve a acolher 
solene e cuidadosamente;

um presente e um abraço: foi assim 
uma das atitudes para boa memória; as 
catequistas prepararam e ofereceram um 
livrinho de orações, e cada criança retri-
buiu com um abraço repetido 5 vezes;

Onze instrumentistas, seis catequistas, 
uma Petra pintora, 36 crianças presentes 
e os seus 39 convidados especiais, uma 
igreja cheia de pessoas presentes, e meia 
centena de fotos que nos chegaram às 
mãos; está feita a estatística.

Duas catequistas escreveram dois tex-
tos muito belos, que publicamos.
A Petra é uma menina que gosta imenso 
de artes plásticas; aceitou um convite que 
nunca ninguém lhe fizera: ir desenhando 
ao longo da celebração, expressando na 
arte o que estava a vivenciar. No final da 
Missa mostrou o seu trabalho, explicou-o, 
e ofereceu-o ao grupo da catequese. O seu 
trabalho foi, depois, muito apreciado pelas 
pessoas presentes na igreja, que o pude-
ram ver enquanto saíam da igreja. Tam-
bém a Petra escreveu umas linhas que se 
transcrevem.

Esta Festa do Pai-Nosso foi vivida por 
mim, e penso que por todos, com uma 
interioridade grande e diria mesmo com 

muita emoção.
Acompanhei estas crianças desde o 

início deste 2º ano, portanto já os conheço, 
senti que estavam felizes por participarem 
nesta festa, senti-os importantes, lindos e 
felizes.

O cortejo de entrada na igreja, com as 
crianças acompanhadas pelos seus fami-
liares, alguns bem mais velhinhos, foi uma 
delícia, cortejo este, já anteriormente expli-
cado pelo Padre Luís que apelou à impor-
tância de juntar uma pessoa mais idosa 
com uma criança.

Outro momento muito feliz também, 
vivido com muita emoção, foi quando as 
crianças se juntaram em frente ao altar: 
cantaram a música do Pai Nosso, acompa-
nhado com uma coreografia, muito bem 
ensaiada. De seguida, rodearam o altar e 
de mãos dadas rezaram a oração que o 
Senhor nos ensinou.

Vivi esta festa com muita emoção, e 
sinto-me uma abençoada por conviver 
com estas colegas Catequistas que tanto 
me ensinam, que tanto dão, sem esperar 
receber nada em troca. Estou muito grata 
a todos por participar.

Fátima Anastácio
Tivemos um belo dia, para a nossa Fes-

ta do «Pai-Nosso». Foi-nos lançado um 
desafio para que cada criança fosse acom-
panhada com um idoso. Foi muito bonito 
ver a alegria, tanto das crianças, como dos 
idosos. Estes foram protagonistas ativos na 
celebração e com certeza que as crianças 
os fizeram sentir importantes e úteis. Creio 
que ficou aberta a porta para continuar-
mos a promover os recursos humanos dos 
idosos na comunidade. Se estamos a edu-
car crianças para uma sociedade mais jus-
ta, bela, solidária e cristã, necessariamente, 
temos que unir jovens e idosos. “Os jovens 
são a força do caminho de um povo e os 

idosos rejuvenescem esta força com a me-
mória e a sabedoria”.

Tivemos momentos altos na celebra-
ção:

o peditório feito pelas crianças de mão 
dada a um idoso;

as crianças, voltadas para a assem-
bleia, cantando uma canção inspirada na 
oração de Jesus, com coreografia;

ou a presença das crianças rodeando 
o altar para rezarem em conjunto (e de 
mãos dadas) a oração do Pai Nosso.

Ver um altar cheio de crianças alegres 
e ouvir, repetirem como seu, um Pai Nosso 
rezado pela Comunidade, só pode querer 
dizer que devemos continuar. Esta Festa do 
Pai-Nosso foi vivida por todos com interio-
ridade e emoção. No final foi-lhes entregue 
um livrinho de orações para que eles, in-
centivados pelos seus pais e por todos nós, 
não se esqueçam de rezar todos os dias 
esta bela oração que Jesus nos ensinou.

Paula Lima
Quando ouvi falar da Festa do Pai 

Nosso imaginei que íamos todos para um 
monte rezar, como Jesus fazia no Monte 
das Oliveiras.

Mas a festa foi na igreja e todos já sa-
biam rezar o Pai Nosso. Rezaram com as 
mãos dadas, mas eu rezei de outra forma. 
Sim! Eu estava perto do altar a pintar e, 
quando eu pinto, divirto-me, penso, orga-
nizo ideias e falo com Jesus.

Um dia Ele ensinou os apóstolos a rezar 
e, através deles, nós aprendemos o Pai Nos-
so. Oração que eu rezo sempre que conver-
so com Jesus, seja de joelhos, com as mãos 
dadas, ou enquanto pinto.

Petra (pintura)

Link: https://lefa.pt/?p=52738
# Festa do Pai Nosso  # Pousos

  H Pe. Luís Morouço

https://lefa.pt/?p=52738
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diNamiSmoS

Companhia de Maria tem novo superior geral
A Companhia de Maria (SMM – Congre-
gação dos Padres Missionários Monforti-
nos), reunida em Capítulo Geral em Roma 
(1-21 de Maio), elegeu o novo Superior 
Geral, esta terça-feira, dia 09 de Maio de 
2023: Padre Yoseph Putra Dwy Darma 
Watun. O novo Superior Geral nasceu em 
Jakarta, Indonésia, a 16 de Julho de 1970. 
Foi ordenado sacerdote a 21 de Junho de 
1998.

Os Monfortinos estão presentes em 

Portugal, nas dioceses de Braga, Leiria-
-Fátima e Lisboa. A eles estão confiadas 
as paróquias de Mira de Aire, Alvados e 
São Bento, da diocese de Leiria-Fátima. A 
comunidade de Fátima colabora pasto-
ralmente no Santuário – serviço de con-
fissões, na paróquia de Fátima e em várias 
paróquias da diocese de Santarém.

Link: https://lefa.pt/?p=52792
  H Pe. Luís Ferreira

Símbolos da JMJ foram ao colégio
No dia 4 de maio, a comunidade educati-
va do Colégio Conciliar de Maria Imacula-
da, da Cruz da Areia, teve a honra de rece-
ber os Símbolos das Jornadas Mundiais da 
Juventude. Os símbolos encontram-se em 
peregrinação pelas dioceses portuguesas, 
depois de terem passado por alguns paí-
ses africanos de língua oficial portuguesa.

Num dia de sol radiante, a luz de Ma-
ria, nossa Mãe, encheu os corações de 
todos com esperança, e confirmou que 
o encontro de jovens que acontecerá em 
agosto, em Lisboa, será um momento úni-
co de encontro com Jesus.

Os jovens do Colégio que estarão pre-
sentes nas Jornadas Mundiais da Juventu-
de carregaram os símbolos – a Cruz pe-
regrina e o ícone de Nossa Senhora Salus 
Populi Romani. Com 3,8 metros de altura, 
a Cruz peregrina, construída a propósito 
do Ano Santo, em 1983, foi confiada por 
João Paulo II aos jovens no Domingo de 
Ramos do ano seguinte, para que fosse 
levada por todo o mundo. Tem sido en-
carada como um verdadeiro sinal de fé. O 
ícone de Nossa Senhora retrata a Virgem 
Maria com o Menino nos braços e foi in-

troduzido ainda pelo Papa João Paulo II 
como símbolo da presença de Maria jun-
to dos jovens.

Elementos da comunidade educativa, 
desde as crianças da creche aos alunos do 
9º ano, aos funcionários e pais, viveram 
momentos muito significativos de reno-
vação da fé, oferecendo flores a Maria, 

agradecendo o seu olhar vigilante na vida 
de todos nós.

Link: https://lefa.pt/?p=52764
# JMJ 2023

  H Isabel Nunes

Run4unity passa por Leiria 
no dia 13 de maio
A run4unity 2023 vai passar por Portugal, 
por Leiria no dia 13 de maio e por Lisboa 
no dia 6 de maio. Uma competição des-
portiva que junta milhares de jovens em 
prol da paz e da unidade, promovida 
pelos teens4unity, jovens do Movimento 
dos Focolares, em todo o mundo.

Em Leiria no dia 13 de maio, será das 
10h30 às 14h00, no Parque de Merendas 
Vale do Lapedo, concluindo-se com um 
almoço partilhado.

Link: https://lefa.pt/?p=52759
  H GIC

PLOGGING

DAS 10H30 ÀS 14H13 DE MAIO

ALMOÇO PARTILHADO

PARQUE DE MERENDAS VALE DO LAPEDO

https://lefa.pt/?p=52792
https://lefa.pt/?p=52764
https://lefa.pt/?p=52759
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Jesus promete o Espírito como advogado
Breve introdução
Para aqueles que esperavam que a 
libertação dos judeus acontecesse se-
gundo uma lógica humana, a morte 
de Jesus foi o culminar do desânimo 
aliado à tristeza natural da morte de 
alguém que se ama. A Ressurreição 
veio reacender e reanimar a chama 
da esperança. Jesus aparecia e ani-
mava os discípulos, ainda amedron-
tados. Consciente de que a Ascensão, 
prestes a acontecer, havia de voltar a 
fazer cair a tristeza sobre os discí-
pulos, Jesus fala dela e apresenta-a 
como uma necessidade para que à 
Igreja seja dado “outro Defensor”

1. Invocação do Espírito Santo
Vinde, Espírito Santo,
animai o nosso caminhar para o Pai,
e enchei-nos daquele fogo interior
que nos faça sentir a vossa presença,
ainda que possamos ser tentados
a pensar que estamos sós nas tribula-
ções da vida,
e nos leve a mostrar na prática
o amor que afirmamos ter para com 
Deus.
Ámen

2. Escuta da Palavra de Deus
2.1. Proclamação do Evangelho

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João (Jo 14,15-21)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Se Me amardes, guar-
dareis os meus mandamentos. E Eu 
pedirei ao Pai, que vos dará outro 
Paráclito, para estar sempre convos-
co: Ele é o Espírito da verdade, que 
o mundo não pode receber, porque 
não O vê nem O conhece, mas que 
vós conheceis, porque habita convos-
co e está em vós. Não vos deixarei ór-
fãos: voltarei para junto de vós. Daqui 
a pouco o mundo já não Me verá, mas 
vós ver-Me-eis, porque Eu vivo e vós 
vivereis. Nesse dia reconhecereis que 
Eu estou no Pai e que vós estais em 
Mim e Eu em vós. Se alguém aceita 
os meus mandamentos e os cumpre, 
esse realmente Me ama. E quem Me 
ama será amado por meu Pai e Eu 
amá-lo-ei e manifestar-Me-ei a ele».
Palavra da salvação.

2.2. Comentário
Tereis um advogado à vossa disposi-
ção. É a garantia dada Cristo, como 
consolação suprema dada aos seus 
discípulos que estavam tristes pelo 
anúncio da sua partida.

A promessa de Jesus segue a repre-
sentação tradicional segundo qual, 
quando os homens tivessem que se 
apresentar diante do tribunal de 
Deus, se deparariam com as mui-
tas culpas de que eram acusados 
e teriam que responder. Os seus 
pecados, à maneira de acusador vol-
tar-se-iam contra eles. Mas, como se 
isto não bastasse, o demónio reforça-
ria essas acusações. A defesa estaria 
a cargo das boas obras realizadas, 
as quais seriam apresentadas como 
contrapeso das más.
Jesus promete agora - à maneira dos 
processos legais judaicos - que os 
discípulos terão um advogado.
Segundo os processos legais e cos-
tumes judaicos, um tal advogado 
não era só uma pessoa encarregada 
de aduzir provas a favor da parte 
acusada, mas era sobretudo uma 
pessoa de grande categoria e as-
cendência diante do juiz, que podia 
influenciá-lo favoravelmente só com 
a sua presença. Esta influência no 
juiz não provinha principalmente do 
conhecimento que o referido advo-
gado tivesse da Lei nem do recurso 
a truques legais, mas do peso da sua 
autoridade pessoal, por se tratar de 
um homem que gozava da estima da 
sociedade.

LeCTio diViNa

LECTIO DIVINA para o  
6º Domingo de Páscoa, Ano A
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A promessa de um advogado - que 
não corresponde, como vemos, ao 
nosso conceito de advogado - é es-
catológica, refere-se concretamente 
ao último Juízo de Deus. Os judeus 
acreditavam que, naquele momento, 
teriam à sua disposição, além das 
suas boas obras e das dos seus ante-
passados, um advogado desse tipo.
No Quarto Evangelho, a maneira de 
falar utilizada para descrever o futuro 
serve para descrever o presente. 
Isto é, aos crentes é prometido um 
advogado, não para o futuro juízo de 
Deus, mas para imediatamente a se-
guir à partida de Jesus. Esse advogado 
é o Espírito Santo, prometido para 
quando os cristãos tivessem dificul-
dades por causa da profissão da sua 
fé. E como o Evangelho de João nos 
mostra um confronto constante entre 
o cristianismo e o mundo, a presença 
do advogado é ainda mais necessária.
O advogado é prometido àqueles que 
amam Jesus. E amam-no aqueles que 
cumprem os seus mandamentos. 
O Quarto Evangelho estabelece fre-
quentemente a conexão entre o amor 
e a obediência. Fá-lo, provavelmente, 
para explicar o que significa pedir 
em seu nome. O nome de Cristo não 
pode ser invocado, se não for acom-
panhado de obediência e de amor.
Esse advogado é o Espírito da verda-
de. É o mesmo Espírito que continua 
a obra de Cristo dando a conhecer a 
verdade plena a respeito de Jesus. É 
o Espírito que comunica a verdade e 
Jesus é a verdade.
O mundo, por definição, não pode 
receber o ensinamento do Espírito. 
Neste contexto, mundo é sinónimo 
de não crentes. Por isso, o mundo 
deixará de ver Jesus, que Se vai em-
bora: os discípulos, porém, vêem-no 
porque acreditam n'Ele. É a visão da 
fé. A visão que dá vida. Os discípulos 
viverão com essa vida eterna posta à 
sua disposição pela morte e ressur-
reição de Jesus.
Tudo isto acontecerá naqueles dias, 
isto é, na nova situação criada em 
consequência da morte-ressurreição 
de Jesus. A fé dos discípulos descobri-
rá a união entre o Pai e o Filho, que o 
Filho atua em nome do Pai, como Seu 
agente, no meio dos homens e para 
sua salvação.
A resposta dos discípulos deve ser 

o amor. Este amor une-os a Jesus e, 
através dele, participam no amor que 
o Pai tem ao Filho. São amados por 
Deus. (Comentários à Bíblia Litúrgica 
1308-1310)
(Reler, cada um, o texto do Evange-
lho, em silêncio)

3. Silêncio meditativo e diálogo
- Se Me amardes, guardareis os meus 
mandamentos
Guardar os mandamentos é vivê-los 
no dia-a-dia. Fazê-lo é a prova e o 
sinal de que não acontece dissonân-
cia entre o que se diz acreditar e o 
que se vive.
Conheço os mandamentos da lei de 
Deus e procuro cumpri-los? Tenho 
consciência de que o meu amor para 
com Deus se manifesta essencial-
mente em atitudes, não somente em 
palavras?
- E Eu pedirei ao Pai, que vos dará 
outro Paráclito, para estar sempre 
convosco
Entre mim e o Pai está o Filho, que 
pede, que intercede por mim. A As-
censão não é uma afastar-se de Deus, 
mas um aproximar-se porque o Pai 
enviará o Espírito que estará sempre 
connosco.
Penso na certeza de que Jesus 
me apresenta ao Pai, nas minhas 
fragilidades e necessidades? Paro 
para pensar na grandeza que é ser 
habitado(a), ser morada, de Deus, na 
pessoa do Espírito Santo?
- Ele é o Espírito da verdade, que o 
mundo não pode receber, porque 
não O vê nem O conhece, mas que 
vós conheceis, porque habita convos-
co e está em vós.
O mundo não O pode receber porque 
não O tem nem O conhece. Para rece-
bê-l’O é preciso mais que ser batiza-
do, é preciso conhecê-l’O e amá-l’O.
Tenho presente a certeza de que não 
basta dizer-me cristão e cumprir o 
básico para ser acolhedor do Espíri-
to? O Espírito habita comigo e está 
em mim… Paro para meditar nesta 
grandeza.
- Se alguém aceita os meus manda-
mentos e os cumpre, esse realmente 
Me ama.
Aceitar e cumprir… não é possível 
ser-se “não praticante”. O amor, 
também para com Deus, não são 
palavras, mas obras.

Vivemos numa sociedade que recusa 
os valores cristãos, correndo nós o 
risco de querermos adaptar-nos a 
ela. Procuro conhecer a Palavra de 
Deus para me deixar guiar por ela 
e não pelo mundo? Amo Jesus de 
verdade?
- E quem Me ama será amado por 
meu Pai.
O amor do pai passa pelo amor ao 
Filho. Deus ama cada pessoa com um 
amor único e pleno.
Sinto que o amor com que sou amado 
por Deus só se torna “efetivo” se estou 
capacitado para ser amado? A minha 
capacidade para acolher o amor de 
Deus vem da intensidade do meu 
amor para com Jesus.
Que me diz Deus na Palavra?
(cada participante pode partilhar 
alguma palavra, ou expressão, mais 
marcante)
Que digo eu a Deus?
(cada participante pode partilhar 
uma breve oração em resposta à 
Palavra)

4. Propósito e oração final
- Ao longo da semana, vou procurar 
momentos de encontro pessoais com 
Deus, que, por Ele, me levem à proxi-
midade com os outros.
- Pai Nosso
Deus todo-poderoso, concedei-nos a 
graça de viver dignamente estes dias 
de alegria, em honra de Cristo res-
suscitado, de modo que a nossa vida 
corresponda sempre aos mistérios 
que celebramos. Por Cristo Senhor 
Nosso.

Lectio divina 
Podcast

 à OUVIR 
https://anchor.
fm/leiria-fatima

Texto: 
  H Pe. José Lopes Baptista

Vozes: 
  H Sónia Pereira, Márcio Dinis, 

Eduardo Dinis, Filipa Dinis e Luísa 
Dinis
Pós-Produção: 

  H José Simões
# Lectio Divina

https://anchor.fm/leiria-fatima
https://anchor.fm/leiria-fatima
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eXTRamURoS
Solidariedade: JMJ2023 
pode ter «papel importante» 
na renovação de dadores de sangue
D. Américo Aguiar gostaria que “um dos frutos” deste encontro de jovens pudesse ser “o 
aumento” de doadores

Lisboa, 05 mai 2023 (Ecclesia) – Os volun-
tários da Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ) doaram sangue, esta sexta-feira, e, 
segundo D. Américo Aguiar, foi um mo-
mento “especial” porque Portugal tem 
“muitas marcas” e esta “é uma daquelas 
que orgulha” o país.

“A renovação dos dadores de sangue 
não está acontecer com a velocidade” 
desejada e a JMJ “pode ter um papel im-
portante para sensibilizar os jovens por-
tugueses para renovar este contingente 
de doadores, mas também sensibilizar os 
jovens estrangeiros”, disse o presidente da 
Fundação JMJ à Agência ECCLESIA.

A Fundação Jornada Mundial da Ju-
ventude (JMJ) Lisboa 2023, o Instituto 
Português do Sangue e Transplantados 
(IPST) e a Federação Portuguesa das As-
sociações de Sangue estabeleceram uma 
parceria que pretende sensibilizar para a 
importância da dádiva regular de sangue.

No âmbito desta parceria, a sede da 
JMJ em Lisboa está a acolher esta sex-
ta-feira, entre as 15h00 e as 19h00, uma 
colheita de sangue junto dos jovens vo-
luntários.

Em muitos países, a dádiva de sangue 
“não é benévola”, mas “é vendido” por 
isso, D. Américo Aguiar gostaria que um 
dos frutos da JMJ pudesse ser “o aumento 
de dadores de sangue em Portugal”, mas 

também a criação de bancos de dadores 
benévolos no “mundo inteiro”.

Para Paulo José Rosa Cardoso, da Fe-
deração Portuguesa das Associações de 
Sangue, este dia “é especial” e agradeceu 
à organização da JMJ “ter permitido” o en-
contro com os jovens.

Se os jovens são “essenciais” para a dá-
diva de sangue, “não se pode estar à espe-
ra que os jovens” se desloquem às institui-
ções, mas ir ter com eles, frisou.

“Nós temos de estar onde os jovens 
estão” porque “eles precisam de ser sen-

sibilizados”, acrescenta Paulo José Rosa 
Cardoso.

Esta operação, realizada esta sexta-fei-
ra na sede da JMJ em Lisboa, contou com 
cerca de 50 candidatos a dadores de san-
gue.

O responsável realça que “há muitos 
mitos”, por isso a Federação Portuguesa 
das Associações de Sangue desloca-se aos 
sítios onde estão os jovens “para desfazer 
dúvidas”.

  H Agência Ecclesia
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Dia da Europa: Bispos católicos falam em celebração 
ensombrada pela «trágica» guerra na Ucrânia
Mensagem da COMECE apela a compromisso político pela paz, evocando origens da União 
Europeia

Bruxelas, 09 mai 2023 (Ecclesia) – A Co-
missão dos Episcopados Católicos da 
União Europeia (COMECE) alertou, na 
sua mensagem para o Dia da Europa 
2023, para os impactos da “trágica” guerra 
na Ucrânia sobre a população de todo o 
continente.

“Mais uma vez, comemoramos este 
ano o Dia da Europa com o trágico pano 
de fundo de uma guerra em solo europeu, 
que está a infligir às pessoas na Ucrânia 

um horrível sofrimento físico, material e 
espiritual”, refere a nota dos bispos cató-
licos, divulgada online.

A nota aponta às consequências eco-
nómicas da guerra, com impacto nas con-
dições sociais das populações, há mais de 
um ano, e “ainda mais devastadores efei-
tos sobre os setores mais frágeis da socie-
dade”.

Apelamos urgentemente para que 
sejam envidados todos os esforços desti-

nados à superação do conflito, de modo 
a alcançar uma paz justa. Estes são pré-re-
quisitos indispensáveis para o crescimen-
to de todos, dentro da União Europeia e 
fora das suas fronteiras”.

A Igreja Católica assume o objetivo de 
formar “consciências despertas e respon-
sáveis”, promovendo esforços para procu-
rar a unidade” entre os povos.

  H Agência Ecclesia
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Semana da Vida tem como lema  
«Levanta-te! A tua vida é um dom»
Lisboa, 09 mai 2023 (Ecclesia) – O Departamento Nacional da Pastoral Familiar (DNPF) 
promove, de 14 a 21 de maio, a Semana da Vida que este ano tem como tema «Levanta-te! A 
tua vida é um dom».

Para que os cristãos possam viver esta se-
mana com intensidade, o DNPF preparou 
um guião com propostas de oração e ati-
vidades na família.

No dia 14 de maio, às 18h30, realiza-
-se a recitação do terço na Capelinha das 

Aparições em Fátima e no dia seguinte, 
Dia Internacional da Família, as paróquias, 
movimentos e dioceses devem promover 
“adoração eucarística”, realça uma nota 
enviada à Agência ECCLESIA.

O encerramento da Semana da Vida 

vai ocorrer no dia 21 de maio, na Igreja 
Paroquial de Santa Marinha de Alheira, 
Barcelos, com uma celebração, às 15h30, 
presidida por D. Nuno Almeida, Bispo au-
xiliar de Braga. 

  H Agência Ecclesia

Médicos Católicos Portugueses incentivam 
ao «voluntariado de saúde» na JMJ
Associação destaca possibilidade de «desenvolver competências profissionais e pessoais»

Lisboa, 10 mai 2023 (Ecclesia) – A Asso-
ciação dos Médicos Católicos Portugue-
ses (AMCP) incentiva os seus associados, 
profissionais e estudantes de Medicina a 
inscrever-se para o “voluntariado de saú-
de” na Jornada Mundial da Juventude, em 
Lisboa, entre 24 de julho e 6 de agosto.

“Ser voluntário neste grande evento-
-celebração à escala mundial é, entre ou-
tros bons motivos, ter a possibilidade de 
desenvolver competências profissionais e 
pessoais, contactar com outros voluntá-
rios e jovens, viver momentos de alegria e 
celebrar a fé”, assinala a AMCP, no seu sítio 
online.

Segundo a associação, o Voluntariado 
de Saúde está aberto a estudantes e a pro-
fissionais, entre outros, “da medicina, psi-
cologia e enfermagem”, as equipas vão ser 
constituídas com base nas competências 
de cada um, “de modo a garantir a máxi-
ma segurança”.

A JMJ Lisboa 2023 vai realizar-se de 1 a 
6 de agosto, as inscrições para Voluntário 
de Saúde estão a decorrer e a Associação 
dos Médicos Católicos Portugueses infor-
ma que é pedida disponibilidade desde 
24 de julho, para um trabalho de “pres-
tação de serviços de saúde de proximi-
dade” aos peregrinos inscritos, aos outros 
voluntários e aos outros participantes da 
Jornada nos diversos eventos, “sempre em 
articulação com os serviços de cuidados 
Primários e Hospitalares”.

Estes voluntários vão estar na proximi-
dade aos locais de acolhimento dos pere-
grinos, nos atos iniciais e finais da JMJ Lis-

boa, em outros locais de interesse como o 
Festival da Juventude, a Cidade da Alegria 
e localizações com “aglomeração signifi-
cativa de pessoas”; os cuidados de saúde 
na JMJ Lisboa vão estar organizados em 
equipas móveis, na tenda de socorrismo, 
no Posto Médico Avançado e no hospital 
de campanha.

Os voluntários de saúde, acrescenta 
ainda a AMCP, também vão ter “a opor-
tunidade de fazer parte do grupo que se 
encontra com o Papa”, no tradicional En-
contro do pontífice com os Voluntários, 
após a Missa final da JMJ Lisboa 2023.

Segundo a Associação dos Médicos 
Católicos Portugueses, que conta com 
os seus associados para responder “a este 
convite e desafio” lançado pela organiza-
ção da JMJ Lisboa 2023, este voluntariado 
terá o código de agregação da Ordem dos 
Médicos (9H7A3).

A JMJ nasceu após o sucesso do en-
contro promovido em 1985, em Roma, 
no Ano Internacional da Juventude; é um 
acontecimento religioso e cultural que 
reúne jovens de todo o mundo durante 
uma semana.

São João Paulo II escreveu uma Carta 
Apostólica aos jovens do mundo (31 de 
março de 1985) e depois anunciou a insti-
tuição da Jornada Mundial da Juventude 
(20 de dezembro de 1985).

Cada JMJ realiza-se, anualmente: a ní-
vel diocesano, na solenidade litúrgica de 
Cristo-Rei, alternando com um encontro 
internacional a cada dois ou três anos, 
numa grande cidade; até hoje houve 36 

JMJ, com 14 edições internacionais, em 
quatro continentes, e sete dessas edições 
decorreram na Europa.

No dia 27 de janeiro de 2019, na JMJ 
que decorreu no Panamá, foi anunciada 
a escolha da cidade de Lisboa pelo Papa 
Francisco como o local para o encon-
tro de jovens de todo o mundo, que vai 
decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 
2023.

  H Agência Ecclesia
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VOZ DO
PAPA
FRANCISCO«Espero por vocês em Lisboa»  

– Papa Francisco
Mensagem aos jovens participantes convida ao diálogo entre gerações e diz que a Jornada é 
oportunidade de crescimento

Cidade do Vaticano, 03 mai 2023 (Eccle-
sia) – O Papa dirigiu uma mensagem aos 
jovens participantes na JMJ Lisboa 2023, 
que vai decorrer de 1 a 6 de agosto, convi-
dando-os ao diálogo com os mais velhos, 
para preparar o encontro mundial.

“Um segredo para que se preparem 
bem: é bom olhar para as raízes. Procu-
rem encontrar-se com os idosos. Muitos 
de vocês têm avós, visitem-nos e pergun-
tem-lhes: no teu tempo, havia Jornada 
Mundial da Juventude? Não, claro. E a 
ti, que te parece que eu tenho de fazer?”, 
refere Francisco, num tom coloquial, em 
vídeo divulgado pela organização portu-
guesa da JMJ.

“Falem um pouco com os avós, por-
que eles darão sabedoria. Vocês, sempre 
em frente. Espero por vocês em Lisboa”, 
acrescenta.

O tema da JMJ Lisboa 2023 é ‘Maria le-
vantou-se e partiu apressadamente’, uma 
passagem do Evangelho segundo São Lu-
cas (Lc 1,39).

A 90 dias do encontro na capital por-
tuguesa, Francisco deixa uma mensagem 
a quem se prepara para marcar presença.

“Queridos jovens, vocês estão a prepa-
rar-se para a Jornada Mundial da Juven-
tude. Faltam três meses, imagino o que 
terão na cabeça: como vão fazer, como 
vão pedir dispensa do trabalho, dos estu-
dos, como vão fazer para conseguir o que 
falta para pagar a passagem. Tantas preo-
cupações, mas sempre olhando para esse 
horizonte, esse entusiasmo”, disse, numa 
intervenção enviada à Agência ECCLESIA 
pelo Vaticano.

É um sonho: participar na Jornada é 
algo lindo e, quando alguém sente esse 
desejo, tem o entusiasmo de participar. 
Preparem-se com esse entusiasmo, colo-
quem esperança, aí, coloquem esperan-
ça”.

O Papa destaca que, numa JMJ, se 
“cresce muito”.

“Nós não nos apercebemos, mas ficam 
coisas, por dentro, ficam os valores que 
encontramos, as relações que criamos 
com outros jovens, de outros países, os 
encontros. Tudo fica lá dentro”, precisa.

O encontro mundial, que Portugal re-
cebe pela primeira vez de 1 a 6 de agosto, 

inclui na sua programação um conjunto 
de eventos culturais, religiosos e despor-
tivos, protagonizados pelos peregrinos da 
JMJ.

“E, sobretudo, ver a força juvenil. A 
Igreja tem a força dos jovens, em frente!”, 
apela Francisco.

A JMJ nasceu após o sucesso do en-
contro promovido em 1985, em Roma, no 
Ano Internacional da Juventude.

São João Paulo II escreveu uma Carta 
Apostólica aos jovens do mundo (31 de 
março de 1985) e depois anunciou a insti-
tuição da Jornada Mundial da Juventude 

(20 de dezembro de 1985)
Este é um acontecimento religioso e 

cultural que reúne jovens de todo o mun-
do durante uma semana.

Cada JMJ realiza-se, anualmente, a ní-
vel diocesano (inicialmente no Domingo 
de Ramos e atualmente na solenidade 
litúrgica de Cristo-Rei), alternando com 
um encontro internacional a cada dois ou 
três anos, numa grande cidade; até hoje 
houve 36 JMJ, com 14 edições internacio-
nais, em quatro continentes, e sete dessas 
edições decorreram na Europa. 

  H Agência Ecclesia
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Papa diz que abusos sexuais são um 
«dos maiores desafios» da Igreja
«Os princípios do respeito pela dignidade de todos, pela conduta correta e por uma vida sã 
devem tornar-se uma regra universal», referiu Francisco, em audiência à Comissão Pontifícia 
para a Proteção de Menores

Cidade do Vaticano, 05 mai 2023 (Eccle-
sia) – O Papa afirmou que o abuso sexual 
de menores por membros do clero e a 
“má administração pelos líderes da Igreja” 
tem sido um dos “maiores desafios para a 
Igreja”, falando à Comissão Pontifícia para 
a Proteção de Menores (CPPM).

“A guerra, a fome e a indiferença pe-
rante o sofrimento dos outros são proble-
mas terríveis no nosso mundo, e clamam 
ao céu. Mas a crise dos abusos sexuais é 
particularmente grave para a Igreja, por-
que mina a sua capacidade de abraçar 
plenamente e dar testemunho da presen-
ça libertadora de Deus”, referiu Francis-
co, no Vaticano, num discurso enviado à 
Agência ECCLESIA pela Santa de Impren-
sa da Santa Sé.

O Papa salientou que “a incapacidade, 
sobretudo por parte dos responsáveis da 
Igreja”, de fazer o que deveriam ter feito, 
“foi motivo de escândalo para muitos”, 
acrescentando que, nos últimos anos, “a 
consciência deste problema” se estendeu 
a toda a comunidade cristã.

A intervenção destacou, no entanto, 
que as lideranças católicas não permane-
ceram “silenciosos ou inativos”, lembran-
do o Motu Proprio ‘Vos estis lux mundi’, 
de 2019, recentemente atualizado.

“O abuso sexual de menores pelo cle-
ro e a sua má administração pelos líderes 
eclesiásticos foram um dos maiores desa-

fios para a Igreja do nosso tempo”, adver-
tiu Francisco.

O Papa observou que a experiência 
adquirida permite que as Conferências 
Episcopais e os bispos, individualmente, 
“introduzam melhorias”.

“Ninguém pode afirmar honestamen-
te que não é afetado pela realidade dos 
abusos sexuais na Igreja”, prosseguiu.

Perante a renovada CPPM, Francisco 
partilhou também “sugestões” e pediu 
que os membros do organismo tenham 
presente três princípios, parte de uma “es-
piritualidade de reparação”.

Em primeiro lugar, nos casos em que 
foram causados danos à vida das pessoas, 
somos chamados a ter presente o poder 

criativo de Deus para fazer emergir a es-
perança do desespero e a vida da morte. 
A terrível sensação de perda que muitos 
experimentam em resultado de abusos 
pode, por vezes, parecer um fardo dema-
siado pesado para ser suportado”.

No segundo ponto, o Papa afirmou 
que o abuso sexual “abriu muitas feridas 
no mundo, e não apenas na Igreja”, lem-
brando que muitas vítimas “continuam a 
sofrer os efeitos de abusos” que acontece-
ram há anos, com consequências que se 
fazem sentir “nas relações entre cônjuges, 
pais e filhos, irmãos e irmãs, amigos e co-
legas”.

  H Agência Ecclesia
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Proteção de menores: Vítimas fazem peregrinação 
de bicicleta da Alemanha ao Vaticano
Um grupo de vítima de abuso sexual por elementos da Igreja está a realizar uma peregrinação 
em bicicleta da Alemanha até ao Vaticano

A peregrinação em bicicleta já chegou à 
Itália e o objetivo final “é encontrar o Papa 
Francisco na audiência geral da próxima 
quarta-feira, 17 de maio”, realça o portal 
VaticanNews.

Durante o trajeto, o grupo tem parado 
nas paróquias para abordar “o problema e 
transmitir uma nova consciência no com-
bate e para a prevenção dos abusos”.

Uma viagem percorrida em 10 etapas 
de bicicleta e uma de comboio por um 
grupo formado por 15 vítimas de abuso 
na Igreja, seguido por acompanhantes 
solidários nesta iniciativa intitulada «Es-
tamos a caminho! Igreja, junte-se a nós?»

Durante o trajeto, o objetivo é parar 
nas paróquias e encontrar membros da 
comunidade católica local para refletir 

sobre o contexto vivido pelas vítimas, 
confrontando o passado e direcionando 
conceitos de prevenção a abusos.

Nesta segunda-feira (dia 08 maio), o 
grupo chegou à cidade de Bolzano e foi 
recebido pelo bispo Ivo Muser e pelo car-
deal Reinhard Marx, arcebispo de Muni-
que. 

  H Agência Ecclesia
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Comissão para a Proteção de Menores define nova 
estratégia e cria fundo para vítimas de países pobres
Organismo presidido pelo cardeal O’Malley assume preocupação com assédio online

Cidade do Vaticano, 08 mai 2023 (Eccle-
sia) – A Comissão Pontifícia para a Prote-
ção de Menores (CPPM), organismo da 
Santa Sé, vai definir uma nova estratégia 
para o combate e prevenção de abusos, 
assumindo preocupação com as situa-
ções de assédio online.

O anúncio foi feito, no final da reunião 
plenária da CPPM, numa nota divulgada 
através do portal de notícias do Vaticano.

Além da revisão das linhas diretrizes 
publicadas em 2011, pela Doutrina da Fé, 
a comissão vai criar um fundo para ajudar 
as vítimas dos países mais pobres e pro-
mover acordos para a formação e preven-
ção, com “reforçado compromisso para o 
combate da pedofilia online”.

A nota da CPPM adianta que a “Estru-
tura de Diretrizes Universais” vai ser sub-
metida aos líderes da Igreja, aos grupos de 
vítimas e a outras partes interessadas para 
um período de comentários públicos, an-
tes da aprovação final.

A Comissão começou a trabalhar 
numa “ferramenta de verificação”, solici-
tada pelo Papa, para avaliar a “adequação 
das diretrizes de proteção das Igrejas lo-
cais”.

Quanto ao novo fundo, financiada por 
contributos de Conferências Episcopais, 
o mesmo visa oferecer programas de de-

senvolvimento e garantir maior acesso 
à formação e assistência às vítimas, seus 
familiares e às comunidades nas regiões 
mais pobres do mundo.

O primeiro acordo para um progra-
ma-piloto foi assinado com a Igreja no 
Ruanda, adianta a Santa Sé.

A reunião plenária da CPPM exami-
nou ainda um acordo de parceria com a 
Fundação GHR, dos EUA, que administra 
um programa para a oferta de consulto-
res regionais especializados em proteção.

Outro tema em debate foi o recente 
acordo de cooperação recentemente 
assinado com o Dicastério para a Evan-

gelização dos Povos, para “promover os 
objetivos de proteção” através do tra-
balho deste organismo da Santa Sé, que 
“supervisiona a vida da Igreja em mais da 
metade do território mundial”.

O presidente da Comissão Pontifícia 
para a Proteção de Menores, cardeal Sean 
O’ Malley, arcebispo de Boston (EUA), 
assinalou que estes desenvolvimentos re-
presentam “uma importante mudança”, 
centrando o trabalho na resposta a “ne-
cessidades de curto e longo prazo”.

  H Agência Ecclesia
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Papa alerta para impacto da guerra na 
Ucrânia sobre crise alimentar
Francisco questiona modelos económicos que promovem «egoísmo»

Cidade do Vaticano, 10 mai 2023 (Eccle-
sia) – O Papa alertou no Vaticano para 
o impacto da guerra na Ucrânia sobre a 
crise alimentar global, falando aos parti-
cipantes numa conferência dedicado ao 
tema.

“Este é um desafio urgente, porque 
muitas vezes situações marcadas por 
catástrofes naturais, mas também por 
conflitos armados – penso sobretudo na 
guerra da Ucrânia -, a corrupção política 
ou económica e a exploração da terra, 
a nossa Casa comum, impedem a pro-
dução alimentar, ameaçam os sistemas 

agrícolas e ameaçam perigosamente o 
abastecimento nutricional de populações 
inteiras”, disse Francisco.

O Papa falava aos participantes da 
conferência promovida pela Academia 
Pontifícia das Ciências intitulada ‘Crise ali-
mentar e humanitária: ciência e políticas 
para a sua prevenção e mitigação”.

“O tema escolhido é oportuno não só 
para o debate académico, mas também 
porque faz um apelo às autoridades e prá-
ticas políticas, a fim de aliviar o sofrimen-
to de muitos dos nossos irmãos e irmãs 
que não têm uma alimentação saudável 

e não têm acesso a alimentos suficientes”, 
assinalou.

Francisco considerou que a situação 
se agravou com os “efeitos duradouros” 
da pandemia de Covid-19, aludindo a um 
“declínio da solidariedade fraterna”, de-
terminado também pelas “reivindicações 
egoístas inerentes a alguns modelos eco-
nómicos atuais”.

“É essencial desenvolver uma atitude 
de solidariedade universal baseada na 
fraternidade, no amor e na compreensão 
recíproca”, sustentou.

  H Agência Ecclesia
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Ecumenismo: Papa e patriarca da Igreja Ortodoxa Copta 
sublinham «amizade crescente» entre as duas comunidades
Francisco recordou Aparições de Fátima, apelando à oração do Rosário pela paz

Cidade do Vaticano, 10 mai 2023 (Ec-
clesia) – O Papa Francisco recebeu, no 
Vaticano, Tawadros II, patriarca da Igreja 
Ortodoxa Copta, no Egito, saudando a 
“amizade crescente” entre as duas comu-
nidades e evocando os seus mártires.

“Imploro convosco a Deus Todo-Po-
deroso, por intercessão dos Santos e 
Mártires da Igreja copta, a fim de que nos 
ajude a crescer na comunhão, num único 
e santo vínculo de fé, de esperança e de 
amor cristão”, disse, no início da audiência 
pública semanal, que decorreu na Praça 
de São Pedro.

Perante milhares de peregrinos, Fran-
cisco recordou os 21 cristãos coptas que 
foram mortos por membros do autopro-
clamado Estado Islâmico, na Líbia, em 
2015.

“Falando dos mártires da Igreja Copta, 
que são nossos, quero recordar os márti-
res da praia líbia que foram martirizados, 
há poucos anos”, declarou.

O encontro entre o Papa e Tawadros 

II assinalou o 50º aniversário do encontro 
entre o Papa São Paulo VI e o Shenouda 
III, patriarca da Igreja Ortodoxa Copta, 
em 1973.

“Tratava-se do primeiro encontro en-
tre um bispo de Roma e um patriarca da 
Igreja ortodoxa copta, que culminou com 
a assinatura de uma memorável declara-

ção cristológica conjunta, exatamente a 
10 de maio”, precisou Francisco, que ab-
dicou da tradicional catequese semanal 
para dedicar a audiência a este momento 
ecuménico.

  H Agência Ecclesia
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Jubileu 2025: Vaticano espera milhões de 
peregrinos, com propostas religiosas e culturais
Dezenas de celebrações jubilares, na Praça de São Pedro, e «rotas» por igrejas de Roma vão dar 
vida ao 27.º Jubileu ordinário da história

Cidade do Vaticano, 09 mai 2023 (Eccle-
sia) – O Vaticano espera que milhões de 
pessoas participem, a partir de dezembro 
de 2024, nas celebrações do Ano San-
to 2025, o Jubileu convocado pelo Papa 
Francisco.

“São eventos que, pela sua natureza, 
atraem uma grande multidão de pessoas 
a Roma. Penso de modo particular no 
Jubileu dos jovens, dos movimentos, das 
confrarias, dos catequistas, do mundo do 
trabalho, das escolas”, indicou D. Rino Fi-
sichella, pró-prefeito do Dicastério para a 
Evangelização (Santa Sé).

Os objetivos e projetos ligados à cele-
bração foram apresentados em conferên-
cia de imprensa.

O arcebispo italiano adiantou aos jor-
nalistas que o Vaticano pediu uma proje-
ção de participantes no Jubileu 2025, na 
qual se admite que esse número possa 

chegar a 32 milhões de pessoas.
Os participantes nas celebrações e 

percursos jubilares vão poder adquirir 
um “cartão do peregrino”, com um valor 
simbólico, que lhes dará acesso a descon-
tos especiais.

D. Rino Fisichella destacou a colabo-
ração com as autoridades de Roma e do 
Governo italiano, mostrando a convicção 
de que os maiores trabalhos vão estar 
concluídos até 8 de dezembro de 2024, 
podendo assim receber o afluxo de pere-
grinos numa cidade já muito pressionado 
pela presença de milhões de turistas.

“Roma sempre foi uma atração cultu-
ral e o nosso objetivo é que o peregrino 
também se torne um turista, assim como 
o turista pode ser fascinado pela expe-
riência do peregrino”, apontou o colabo-
rador do Papa.

A nível do Vaticano, nos últimos me-

ses foram constituídas quatro Comissões 
e um Comité Técnico, que apoiaram o Di-
castério para a Evangelização na elabora-
ção do programa geral: comissão pastoral, 
comissão cultural, comissão de comuni-
cação e comissão ecuménica.

O programa cultural, de “acesso gra-
tuito”, vai começar a 1 de setembro, com 
uma exposição de obras do artista renas-
centista ‘El Greco’, que nunca saíram de 
Espanha

O Jubileu, com o lema ‘Peregrinos da 
Esperança’, coincide com os 1700 anos do 
Concílio de Niceia, que abordou a data da 
celebração da Páscoa, e terá uma dimen-
são ecuménica numa das rotas de pere-
grinação propostas, o ‘Iter Europaeum’, 
28 Igrejas que se referem a 27 países eu-
ropeus e à União Europeia, com alguns 
templos de outras comunidades cristãs.

  H Agência Ecclesia
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No maior país muçulmano do mundo 
há uma congregação com 53 noviças

Amar como Jesus amou
A Indonésia é o país com mais população 
muçulmana em todo o mundo. Os Cató-
licos representam apenas 3%. Mas, na Ilha 
das Flores – onde ainda se escutam ora-
ções num dialecto com perfume portu-
guês –, há uma congregação que tem um 
sucesso especial. Todos os anos, cerca de 
duas dezenas de raparigas entram para a 
comunidade das Filhas de Nossa Senhora, 
Rainha do Santo Rosário.

A Indonésia é um país especial. Com os 
seus 272 milhões de habitantes, é a maior 
nação muçulmana em todo o mundo. Os 
Cristãos constituem apenas cerca de 10% 
da população e os Católicos não ultrapas-
sam sequer os 3%. No entanto, isso não 
traduz o prestígio nem o impacto que a 
Igreja tem na sociedade. E há mesmo ca-
sos em que as comunidades cristãs têm 
um verdadeiro sucesso. É o caso das ‘Fi-
lhas de Nossa Senhora, Rainha do Santo 
Rosário’, uma congregação fundada em 
1958 por D. Gabriel Manek, Bispo de La-
rantuka, na Ilha das Flores, o local de uma 
das primeiras missões abertas pelos do-
minicanos portugueses em finais do sécu-
lo XVI. O passar do tempo esbateu muita 
coisa, mas ainda hoje é possível escutar 
orações e cânticos num dialecto cheio 
de palavras com sotaque português. A 
congregação tem um carisma muito sim-
ples: trabalhar junto dos mais pobres da 

sociedade, mas sempre invocando a pro-
tecção de Nossa Senhora. Todos os anos, 
estas religiosas são procuradas por cerca 
de duas dezenas de raparigas que querem 
oferecer-se também para a vida religiosa. 
É um exemplo para todo o país. Estas ir-
mãs desempenham um papel importan-
te na promoção das mulheres, para que 
elas sejam mais respeitadas na sociedade 
indonésia. A violência contra as mulheres 
é, de facto, um grande problema neste 
enorme país muçulmano. E as irmãs sen-
sibilizam as pessoas, trabalhando com 
famílias e jovens, incluindo os rapazes. 
Quando entram na Congregação, as jo-
vens são integradas na vida comunitária e 
desempenham desde logo um papel im-
portante também junto das famílias mais 
pobres, mais carenciadas.

Estar perto de Jesus
“Elas visitam as famílias em necessidade, 
porque essas famílias carentes necessi-
tam de ajuda espiritual, de ser ajudadas 
a ganhar novas competências, com as 
quais podem alcançar a independência, 
aprender a cultivar a terra, ou talvez a 
melhorar as suas capacidades naturais”, 
explica a Irmã Maria Erna, no documen-
tário “Apóstolas da Misericórdia”, que a 
Fundação AIS produziu em 2015 na Ilha 
das Flores. Falando directamente para a 
câmara de filmar, a irmã sublinha que to-

das estas raparigas que batem à porta da 
congregação “querem tornar-se religiosas, 
em primeiro lugar para servir os mais ne-
cessitados”, e também porque “querem 
estar perto de Jesus, querem amar os po-
bres, tal como Jesus fez, e é por isso que 
escolheram uma congregação que por si 
já é pobre”. Por ter poucos recursos, mas 
muitas vocações, a congregação das ‘Fi-
lhas de Nossa Senhora, Rainha do Santo 
Rosário’ precisa de ajuda. Em causa está 
não só a formação de 53 jovens noviças, 
mas o futuro também destas irmãs cujo 
carisma as leva a trabalhar para a comu-
nidade, seja na área social, no ensino, ou 
apoiando a vida da paróquia. Uma sólida 
formação espiritual é essencial para a vida 
religiosa, especialmente num país onde os 
Cristãos são uma clara minoria e onde é 
particularmente importante estar firme-
mente enraizado na própria identidade 
católica. Todas estas noviças, mais de 
meia centena, querem fazer parte de uma 
história que começou no final do século 
XVI com os Portugueses. Pela capacidade 
que estas irmãs têm de atrair novas voca-
ções, pode dizer-se que, ao fim de todos 
estes anos, a semente que os dominicanos 
portugueses plantaram na Ilha das Flores, 
na Indonésia, parece estar bem robusta…

  H Paulo Aido

https://www.fundacao-ais.pt
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21 maio 2023 
7º Domingo da Páscoa Ano A
Solenidade da Ascenção do Senhor

TEMA
A Festa da Ascensão de Jesus, que hoje celebramos, sugere que, 
no final do caminho percorrido no amor e na doação, está a 
vida definitiva, a comunhão com Deus. Sugere também que 
Jesus nos deixou o testemunho e que somos nós, seus seguido-
res, que devemos continuar a realizar o projecto libertador de 
Deus para os homens e para o mundo.
O Evangelho apresenta o encontro final de Jesus ressuscitado 
com os seus discípulos, num monte da Galileia. A comunidade 
dos discípulos, reunida à volta de Jesus ressuscitado, reconhe-
ce-O como o seu Senhor, adora-O e recebe d’Ele a missão de 
continuar no mundo o testemunho do “Reino”.
Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial desta 
festa: Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o projecto 
do Pai, entrou na vida definitiva da comunhão com Deus - a 
mesma vida que espera todos os que percorrem o mesmo “ca-
minho” que Jesus percorreu. Quanto aos discípulos: eles não 
podem ficar a olhar para o céu, numa passividade alienante; 
mas têm de ir para o meio dos homens, continuar o projecto 
de Jesus.
A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência da 
esperança a que foram chamados (a vida plena de comunhão 
com Deus). Devem caminhar ao encontro dessa “esperança” 

de mãos dadas com os irmãos - membros do mesmo “corpo” 
- e em comunhão com Cristo, a “cabeça” desse “corpo”. Cristo 
reside no seu “corpo” que é a Igreja; e é nela que Se torna, hoje, 
presente no meio dos homens. (https://www.dehonianos.org/)

LEITURA I  Actos 1, 1-11
«Elevou-Se à vista deles»
A Ascensão de Jesus é a última aparição do Ressuscitado que não só dá 
testemunho da verdade da Ressurreição, como faz compreender que 
Jesus vive agora na glória do Pai. A Ascensão manifesta assim o sentido 
pleno da Páscoa: depois de destruir o pecado e a morte com a sua Morte 
e Ressurreição, Jesus Cristo introduz o homem, que tinha assumido na 
Encarnação, na glória de seu Pai. O livro dos Actos dos Apóstolos, que 
apresenta a vida dos primeiros dias da Igreja, começa pela Ascensão do 
Senhor; assim nos é dado a compreender que a Igreja continua agora a 
presença de Jesus entre os homens, até que Ele venha, de novo, no fim dos 
tempos, para pôr o termo à história e nos sentar consigo à direita do Pai.

Leitura dos Actos dos Apóstolos
No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Je-
sus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até ao dia em 
que foi elevado ao Céu, depois de ter dado, pelo Espírito Santo, 
as suas instruções aos Apóstolos que escolhera. Foi também a 
eles que, depois da sua paixão, Se apresentou vivo com mui-
tas provas, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando-
-lhes do reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, 
mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que 
esperassem a promessa do Pai, «da qual – disse Ele – Me ou-
vistes falar. Na verdade, João baptizou com água; vós, porém, 
sereis baptizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias». 
Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: «Se-
nhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel?». Ele respon-
deu-lhes: «Não vos compete saber os tempos ou os momentos 
que o Pai determinou com a sua autoridade; mas recebereis a 
força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas 
testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria 
e até aos confins da terra». Dito isto, elevou-Se à vista deles e 
uma nuvem escondeu-O a seus olhos. E estando de olhar fito 
no Céu, enquanto Jesus Se afastava, apresentaram-se-lhes 
dois homens vestidos de branco, que disseram: «Homens da 
Galileia, porque estais a olhar para o Céu? Esse Jesus, que do 
meio de vós foi elevado para o Céu, virá do mesmo modo que 
O vistes ir para o Céu».
Palavra do Senhor.

LiTURGia 

SUGESTÕES DE CÂNTICOS

ENTRADA
Homens da Galileia (M Luís) . . . . . . . . . . . . . . . 29
Aclamai Jesus Cristo (J Santos) . . . . . . . . . . . . . . 29

SALMO RESPONSORIAL
Ergue-se Deus o Senhor (M Luís)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Ergue-se Deus o Senhor (Ferr Santos)   .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

APRESENTAÇÃO DOS DONS
Cristo ontem, Cristo hoje (J P Lécot)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Avé Maria, mãe da Igreja (Jerónimo R Monteiro)   .  . 31

COMUNHÃO
Eu estou sempre convosco (C Silva) . . . . . . . . . . . 32
Estarei convosco todos os dias (J P Martins) . . . . . . 32

PÓS-COMUNHÃO
Mãe de todos os homens (A Espinosa)  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
O Reino de Deus (TAIZE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

FINAL
Ide por todo o mundo e proclamai (J Santos) . . . . . 34
Povos batei palmas (C Silva)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

As sugestões são enviadas semanalmente pelo professor 
José António a quem agradecemos encarecidamente.

https://www.dehonianos.org/


28 . LIturgIa   // Nº 228 // 11 de maio de 2023

SUMÁRIO 

JMJ2023

DIOCESE 

PARÓQUIAS

DINAMISMOS

LECTIO DIVINA

EXTRAMUROS

LITURGIA 

CÂNTICOS 

VOX POPULI

AGENDAS

ÍNDICE

21 maio 2023 7º Domingo da Páscoa Ano A

SALMO RESPONSORIAL  Salmo 46 (47), 2-3.6-7.8-9 (R. 6)

Refrão: Por entre aclamações e ao som da trombeta,
ergue-Se Deus, o Senhor. Repete-se

Ou: Ergue-Se Deus, o Senhor,
em júbilo e ao som da trombeta. Repete-se
Povos todos, batei palmas,
aclamai a Deus com brados de alegria,
porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível,
o Rei soberano de toda a terra. Refrão

Deus subiu entre aclamações,
o Senhor subiu ao som da trombeta.
Cantai hinos a Deus, cantai,
cantai hinos ao nosso Rei, cantai. Refrão

Deus é Rei do universo:
cantai os hinos mais belos.
Deus reina sobre os povos,
Deus está sentado no seu trono sagrado. Refrão

LEITURA II  Ef 1, 17-23
«Colocou-O à sua direita nos Céus»
Sentando-se à direita do Pai, Jesus introduz a humanidade na comunhão 
definitiva com Deus. É este o fruto do seu sacrifício na Cruz, a comunhão 
com o Pai, e é a esperança de todos os que n’Ele crêem.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios
Irmãos: O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, 
vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação para O 
conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do vosso coração, 
para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, 
os tesouros de glória da sua herança entre os santos e a inco-
mensurável grandeza do seu poder para nós os crentes. Assim 
o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cris-
to, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos 
Céus, acima de todo o Principado, Poder, Virtude e Soberania, 
acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste mun-
do, mas também no mundo que há-de vir. Tudo submeteu aos 
seus pés e pô-l’O acima de todas as coisas como Cabeça de toda 
a Igreja, que é o seu Corpo, a plenitude d’Aquele que preenche 
tudo em todos.
Palavra do Senhor.

ALELUIA  Mt 28, 19a.20b
Refrão: Aleluia. Repete-se

Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor:
Eu estou sempre convosco
até ao fim dos tempos. Refrão

EVANGELHO  Mt 28, 16-20
«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra»
A Ascensão não é uma ausência, mas uma plenitude. O Senhor não 
abandona os seus na terra. Ele é, pela Ressurreição, o “Senhor” que do-
mina o Céu e a terra. E continua presente e activo no meio de nós pelo 
seu Espírito que está na Igreja: na palavra de Deus, na acção dos Sacra-
mentos, no amor da comunidade dos crentes vindos de todas as nações 
e em cada baptizado. E para que a sua presença possa chegar a todos os 
homens, a todos o Senhor envia agora os seus Apóstolos.

Conclusão do santo Evangelho segundo São Mateus
Naquele tempo, os Onze discípulos partiram para a Galileia, 
em direcção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando O vi-
ram, adoraram-n’O; mas alguns ainda duvidaram. Jesus apro-
ximou-Se e disse-lhes: «Todo o poder Me foi dado no Céu e na 
terra. Ide e ensinai todas as nações, baptizando-as em nome 
do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir 
tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim 
dos tempos».
Palavra da salvação.

Oração dos Fiéis

Caríssimos fiéis: Por Jesus Cristo, nosso único Mediador, que 
subiu hoje ao Céu sem deixar de estar connosco na terra, ele-
vemos ao Pai celeste as nossas súplicas, dizendo, com alegria:

R. Cristo, elevado ao Céu, ouvi-nos.
Ou: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
Ou: Mediador dos homens, escutai-nos.

1. Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, para 
que sejam fiéis à missão que receberam de anunciar a Palavra 
em toda a terra, oremos.

2. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, 
para que sintam que Jesus está com eles quando ensinam e ba-
tizam em seu nome, oremos.

3. Pelos que buscam a Deus olhando o Céu, para que O reco-
nheçam também presente na terra, nos mais pobres, nos que 
choram ou estão sós, oremos.

4. Por aqueles que não conhecem a Cristo, para que a luz da 
fé os ilumine e recebam o Batismo no Espírito Santo, oremos.

5. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que Deus 
nos chame um dia a contemplar o seu Filho Jesus Cristo na gló-
ria eterna, oremos.

Deus, Pai de misericórdia, que destes a estes vossos filhos a gra-
ça de reconhecerem que os amais, enviai-nos do Céu o vosso 
Espírito, para que seja nosso defensor e nosso guia.
Por Cristo Senhor nosso.
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Homens da Galileia 

Manuel Luís

O Canto na Liturgia

CAC

Ascensão do Senhor

Submeteu os povos à nossa obediência 
e pôs as nações a nossos pés.
Para nós escolheu a nossa_herança, 
glória de Jacob, por Ele_amado.

Deus subiu entre aclamações,
o Senhor subiu ao som da trombeta. 
Cantai hinos a Deus, cantai,
cantai hinos ao nosso Rei, cantai.

Deus é Rei do universo:
cantai os hinos mais belos.
Deus reina sobre os povos,
Deus está sentado no trono sagrado.

Reuniram-se os príncipes dos povos
ao povo do Deus de Abraão.
Porque a Deus pertencem os poderes da terra, 
Ele está acima de todas as coisas.

CÂNTiCoS 
ENTRADA
Homens da Galileia (M Luís)

Aclamai Jesus Cristo (J Santos)

Opção:

21 maio 2023 
7º Domingo da Páscoa Ano A

CÂNTICOS
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SALMO RESPONSORIAL
Ergue-se Deus o Senhor (M Luís)

Ergue-se Deus o Senhor (Ferr Santos)

Opção:© www.canticos.org | Cancioneiro online de música litúrgica
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Refrão M. Luís

Estrofe Salmo 46

 Ergue-se Deus o Senhor 

 2. Submeteu os povos à nossa obediência
  e pôs as nações a nossos pés.
  Para nós escolheu a nossa herança,
  glória de Jacob, por Ele amado.

 3. Deus subiu entre aclamações,
  o Senhor subiu ao som da trombeta.
  Cantai hinos a Deus, cantai,
  cantai hinos ao nosso Rei, cantai.

 4. Deus é Rei do Universo:
  cantai os hinos mais belos.
  Deus reina sobre os povos,
  Deus está sentado no trono sagrado.

 5. Reuniram-se os príncipes dos povos
  ao povo do Deus de Abraão.
  Porque a Deus pertencem os poderes da terra,
  Ele está acima de todas as coisas.



31 . CÂntICOS   // Nº 228 // 11 de maio de 2023

SUMÁRIO 

JMJ2023

DIOCESE 

PARÓQUIAS

DINAMISMOS

LECTIO DIVINA

EXTRAMUROS

LITURGIA 

CÂNTICOS 

VOX POPULI

AGENDAS

ÍNDICE

21 maio 2023 7º Domingo da Páscoa Ano A

APRESENTAÇÃO DOS DONS
Cristo ontem, Cristo hoje (J P Lécot)

Avé Maria, mãe da Igreja (Jerónimo R Monteiro)

Opção:

© www.canticos.org | Cancioneiro online de música litúrgica
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Música: J. Paul Lécot
Texto: J. Frié  (adaptado)Refrão

Cristo ontem, Cristo hoje
(Hino do grande Jubileu)

Estrofes

 2. Louvai Jesus, o Bom Pastor,
  que por amor foi procurar o pecador para o salvar.
  Aclamemos o nosso Deus: Amen, Aleluia!
   Ou: [Aclamemos o nosso Deus: Amen, louvai Jesus!]
   Ou: [Aclamemos o nosso Deus: Amen, Maranathá!]

 3. Louvai Jesus, Mestre e Senhor,
  que nos estende a sua mão e nos concede o seu perdão.
  Aclamemos o nosso Deus: Amen, Aleluia!
   Ou: [Aclamemos o nosso Deus: Amen, louvai Jesus!]
   Ou: [Aclamemos o nosso Deus: Amen, Maranathá!]

 4. Louvai Jesus, o Redentor,
  que sobre a morte triunfou e do pecado nos salvou.
  Aclamemos o nosso Deus: Amen, Aleluia!
   Ou: [Aclamemos o nosso Deus: Amen, louvai Jesus!]
   Ou: [Aclamemos o nosso Deus: Amen, Maranathá!]

 Cristo ontem Cristo hoje 
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21 maio 2023 7º Domingo da Páscoa Ano A

COMUNHÃO
Eu estou sempre convosco (C Silva)

Estarei convosco todos os dias (J P Martins)

Opção:
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C. SilvaRefrão

Salmo 70

Eu estou sempre convosco

Estrofe

 Eu estou sempre convosco 

 2. Sede para mim um refúgio seguro,
  a fortaleza da minha salvação.
  Vós sois a minha defesa e o meu refúgio.
  Meu Deus, salvai-me do pecador, do homem iníquo e violento.

 3. Sois Vós, Senhor, a minha esperança,
  a minha confiança desde a juventude.
  Desde o nascimento Vós me sustentais,
   desde o seio materno sois o meu protector
  em Vós está sempre a minha esperança.



33 . CÂntICOS   // Nº 228 // 11 de maio de 2023

SUMÁRIO 

JMJ2023

DIOCESE 

PARÓQUIAS

DINAMISMOS

LECTIO DIVINA

EXTRAMUROS

LITURGIA 

CÂNTICOS 

VOX POPULI

AGENDAS

ÍNDICE

21 maio 2023 7º Domingo da Páscoa Ano A

PÓS-COMUNHÃO
Mãe de todos os homens (A Espinosa)

O Reino de Deus (TAIZE)

Opção:
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Refrão
A. Espinosa

Estrofes

 Mãe de todos os homens

 2. Quando a dor nos oprime e a ilusão já não brilha.

 3. Quando a luz aparece e nos sentimos felizes.

 4. Quando a morte chegar e tu ao Céu nos levares.
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21 maio 2023 7º Domingo da Páscoa Ano A

FINAL
Ide por todo o mundo e proclamai (J Santos)

Povos batei palmas (C Silva)

Opção:
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J. SantosRefrão

Salmo 21, 23-24. 26-28. 3'c-30aEstrofe

 Ide por todo o mundo proclamai 

 2. Ele é o meu louvor na grande assembleia,
  cumprirei a minha promessa na presença dos que O temem.
  Os pobres hão-de comer e serão saciados,
  louvarão o Senhor os que O procuram:

 3. Hão-de lembrar-se do Senhor e converter-se a Ele
  todos os confins da terra;
  e diante d’Ele virão prostrar-se
  todas as famílias das nações.

 4. Para Ele viverá a minha alma,
  há-de servi-l’O a minha descendência.
  Falar-se-á do Senhor às gerações vindouras
  e a sua justiça será revelada ao povo que há-de vir.
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VoX PoPULi

Augusto Pascoal, P.
Sacerdote diocesano

QUEM AMA OBEDECE

Para a nossa querida Sara Carvalhana, que 
veio hoje festejar connosco, misturados 
com a sua actividade profissional, os seus 
26 anos, para ela uma reflexão que gosta-
ria que fosse muito juvenil.

Não para os jovens, mas de um idoso que, 
apesar das vozes que há tantos anos lhe 
chamam a atenção para a passagem do 
tempo, gosta mais de ver como a hora 
presente, recolhendo muito embora as 
experiências do passado, é aquela em 
que todos nós, qualquer que seja a nossa 
idade, temos de reunir os materiais para a 
construção do futuro.

- O futuro, dizia-se na minha aldeia, quan-
do eu era criança, a Deus pertence.

É verdade; mas aí eu aprendi também que 
Deus quer que o construamos com Ele.

Desculpa, querida Sara, que não te diga 
como aquela colaboradora que, esta ma-
nhã, desabafava: vinte e seis anos, quem 
me dera festejá-los hoje também!

Compreendo essa senhora, que aqui tra-
balha com muita dedicação; mas não te-
nho saudade dos meus vinte e seis anos. 
Tenho apenas remorsos de não ter sido 
tão jovem como devia.

Claro. Não faltam pessoas e aconteci-
mentos – tantos, meu Deus! – que lem-
bre com saudade; mas uma saudade que 
sempre quis que fosse criativa, embora 
nem sempre com pleno êxito.

Como para quem tem fé não há puras 
coincidências, agradeço a Deus o mimo 
de ter, logo de manhã, aquele especialís-
simo momento de oração, que foi a apre-
sentação da Cruz das JMJ.

As Jornadas Mundiais da Juventude po-
dem conter muitos pormenores que não 
agradam, até por razões válidas; mas são 
um grande momento de evangelização, 
e esses pormenores seriam menos se não 
houvesse tanta gente menos jovem a que-
rer manipulá-las.

De facto, também não é de espantar que 
a juventude, fora e dentro da Igreja, seja 
o campo preferido das ideologias, com 
máscaras de todo o tipo, usando armas 
tão eficazes como liberdade, correspon-
sabilidade, abertura, amor…

Na liturgia desta quinta-feira são-nos 
propostos dois textos sagrados, nasci-
dos na primitiva comunidade cristã que, 
mesmo não sabendo qual dos dois foi 
escrito primeiro, salvaguardando a sua 
rigorosa historicidade, temos de ler como 
se constituíssem um diálogo de Deus con-
nosco, uma recomendação especial para 
os jovens de hoje, qualquer que seja a sua 
idade.

Esta Cruz das JMJ tem de ser para nós o 
grito visível de Jesus repetindo a cada um 
de nós o que é essencial para o Seu discí-
pulo:

«Assim como o Pai Me amou, também 
Eu vos amei. Permanecei no meu amor. 

Se guardardes os meus mandamentos, 
permanecereis no meu amor, assim como 
Eu tenho guardado os mandamentos de 
meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-
-vos estas coisas, para que a minha alegria 
esteja em vós e a vossa alegria seja com-
pleta» (Jo 15, 9-11).

Amor, que não pode confundir-se com 
um puro sentimento, ou uma paixão de 
conquista: tem de ser, pelo menos ten-
dencialmente, uma decisão de entrega, 
com Deus no horizonte, dando-se como 
Ele, até à cruz e ao sepulcro.

Quando se encara a fé cristã, tendo como 
centro este amor, perceber-se-ão melhor 
as exigências da nossa condição de discí-
pulos.

Sobretudo, deixaremos de estar divididos 
por coisas secundárias, e não cometere-
mos o erro dos que, como os chamados 
judaizantes, mesmo estando em mino-
ria, teimam em querer novas maiorias, 
impondo aos outros o que, de facto não 
pertence à essência da fé.

Não está errado o pensamento que apre-
senta São Paulo como aquele que melhor 
definiu o amor de que fala Jesus, na Sua 
despedida e também o que mais sofreu 
por essa noção.

Morrer jovem e alegre, independente-
mente dos anos e da saúde, só amando 
como Jesus, que é Deus feito homem pre-
cisamente para nos ensinar o caminho da 
recuperação da humanidade.
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Joaquim Mexia Alves
Paróquia da Marinha Grande

Acredito, Senhor, que estás aqui a meu 
lado enquanto escrevo estas palavras, 
estas linhas de pensamento...

Não está aqui: ressuscitou!

Senhor, sinto hoje um vazio dentro de 
mim.

Parece que Te afastaste de mim e eu não 
sinto a Tua presença.

Eu sei, Senhor, que talvez procure mais 
consolações para mim do que caminho 
árduo e difícil, do caminho que és Tu e 
não eu.

E, no entanto, avisaste-nos de que o cami-
nho não era fácil, tinha tribulações, tinha 
dificuldades, tinha curvas e contracurvas, 
incompreensões, que a “porta é estreita”, 
que é como passar pelo “buraco da agu-
lha”, mas que, e isso é o mais importante, 
Tu estás sempre connosco e é contigo que 
devemos fazer o caminho, porque o Ca-
minho és Tu.

Acredito, Senhor, que estás aqui a meu 
lado enquanto escrevo estas palavras, es-
tas linhas de pensamento, e me dizes ao 
mesmo tempo que, se não estivesses aqui, 
como poderia eu sequer falar contigo, es-
crevendo?

Ah, Senhor, e eu posso ter essa certeza 
que estás comigo, porque creio em Ti, e 
creio que tudo o que dizes é verdade e por 
isso nunca nos abandonas.

Já Tu, Senhor, naquela noite percebeste e 
sentiste que todos se afastavam de Ti e Te 
deixavam entregue à Tua “sorte”.

Mas sabias também que não estavas so-
zinho, porque o Pai velava por Ti e o Espí-
rito Santo te envolvia e fazia sentir o Teu 
próprio amor.

Caminhas sobre as águas da minha escu-
ridão momentânea, tomas-me pela mão, 
e dizes-me cheio de amor: «Sou Eu, não 
tenhas medo!» (Jo 6, 20)

E o caminho alarga-se, enche-se de luz, 
tiro a capa que me isola e parece que salto 
(Mc 11, 50) para Te encontrar, porque Tu 
me chamas para Ti e juntos partimos es-
trada fora, enquanto me vais explicando a 

Palavra que Tu és, para depois me deixares 
ver-Te com o coração e me alimentares no 
Teu amor. (cf Lc 24, 25-32)

E eu, feliz por Te teres feito presente em 
mim, (afinal era eu que estava longe de 
Ti), também sorrio e digo a quem quiser 
ouvir: «Porque buscais o Vivente entre os 
mortos? Não está aqui: ressuscitou!» Lc 
24, 5-6)

Link: https://lefa.pt/?p=52786
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Ir. Margarida Monteiro
Nascentes de Luz

Aos 23 anos fui para o convento. Senti o 
doloroso corte da relação com a terra. 
Foi suavizado quando as Irmãs me 
deram a possibilidade de ir jardinar.
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Relação entre a espiritualidade e o cuidado da Terra

Mas, haverá mesmo alguma relação entre 
a espiritualidade e o cuidado da terra?

Antes de mais, o que é a espiritualidade?

É muito mais que religiosidade. É a dimen-
são profunda da Pessoa Humana, as suas 
riquezas e capacidades, seus talentos.

E como se manifesta esta espiritualidade 
ao cuidar da terra?

Aprendi desde pequenina com o meu pai 
que era agricultor. Ele falava com as plan-
tas. Admirava-as e agradecia-lhes os seus 
frutos. Contemplava o nascer e o pôr do 
sol e escutava o canto dos passarinhos. 
Quando o trabalho era mais duro e difí-
cil, ensinava-me a oferecê-lo a Deus por 
alguém que estivesse a sofrer e precisasse 
de ajuda. As situações conflituosas em 
casa eram desfeitas no trabalho do cam-
po.

Aos 23 anos fui para o convento. Senti o 
doloroso corte da relação com a terra. 
Foi suavizado quando as Irmãs me de-
ram a possibilidade de ir jardinar. Aí me 
fui reencontrando. As flores e as plantas 
comunicavam-me mensagens reconfor-
tantes de encorajamento na caminhada 
de adaptação.

Mais tarde, como formadora , vi como 
as jovens em formação captavam muito 
melhor os conteúdos formativos quando 
os relacionava com a vida das plantas ao 
cuidar delas no quintal e no jardim.

E foi a partir destas experiências que a 
Nascentes de Luz nasceu dentro de mim. 
Uma casa, um espaço aberto a todos . O 
quintal do meu avô a ser cuidado e trans-
formado num jardim de acolhimento a 
quem precisa e deseja encontrar-se con-
sigo mesmo, com os outros e com Deus 
através da natureza.

O projeto de Permacultura chegou-nos 
em 2012 = CUIDAR DA TERRA, CUIDAR 

DAS PESSOAS, PARTILHAR SABERES 
E RECURSOS. Neste projeto estão já as 
orientações que o Papa Francisco aponta 
na Laudato Si em 2016:

É lindo, agradável e reconfortante apren-
der a olhar e escutar a terra, o solo, o cli-
ma e descobrir o que gostam de produzir 
vida. Aprender a colaborar nesse desejo 
gostoso que a terra tem de oferecer vida 
nas plantas, nas ervas, nas flores e na vida 
animal.

É saboroso constatar como ao cuidarmos 
da terra ela cuida de nós e faz brotar cá 
de dentro, do mais profundo, o gosto de 
viver, o desejo de participar e colaborar 
com ela. Gera comunhão entre as pes-
soas e vida, porque tudo está interligado 
, como diz o Papa Francisco.

Quantas pessoas chegam à NL acabru-
nhadas, desoladas e em sofrimento. Veem 
fazer voluntariado no quintal. Enquanto 

cuidamos dos canteiros vamos falando da 
vida das plantas e da natureza.

Quando paramos para um breve lanche 
aí brota a partilha de vida espontânea e 
a pessoa como que renasce. Isto é admi-
rável! Ao cuidar da terra a pessoa cuida-
-se a si mesma e brotam as suas riquezas 
e capacidades profundas: generosidade, 
gratuitidade, bondade, desejo de mudar 
de vida, gosto de viver como as plantas e 
as flores. Isto é espiritualidade. Ou seja, o 
que há de melhor e mais belo na Pessoa 
Humana.

O Génesis conta como Deus ao olhar a 
sua obra criadora viu que era tudo muito 
bom. É isto a espiritualidade a crescer ao 
cuidar da terra. É este o grito que a terra 
lança hoje: ser cuidada e ela cuidará de 
nós!

Link: https://lefa.pt/?p=52795

https://lefa.pt/?p=52795
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Aires Gameiro
Padre, psicólogo e professor universitário

Se alguns estão inquietos se a IA 
(inteligência artificial) vai ser usada para 
benefício ou risco, para melhorar a vida 
humana de todos...

Níveis de pertença política, religiosa e cristã. Que condições?

Não se pode propor o mesmo a todos sob 
pena de dar pérolas a porcos, no dizer do 
Evangelho. Contudo, alguns leitores estão 
interessados num código de vida moral 
digna. Quando nos dirigimos aos de uma 
religião ou educadores já se pode ser mais 
específico na reflexão e proposta de al-
gum grau de bem comum e aceitação 
da dignidade de todos os irmãos, como 
propõe o papa Francisco (Tutti Fratelli). 
E que dizer dos crentes que põem Deus 
entre parênteses como se não contassem 
com Ele? Alguns filósofos e cientistas, por 
razões diversas, adotam posição seme-
lhante.

Não faltam crentes de religiões mono-
teístas que abraçam a atitude de vamos 
viver com ética e honestidade etsi Deus 
non daretur (como se Deus não existisse). 
Funciona? Talvez. Será que as universi-
dades poderiam avaliar as evidências de 
que este propósito de alguns pode tor-
nar uma sociedade melhor para todos? 
Não faltam também cristãos que dizem 
seguir um modelo semelhante de serem 
dos melhores mesmo agindo etsi Christus 
non daretur (como se Cristo não existis-
se), mas neste caso teríamos que dizer: 
como se não acreditassem que Cristo é o 
Filho de Deus. As escolhas destes “como 
se” podem ir mais longe para batizados 
católicos. Podem garantir que vivem 
melhor a sua vida cristã modelar sem se 
preocupar se Jesus Cristo existe ou não, 
para eles. A imaginação leva ainda a ou-
tros pressupostos semelhantes: ser católi-
co como se não existisse a Igreja que Jesus 
assentou sobre Pedro: “tu és Pedra e sobre 
esta Pedra edificarei a minha Igreja” e não 
existisse o Pedro de 2023 desta Igreja, o 
Papa Francisco. Desse modo já se estaria 
a atingir o nível mais baixo de pertença 
à Comunidade de fé e vida cristã. Fica a 
questão: mas será que, nestas condições, 
estatisticamente, estes modelos funcio-
nam?

Poderíamos agora aplicar esta reflexão a 
outros organismos sociais e outras per-
tenças, aquelas, a que cada um dá muita 
importância sociopolítica e que deverão 
impor condições incontornáveis. Por 
exemplo, nas celebrações atuais do Dia 
da Europa (9 de maio) será que as con-
dições da Declaração de Schuman conti-
nuam a ser respeitadas sem deslizar para 
o esquerdismo fraturante ou o populismo 
caótico? Condições sem as quais não é 
possível manter a confiança, bem-estar 
social para todos e a felicidade que é por 
natureza tecida de relações de entreaju-
da, colaboração, paz e algum respeito pe-
los valores cristãos. A condição de perten-
ça à Igreja, essa de fé, foi pedida por Jesus 
a Pedro: “e vós quem dizeis que Eu sou”?

Se alguns estão inquietos se a IA (inteli-
gência artificial) vai ser usada para benefí-
cio ou risco, para melhorar a vida humana 
de todos ou para prejuízo, sofrimentos 
avassaladores e morte, como se têm pos-
to a questão em relação às guerras, ao uso 
de armas para matar, dinheiro para com-
prar e escravizar pessoas. Também não 
se pode ser indiferente a esses extremos: 
haverá que escolher servir para o bem e 
não causar mal à humanidade. E será que 
a crença comprometida em Deus, aceite 
pelas pessoas, ajuda mais e dá mais efi-
ciência e compromisso pelo bem comum 
de todos? E questão semelhante se pode 
pôr em relação à presença ou ausência 

de fé em Cristo na vida dos cristãos e dos 
católicos. E, ainda, perguntar em relação 
a outras pertenças religiosas: fará diferen-
ça uma vida comprometida com o Deus 
de Abraão (para judeus), com Alá (para 
islâmicos); com os exemplos de Buda (bu-
distas) e de Confúcio (confucionistas) ou 
será indiferente?

Haverá diversas justificações para algu-
mas posições tomadas. Alguns talvez di-
gam que pessoas religiosas são piores que 
os descrentes, como por vezes se generali-
za. Generalizar é falácia que abunda como 
erva ruim da iliteracia. Alguns batizados 
católicos justificam o etsi por autoafir-
mação adulta que dispensa esse com-
promisso para não perder a autonomia e 
por recusa da simplicidade cristã pedida 
por Cristo: “se não vos tornardes como 
crianças não entrareis no Reino de Deus”. 
Outros põem a Igreja de parte por ela e 
os cristãos se terem envolvido em guerras 
religiosas, cruzadas violentas, Inquisição 
e abusos sexuais. Compreende-se. Não é 
fácil aceitar que nela, papas, bispos e pa-
dres, religiosos e todos os batizados sejam 
pecadores, embora não se deva generali-
zar que todos sejam corruptos, violentos, 
abusadores e escandalosos. Apesar de 
tudo e todos os etsi incorretos, Jesus con-
tinua a perguntar: e para vós, quem dizeis 
que Eu sou, como condição para o seguir?
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dioCeSaNaaGeNda
12.Mai SEX

Peregrinação Internacional 
Aniversária a Fátima
O Santuário de Fátima acolhe nos 
dias 12 e 13 de maio a Peregrinação 
Internacional Aniversária.
De 12/Mai até 13/Mai.  
Santuário de Fátima

Peregrinação dos Símbolos 
da JMJ: Celebrações 
da Peregrinação 
Internacional Aniversária
Durante todo o mês de maio, os 
Símbolos vão percorrer a diocese, 
passando por cada uma das 
vigararias. http://lefa.pt/?p=52645
De 12/Mai até 13/Mai.  
Santuário de Fátima

14.Mai DOM

PEREGRINAÇÃO DOS 
SÍMBOLOS DA JMJ: 
VIGARARIA DE OURÉM

Durante todo o mês de maio, os 
Símbolos vão percorrer a diocese, 
passando por cada uma das 
vigararias. http://lefa.pt/?p=52566
De 14/Mai até 17/Mai.  
Vigararia de Ourém

16.Mai TER

Reunião do Conselho de 
Coordenação Pastoral
Este Conselho é um órgão 
consultivo do bispo diocesano e 
por ele presidido, para promover 
a comunhão, corresponsabilidade, 
unidade e a coordenação pastoral.
  Seminário Diocesano de Leiria

18.Mai QUI

Peregrinação dos 
Símbolos da JMJ: 
Celebração e piquenique 
na Marinha Grande
Durante todo o mês de maio, os 
Símbolos vão percorrer a diocese, 
passando por cada uma das 

vigararias. http://lefa.pt/?p=52645
  Marinha Grande

PEREGRINAÇÃO 
DOS SÍMBOLOS DA 
JMJ: VIGARARIA DA 
MARINHA GRANDE

Durante todo o mês de maio, os 
Símbolos vão percorrer a diocese, 
passando por cada uma das 
vigararias. http://lefa.pt/?p=52566
De 18/Mai até 20/Mai.  
Vigararia da Marinha Grande

21.Mai DOM

Crisma no Arrimal
#crisma
  11:30  Arrimal

Crisma em Nossa Senhora 
das Misericórdias (Ourém)
#crisma
  16:00  Nossa Senhora das 
Misericórdias (Ourém)

PEREGRINAÇÃO 
DOS SÍMBOLOS DA 
JMJ: VIGARARIA 
DE MONTE REAL

Durante todo o mês de maio, os 
Símbolos vão percorrer a diocese, 
passando por cada uma das 
vigararias. http://lefa.pt/?p=52566
De 21/Mai até 24/Mai.  
Vigararia de Monte Real

22.Mai SEG

EUCARISTIA DE 
CELEBRAÇÃO DO 
ANIVERSÁRIO DA DIOCESE

Neste dia ocorre o aniversário da 
criação da Diocese e da cidade de 
Leiria. É por isso motivo e ocasião 
para dar graças a Deus pela Igreja que 
somos e festejar juntos na Eucaristia 
presidida por D. José Ornelas. A seguir, 
é inaugurada a exposição “CORPUS: 

eFemÉRideS
22.Mai SEG

DIA DA CRIAÇÃO 
DA DIOCESE

A diocese de Leiria-Fátima, que tem 
por padroeiros Nossa Senhora de 
Fátima e Santo Agostinho, foi criada 
pelo Papa Paulo III a 22 de maio de 
1545, a pedido do rei D. João III.
  Sé de Leiria

31.Mai QUA

Aniversário da fundação da 
Legião de Maria em Portugal
A Legião de Maria (em latim: Legio 
Mariæ) é uma associação internacional 
de fiéis da Igreja Católica Apostólica 
Romana formada por leigos que 
servem de forma voluntária com 
a finalidade de contribuir para a 
ação evangelizadora da Igreja.
  (local não designado)

16.Jun SEX

Solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus (dia da 
santificação do clero) 

aNiVeRSÁRioS
14.Mai DOM

Pe. João Paulo Quelhas 
Domingues
Aniversário da ordenação 
presbiteral. Ordenado em 2000.

17.Mai QUA

Pe. David Rodrigues 
Barreirinhas
Aniversário da ordenação 
presbiteral. Ordenado em 1998.

19.Mai SEX

Pe. Rui Miguel Lopes 
Ruivo Ferreira
Aniversário da ordenação 
presbiteral. Ordenado em 2019.

SUMÁRIO 

JMJ2023

DIOCESE 

PARÓQUIAS

DINAMISMOS

LECTIO DIVINA

EXTRAMUROS

LITURGIA 

CÂNTICOS 

VOX POPULI

AGENDAS

ÍNDICE

http://lefa.pt/?p=52645
http://lefa.pt/?p=52566
http://lefa.pt/?p=52645
http://lefa.pt/?p=52566
http://lefa.pt/?p=52566


40 . agEnDaS  // Nº 228 // 11 de maio de 2023

ritualidade, forma e presença”.
  16:00  Igreja de Santo 
Agostinho, Leiria

INAUGURAÇÃO DE 
EXPOSIÇÃO NO 
MUSEU DE LEIRIA

A inauguração da exposição “CORPUS: 
ritualidade, forma e presença”, 
organizada pela Diocese com 
colaboração do Município de Leiria.
  17:00  Museu de Leiria

25.Mai QUI

PEREGRINAÇÃO DOS 
SÍMBOLOS DA JMJ: 
VIGARARIA DA BATALHA

Durante todo o mês de maio, os 
Símbolos vão percorrer a diocese, 
passando por cada uma das 
vigararias. http://lefa.pt/?p=52566
De 25/Mai até 27/Mai.  
Vigararia da Batalha

26.Mai SEX

Peregrinação dos Símbolos 
da JMJ: Largada de 
balões pelas crianças e 
adolescentes no Mosteiro
Durante todo o mês de maio, os 
Símbolos vão percorrer a diocese, 
passando por cada uma das 
vigararias. http://lefa.pt/?p=52645
  Batalha

27.Mai SÁB

Crisma nos Marrazes
#crisma
  17:30  Marrazes

VIGÍLIA DE PENTECOSTES
Presidida por D. José Ornelas. 
Organização: Movimentos e 
Comunidades da Diocese.
  21:00  Seminário 
Diocesano de Leiria

Peregrinação dos Símbolos 
da JMJ: Presença no 
centenário do CNE
Presença no centenário do CNE 
(Campo de São Jorge, na Batalha), de 
manhã; Vigília até ao Castelo de Porto 

de Mós, à noite. Durante todo o mês 
de maio, os Símbolos vão percorrer a 
diocese, passando por cada uma das 
vigararias. http://lefa.pt/?p=52645
  São Jorge e Porto de Mós

28.Mai DOM

Crisma Leiria
#crisma
  11:30  Leiria

Crisma em Amor
#crisma
  16:00  Amor

Peregrinação dos Símbolos 
da JMJ: Celebração da Luz
Durante todo o mês de maio, os 
Símbolos vão percorrer a diocese, 
passando por cada uma das 
vigararias. http://lefa.pt/?p=52645
  São Bento (Porto de Mós)

PEREGRINAÇÃO 
DOS SÍMBOLOS DA 
JMJ: VIGARARIA DE 
PORTO DE MÓS

Durante todo o mês de maio, os 
Símbolos vão percorrer a diocese, 
passando por cada uma das 
vigararias. http://lefa.pt/?p=52566
De 28/Mai até 31/Mai.  
Vigararia de Porto de Mós

30.Mai TER

Assembleia do Clero
Assembleia dos sacerdotes da Diocese.
  Seminário de Leiria

Exercícios Espirituais
Os Exercícios Espirituais começam com 
o jantar (20 horas) do dia da chegada e 
terminam no último dia com o almoço. 
As inscrições podem ser feitas por 
telefone ou por email: 249 521 777 
centrofranciscoejacintamarto@gmail.
com Orienta: P. José Carlos Belchior. S.J
De 30/Mai até 08/Jun.  20:00 
 (local não designado)

31.Mai QUA

ENTREGA DOS SÍMBOLOS 
DA JMJ À DIOCESE 
DE SANTARÉM

A peregrinação dos Símbolos termina 
na vigararia de Porto de Mós, no dia 31 
de maio, renovando o convite a toda a 
comunidade diocesana para se encontrar 
e despedir dos Símbolos até à JMJ 
Lisboa 2023. http://lefa.pt/?p=52566
  Porto de Mós

03.Jun SÁB

Crisma em São Mamede
#crisma
  17:00  São Mamede

04.Jun DOM

Crisma em Minde
#crisma
  11:00  Minde

Crisma nos Pousos
#crisma
  16:30  Pousos

05.Jun SEG

Recoleção do Clero
Os retiros e as recoleções são 
organizados pela Diocese de Leiria-
Fátima com a anuência dos Bispos de 
Portugal. Estão abertos aos padres 
diocesanos e religiosos de todo 
o país que neles queiram tomar 
parte. Orienta: P. João Alves
  10:30  (local não designado)

08.Jun QUI

MISSA E PROCISSÃO 
DO CORPO DE DEUS

Presidida pelo bispo D. José Ornelas.
  16:00  Igreja de Santo Agostinho

09.Jun SEX

PEREGRINAÇÃO NACIONAL 
DAS CRIANÇAS A FÁTIMA

Empenhado em despertar as crianças 
para a mensagem de Fátima e dar-lhes 
a conhecer a vida e a espiritualidade 
dos Santos Francisco e Jacinta Marto, 
o Santuário de Fátima organiza 
anualmente a peregrinação das crianças, 
nos dias 9 e 10 de junho. Destinada 
particularmente a crianças em grupos 
de catequese, esta peregrinação 
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tem, em cada ano, um tema distinto, 
que serve de mote para a reflexão 
e a celebração. lefa.pt/?p=48121
De 09/Jun até 10/Jun. 
 21:00  Fátima

11.Jun DOM

Crisma em Parceiros
#crisma
  16:00  Parceiros

12.Jun SEG

Peregrinação Internacional 
Aniversária a Fátima
Peregrinação Internacional 
Aniversária a Fátima
De 12/Jun até 13/Jun.  
Santuário de Fátima

14.Jun QUA

Exercícios Espirituais
Os Exercícios Espirituais começam com 
o jantar (20 horas) do dia da chegada e 
terminam no último dia com o almoço. 
As inscrições podem ser feitas por 
telefone ou por email: 249 521 777 
centrofranciscoejacintamarto@gmail.
com Orienta: P. Luís Providência. SJ
De 14/Jun até 23/Jun.  20:00 
 (local não designado)

17.Jun SÁB

Crisma em Fátima
#crisma
  16:30  Fátima

18.Jun DOM

Crisma em Mira de Aire
#crisma
  11:00  Mira de Aire

Crisma em Rio de Couros
#crisma
  17:00  Rio de Couros

24.Jun SÁB

Crisma na Bidoeira
#crisma
  16:00  Bidoeira

25.Jun DOM

Crisma em Santa Eufémia
#crisma
  11:15  Santa Eufémia

Crisma em Vermoil
#crisma
  17:00  Vermoil

26.Jun SEG

ENS: Encerramento 
de Atividades
Organização: Equipas de Nossa Senhora. 
Calendário ENS: http://l-f.pt/irPo
  15:00  (local não designado)

28.Jun QUA

Exercícios Espirituais
Os Exercícios Espirituais começam com 
o jantar (20 horas) do dia da chegada e 
terminam no último dia com o almoço. 

As inscrições podem ser feitas por 
telefone ou por email: 249 521 777 
centrofranciscoejacintamarto@gmail.
com Orienta: P. Hermínio Vitorino. SJ
De 28/Jun até 07/Jul.  20:00 
 (local não designado)

01.Jul SÁB

Crisma em Caxarias
#crisma
  17:00  Caxarias

02.Jul DOM

Crisma em Carnide
#crisma
  11:00  Carnide

Crisma no Cercal
#crisma
  16:00  Cercal

03.Jul SEG

Recoleção do Clero
Os retiros e as recoleções são 
organizados pela Diocese de Leiria-
Fátima com a anuência dos Bispos de 
Portugal. Estão abertos aos padres 
diocesanos e religiosos de todo o 
país que neles queiram tomar parte. 
Orienta: Irª Ana Luísa Castro, ASM
  10:30  (local não designado)

Veja a agenda diocesana em
agenda.leiria-fátima.pt
Carregue aqui!

NOTAS:

— O valor mínimo para uso deste serviço é de 
10,00 euros

— Os donativos feitos por esta via não permitem 
identificar o remente. Pedimos que enviem um email 
ou sms a informar a oferta para formalizarmos o 
agradecimento 
gic@leiria-fatima.pt // 96 62 67 677

aJUde a dioCeSe a PReSTaR o meLHoR SeRViÇo iNFoRmaTiVo

Referências Multibanco:
 
Entidade: 21 800
Referência: 660 675 052
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moVimeNToSaGeNda
12.Mai SEX

OS SAMARITANOS: visita 
à Prisão Escola
Actividade de caráter social da Pastoral Peni-
tenciária realizada pelos Samaritanos com vi-
sita aos jovens nos pavilhões ou celebração da 
eucaristia na capela.
  14:30  Prisão Escola

CRISTO DE BETÂNEA: 
Encontros Semanais
Acolhimento, partilha de vida, louvor e apro-
fundamento da Palavra, Adoração ao Santís-
simo e Oração de Intercessão pelas pessoas 
com dificuldades na vida. Organização: Co-
munidade Cristo de Betânea. https://cristobe-
tanea.net 
  21:00  Casa de Acolhimento 
Cristo de Betânea, Fátima

13.Mai SÁB

OS SAMARITANOS: visita 
à prisão regional
Actividade da Pastoral Penitenciária realizada 
pelos Samaritanos. Com celebração da Euca-
ristia.
  10:30  Prisão regional

ENCONTRO CPM MONTE 
REAL (4ª SESSÃO)
O CPM tem como finalidade principal a pro-
moção de sessões de preparação de Noivos 
para o Matrimónio. Organização: CPM - Dire-
ção Diocesana Leiria-Fátima | http://cpm-por-
tugal.pt
  21:00  (local não designado)

16.Mai TER

OS SAMARITANOS: visita 
à Prisão Escola
Actividade de caráter social da Pastoral Peni-
tenciária realizada pelos Samaritanos.
  14:30  Prisão Escola

MCC: Escola MCC
Organização: Movimentos dos Cursilhos de 
Cristandade. Ver: https://lefa.pt/calendar/
cursilhos
  22:00  Seminário de Leiria

DIA DE ORAÇÃO PELA AÇÃO 
CATÓLICA RURAL
Organização: Acção Católica Rural.
  (local não designado)

17.Mai QUA

OS SAMARITANOS: visita 
à prisão regional
Actividade de caráter social da Pastoral Peni-
tenciária realizada pelos Samaritanos.
  14:30  Prisão regional

CVS: Aniversário
Organização: Centro Voluntários do Sofri-
mento de Leiria-Fátima
  (local não designado)

19.Mai SEX

OS SAMARITANOS: visita 
à Prisão Escola
Actividade de caráter social da Pastoral Peni-
tenciária realizada pelos Samaritanos com vi-
sita aos jovens nos pavilhões ou celebração da 

eucaristia na capela.
  14:30  Prisão Escola

CRISTO DE BETÂNEA: 
Encontros Semanais
Acolhimento, partilha de vida, louvor e apro-
fundamento da Palavra, Adoração ao Santís-
simo e Oração de Intercessão pelas pessoas 
com dificuldades na vida. Organização: Co-
munidade Cristo de Betânea. https://cristobe-
tanea.net 
  21:00  Casa de Acolhimento 
Cristo de Betânea, Fátima

FMME: Retiro
Orientado pelo Pe Jorge Guarda. (Início sex-
ta-feira, dia 19, com o jantar) Organização: 
Fundação Maria Mãe da Esperança. Website: 
https://fmme.pt
De 19/Mai até 21/Mai.  
(local não designado)

20.Mai SÁB

OS SAMARITANOS: visita 
à prisão regional
Actividade da Pastoral Penitenciária realizada 
pelos Samaritanos. Com celebração da Euca-
ristia.
  10:30  Prisão regional

CRISTO DE BETÂNEA: 
Encontros Mensais
Manhãs de aprofundamento da Palavra de 
Deus e Adoração de SS. mo Sacramento, com 
intercessão pelas pessoas em sofrimento. Or-
ganização: Comunidade Cristo de Betânea. 
https://cristobetanea.net 
  10:00  Casa de Acolhimento 
Cristo de Betânea, Fátima

21.Mai DOM

ENCONTRO CPM MONTE 
REAL (5ª SESSÃO)
O CPM tem como finalidade principal a pro-
moção de sessões de preparação de Noivos 
para o Matrimónio. Organização: CPM - Dire-
ção Diocesana Leiria-Fátima | http://cpm-por-
tugal.pt
  09:00  (local não designado)

23.Mai TER

OS SAMARITANOS: visita 
à Prisão Escola
Actividade de caráter social da Pastoral Peni-
tenciária realizada pelos Samaritanos.
  14:30  Prisão Escola

24.Mai QUA

OS SAMARITANOS: visita 
à prisão regional
Actividade de caráter social da Pastoral Peni-
tenciária realizada pelos Samaritanos.
  14:30  Prisão regional

26.Mai SEX

OS SAMARITANOS: visita 
à Prisão Escola
Actividade de caráter social da Pastoral Peni-
tenciária realizada pelos Samaritanos com vi-
sita aos jovens nos pavilhões ou celebração da 
eucaristia na capela.
  14:30  Prisão Escola

CRISTO DE BETÂNEA: 
Encontros Semanais
Acolhimento, partilha de vida, louvor e apro-

fundamento da Palavra, Adoração ao Santís-
simo e Oração de Intercessão pelas pessoas 
com dificuldades na vida. Organização: Co-
munidade Cristo de Betânea. https://cristobe-
tanea.net 
  21:00  Casa de Acolhimento 
Cristo de Betânea, Fátima

27.Mai SÁB

OS SAMARITANOS: visita 
à prisão regional
Actividade da Pastoral Penitenciária realizada 
pelos Samaritanos. Com celebração da Euca-
ristia.
  10:30  Prisão regional

FMME: 54ª Sessão da 
Escola de Oração
Organização: Fundação Maria Mãe da Espe-
rança. Website: https://fmme.pt
  14:30  (local não designado)

ENCONTRO CPM LEIRIA 
1 (ACOLHIMENTO)
O CPM tem como finalidade principal a pro-
moção de sessões de preparação de Noivos 
para o Matrimónio. Organização: CPM - Dire-
ção Diocesana Leiria-Fátima | http://cpm-por-
tugal.pt
  21:00  (local não designado)

30.Mai TER

OS SAMARITANOS: visita 
à Prisão Escola
Actividade de caráter social da Pastoral Peni-
tenciária realizada pelos Samaritanos.
  14:30  Prisão Escola

31.Mai QUA

OS SAMARITANOS: visita 
à prisão regional
Actividade de caráter social da Pastoral Peni-
tenciária realizada pelos Samaritanos.
  14:30  Prisão regional

01.Jun QUI

FMME: 54ª Sessão da 
Escola de Oração
Organização: Fundação Maria Mãe da Espe-
rança. Website: https://fmme.pt
  14:30  (local não designado)

02.Jun SEX

OS SAMARITANOS: visita 
à Prisão Escola
Actividade de caráter social da Pastoral Peni-
tenciária realizada pelos Samaritanos com vi-
sita aos jovens nos pavilhões ou celebração da 
eucaristia na capela.
  14:30  Prisão Escola

CRISTO DE BETÂNEA: 
Encontros Semanais
Acolhimento, partilha de vida, louvor e apro-
fundamento da Palavra, Adoração ao Santís-
simo e Oração de Intercessão pelas pessoas 
com dificuldades na vida. Organização: Co-
munidade Cristo de Betânea. https://cristobe-
tanea.net 
  21:00  Casa de Acolhimento 
Cristo de Betânea, Fátima
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PaRoQUiaiSaGeNdaS
Alqueidão da 
Serra e Alcaria

# Alqueidão da Serra  # Alcaria  # Agenda

12.Mai Sex
17:00 Cartório no Alqueidão
20:00 Missa no Alqueidão

13.Mai Sáb
15:00 Catequese 1ª Comunhão
16:30 Catequese Profissão de Fé
20:00 Missa no Alqueidão da Serra

14.Mai Dom
09:00 Missa em Alcaria

16.Mai Ter
20:00 Missa no Alqueidão

17.Mai Qua
17:00 Atendimento em Alcaria Cartório/
Reconciliação
19:00 Missa em Alcaria

18.Mai Qui
17:00 Atendimento de Cartório no 
Alqueidão
20:00 Missa nos Bouceiros

19.Mai Sex
20:00 Missa no Alqueidão - Prof. Fé

Amor
# Amor  # Agenda

12.Mai Sex
15:30 Serviço Cartório (Amor)
19:00 Acolhimento Espiritual / 
confissões (Igreja Matriz de Amor)
20:00 Missa Ferial (Igreja Matriz de 
Amor)

13.Mai Sáb
17:00 Missa Vespertina Catequese 
(Igreja Matriz de Amor)
18:00 Missa vespertina (Igreja não 
paroquial de Barreiros)
19:15 Missa vespertina (Igreja não 
paroquial de Casal dos Claros e 
Coucinheira)

14.Mai Dom
10:00 Missa Dominical (Igreja Matriz de 
Amor)
17:00 Oração do terço (Amor)

15.Mai Seg
15:00 Oração carismática (Amor)

17.Mai Qua
19:00 Acolhimento Espiritual / 
confissões (Igreja não paroquial de Casal 
dos Claros e Coucinheira)
20:00 Missa Ferial e encontro de 

preparação do Crisma (Igreja não 
paroquial de Casal dos Claros e 
Coucinheira)

19.Mai Sex
15:30 Serviço Cartório (Amor)
19:00 Acolhimento Espiritual / 
confissões (Igreja Matriz de Amor)
20:00 Missa Ferial (Igreja Matriz de 
Amor)

Arrabal
# Arrabal  # Agenda

12.Mai Sex
19:00 Missa no Arrabal (Arrabal 
Portugal)

Intenção por toda a Comunidade 
Paroquial.

13.Mai Sáb
18:00 Missa no Soutocico (Soutocico 
Portugal)

14.Mai Dom
09:00 Missa no Freixial (Freixial Portugal)

Pelas almas do Purgatório.
10:00 Missa na Martinela (Martinela 
Portugal)
11:15 Missa no Arrabal (Arrabal 
Portugal)

16.Mai Ter
19:00 Missa no Soutocico (Soutocico 
Portugal)

17.Mai Qua
15:00 Reunião da Legiao de Maris 
(Martinela)
19:00 Missa no Freixial (Freixial Portugal)

18.Mai Qui
19:00 Missa na Martinela (Martinela 
Portugal)

19.Mai Sex
19:00 Missa no Arrabal (Arrabal 
Portugal)

Intenção por toda a Comunidade 
Paroquial.

Boavista
# Boavista  # Agenda

13.Mai Sáb
19:00 Missa vespertina (local: Igreja 
Paroquial | Boa Vista)

14.Mai Dom
10:00 Missa Dominical | pelo Povo 
(local: Igreja Paroquial | Boa Vista)

16.Mai Ter
Missa | Igreja Paroquial Boa Vista

Calvaria
# Calvaria  # Agenda

12.Mai Sex
18:00 Escuta espiritual e Confissões 
(local: Cartório)
19:30 Missa (local: Igreja paroquial)
20:00 Oração do Terço (local: Igreja 
paroquial)
21:00 Re. Pais do 6º Catecismo (Profissão 
de Fé)

13.Mai Sáb
19:00 Missa vespertina (local: São Jorge)

14.Mai Dom
10:00 Celebração de Batismo
11:00 Missa dominical | Primeira 
Comunhão (local: Igreja paroquial)

15.Mai Seg
19:30 Missa (local: Igreja paroquial)
20:00 Oração do Terço (local: Igreja 
paroquial)
20:30 Re. Conselho Económico Paroquial

16.Mai Ter
20:00 Oração do Terço (local: Igreja 
paroquial)

17.Mai Qua
10:00 Re. Padres da vigararia da Batalha
17:00 Cartório
19:30 Missa (local: Igreja paroquial)
20:00 Oração do Terço (local: Igreja 
paroquial)
21:30 Re. COV – JMJ Lisboa 2023 (local: 
Batalha)

18.Mai Qui
20:00 Oração do Terço (local: Igreja 
paroquial)

19.Mai Sex
18:00 Escuta espiritual e Confissões 
(local: Cartório)
19:30 Missa (local: Igreja paroquial)
20:00 Oração do Terço (local: Igreja 
paroquial)

Carvide
# Carvide  # Agenda

13.Mai Sáb
19:30 Missa vespertina (local: Igreja 
Paroquial de Carvide)

14.Mai Dom
09:00 Missa Dominical (local: Igreja não 
Paroquial de Moinhos de Carvide)
10:00 Missa Dominical (local: Igreja 
Paroquial de Carvide)
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18.Mai Qui
17:30 Cartório Paroquial (local: Casa 
Paroquial Carvide)
19:30 Missa Ferial (local: Igreja Paroquial 
de Carvide)

Cruz da Areia
# Cruz da Areia  # Agenda

12.Mai Sex
21:30 Reunião do Grupo de Jovens 
(local: Igreja da Cruz da Areia)

14.Mai Dom
10:00 Eucaristia em São Romão
11:30 Eucaristia na Cruz da Areia

18.Mai Qui
16:00 Atendimento de cartório
16:30 Oração do Rosário
21:00 Eucaristia

19.Mai Sex
21:30 Reunião do Grupo de Jovens 
(local: Igreja da Cruz da Areia)

Juncal 
# Juncal  # Agenda

12.Mai Sex
19:00 Missa Ferial / Cumeira de Cima

13.Mai Sáb
18:00 Missa Verpertina / Juncal

14.Mai Dom
10:00 Missa Dominical / Juncal

16.Mai Ter
19:00 Missa Ferial / Casais Garridos

17.Mai Qua
19:30 Missa Ferial / Chão Pardo

18.Mai Qui
19:00 Missa Ferial / Andam

19.Mai Sex
19:00 Missa Ferial / Cumeira de Cima

Marinha Grande
# Marinha Grande  # Agenda

12.Mai Sex
15:30 Atendimento de Cartório
19:00 Eucaristia Semanal (local: Igreja 
Paroquial)
21:00 Conselho Económico

13.Mai Sáb
16:00 Eucaristia (local: Igreja Paroquial)
18:00 Eucaristia (local: Amieira)
19:00 Missa Vespertina (local: Igreja 

Paroquial da Marinha Grande)
21:00 Talitha Kum

14.Mai Dom
09:30 Eucaristia (local: Garcia)
09:30 Missa Dominical (local: Capela de 
Picassinos)
11:00 Missa Dominical (local: Igreja 
Paroquial da Marinha Grande)
11:00 Missa Dominical (local: Pilado)
12:30 Eucaristia (local: S. Pedro de Moel)
19:00 Missa Dominical (local: Igreja 
Paroquial da Marinha Grande)

15.Mai Seg
18:00 Adoração ao Santíssimo (local: 
Capela da Garcia)
19:00 Eucaristia Semanal (local: Igreja 
Paroquial)

16.Mai Ter
15:30 Atendimento de Cartório
19:00 Eucaristia Semanal (local: Igreja 
Paroquial)

17.Mai Qua
19:00 Eucaristia Semanal (local: Igreja 
Paroquial)
19:00 Missa (local: Irmãs)
21:30 Terço dos Homens

18.Mai Qui
18:00 Adoração ao Santíssimo (local: 
Capela da Garcia)

19.Mai Sex
15:30 Atendimento de Cartório
19:00 Eucaristia Semanal (local: Igreja 
Paroquial)
21:00 Oração Shemá
21:30 Noite de Oração

Pedreiras 
# Pedreiras  # Agenda

13.Mai Sáb
20:15 Missa Verpertina / Cruz da Légua

14.Mai Dom
11:30 Missa Dominical / Pedreiras

Porto de Mós
# Agenda  # Porto de Mós

12.Mai Sex
10:00 Missa em São Pedro

13.Mai Sáb
17:00 Missa São João
19:00 Missa em São Pedro

16.Mai Ter
19:30 Missa em São João

17.Mai Qua
19:30 Missa na Ribeira de Cima

18.Mai Qui
19:30 Missa na Corredoura

19.Mai Sex
10:00 Missa em São Pedro

Pousos
# Pousos  # Agenda

12.Mai Sex
Fátima: peregrinação aniversária (de 
12.Mai Sex a 13.Mai Sáb)
12:00 Pároco ausente (parcial.te) até dia 
12 (Motivo: retiro)
18:00 Atendimento: cancelado (Motivo: 
pároco ausente)
19:59 Recitação do Rosário

13.Mai Sáb
Nossa Senhora de Fátima
Fátima: peregrinação aniversária (de 
12.Mai Sex a 13.Mai Sáb)
Aniversário do Nicho do Olivalzinho 
(2001)
11:00 Aniv 50º do cas.to de Maria de 
Fátima e Rui, do Vidigal (Igreja do Vidigal)
16:40 Jornada de catequese paroquial - 
Pousos (Trabalho dos grupos em sala, e 
celebração da Missa na igreja)
18:00 Celebração da Missa (Igreja 
paroquial)
18:00 Homenagem a Maria, mãe de 
Jesus - Ano 1º da catequese ((Dita: Festa 
da Avé Maria))

14.Mai Dom
(F) São Matias
Domingo VI da Páscoa
09:00 Celebração da Missa (Capela dos 
Andrinos)
10:10 Celebração da Missa (Igreja do 
Vidigal)
11:30 Celebr do Batismo: Carolina dos 
Pousos
11:30 Celebração da Missa (Igreja 
paroquial | Pousos)
11:30 Celebração do Batismo - Igreja 
paroquial (Laura (Paulo VI))
11:30 Unção dos Catecúmenos: Eloísa, 
da Rua dos Paraísos
11:30 Celebração do Compromisso 
- CTQ IX (Tema: Somos artífices da 
revolução da ternura, e mestrandos dos 
avós e dos idosos)

15.Mai Seg
Dia Internacional da Família (Declaração 
da AG da ONU em 1994)
10:00 Semana da Vida Semana da Vida 
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(de 15.Mai Seg a 20.Mai Sáb)
19:59 Recitação do Rosário
21:00 Reunião vicarial II consequente da 
Assembleia - Pousos

16.Mai Ter
10:00 Semana da Vida Semana da Vida 
(de 15.Mai Seg a 20.Mai Sáb)
19:59 Recitação do Rosário
20:00 Celebr da Missa - Mês de Maria 
(Igreja do Vidigal)
21:15 Reunião regular da Direção do 
Centro Social

17.Mai Qua
10:00 Semana da Vida Semana da Vida 
(de 15.Mai Seg a 20.Mai Sáb)
18:00 Atendimento (Secretaria da 
Paróquia)
19:15 Recitação do Rosário (Coord.: 
LIAM)

18.Mai Qui
Aniversário do Centro Social Paroquial 
dos Pousos (Fundado em 1981)
Dia da Ascensão - Festa anual da Paróquia 
ao Senhor dos Aflitos
Festa ao Senhor dos Aflitos (de 18.Mai 
Qui a 21.Mai Dom)
Festa ao Senhor dos Aflitos 2023 (de 
18.Mai Qui a 21.Mai Dom)

10:00 Semana da Vida Semana da Vida 
(de 15.Mai Seg a 20.Mai Sáb)
19:44 Recitação do Rosário
20:30 Celebração da Missa e procissão 
de velas (Igreja Paroquial | Pousos)
21:15 Procissão das velas

19.Mai Sex
Festa ao Senhor dos Aflitos (de 18.Mai 
Qui a 21.Mai Dom)
Festa ao Senhor dos Aflitos 2023 (de 
18.Mai Qui a 21.Mai Dom)
10:00 Semana da Vida Semana da Vida 
(de 15.Mai Seg a 20.Mai Sáb)
19:59 Recitação do Rosário

Regueira de Pontes
# Regueira de Pontes  # Agenda

13.Mai Sáb
20:30 Missa Vespertina (local: Igreja não 
paroquial de Chãs)

14.Mai Dom
11:30 Missa Dominical (local: Igreja 
Matriz de Regueira de Pontes)

18.Mai Qui
15:30 Serviço Cartório (local: Regueira 
de Pontes)

19:00 Acolhimento Espiritual / 
confissões (local: Igreja Matriz de 
Regueira de Pontes)
20:00 Missa Ferial (local: Igreja Matriz de 
Regueira de Pontes)

Santa Eufémia
# Santa Eufémia  # Agenda

12.Mai Sex
20:30 Missa (local: Igreja Matriz de Santa 
Eufémia)

13.Mai Sáb
20:30 Missa (local: Igreja Matriz de Santa 
Eufémia)

14.Mai Dom
11:15 Missa (local: Igreja Matriz de Santa 
Eufémia)

17.Mai Qua
20:30 Missa (local: Igreja Matriz de Santa 
Eufémia)

19.Mai Sex
20:30 Missa (local: Igreja Matriz de Santa 
Eufémia)
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As PARÓQUIAS que 
pretenderem publicar 
a sua agenda, devem 
contactar o Gabinete 
de Informação e 
Comunicação da 
Diocese.

O Gabinete também 
disponibiliza 
formação para 
a criação de uma 
agenda de forma fácil 
e rápida. 

gic@leiria-fatima.pt
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