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Diocese vai estar em festa:  
novo sacerdote é ordenado no dia 25 de abril
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Na Missa da peregrinação espiritual 
diocesana, D. António Marto apresenta 
a “vacina da esperança”
A Missa deste V Domingo da Quaresma, na Basílica da 
Santíssima Trindade, foi presidida pelo cardeal D. António 
Marto, Bispo de Leiria-Fátima, que, na homilia, apresentou 
a Palavra como meio privilegiado de encontro com Deus e 
alimento de esperança e fortaleza.

Em circunstâncias normais, os diocesa-
nos de Leiria-Fátima cumpririam hoje a 
sua habitual peregrinação anual à Cova 
da Iria, que, este ano, devido aos cons-
trangimentos de mobilidade impostos 
pelo controlo da pandemia, foi proposta 
numa vivência espiritual. Foi precisamen-
te a ausência física dos fiéis diocesanos 
que o bispo de Leiria-Fátima começou 
por assinalar.

“É apenas uma ausência física. Mes-
mo estando nas suas casas, vivemos este 
momento espiritualmente unidos, como 
Igreja diocesana”, afirmou, enviando o 
“abraço fraterno” especial aos que acom-
panhavam a celebração através dos meios 
digitais.

Vacina da esperança para o 
vírus do desencorajamento
Na homilia, o cardeal português começou 
por caracterizar “este tempo de pande-
mia como um tempo de provação para 
a fé”: pelo sofrimento que provoca e pela 
privação de celebrações comunitárias e 
outras atividades pastorais”. Para esta cir-
cunstância desafiadora o prelado olhou 
como uma oportunidade de “aprofunda-
mento e amadurecimento da fé”.

“Nesta situação, todos nós sabemos 
como é fácil sermos contagiados pelo ví-
rus do desencorajamento. Para combater 
este vírus maligno o Senhor oferece-nos a 
vacina da esperança, que nos dá energia 
sempre nova para caminhar e partilhar 
a alegria do Evangelho como discípulos 
missionários. Trata-se, pois, de sair deste 
tempo de provação como melhores cris-
tãos, com fé mais amadurecida e forte e 
com a esperança mais firme e confiante”, 
disse, ao evocar as palavras do salmo 119: 
“A vossa Palavra é luz dos meus passos”, 
que reuniu, em peregrinação espiritual os 
diocesanos de Leiria-Fátima, durante a se-
mana que passou.

Foi sobre o acolhimento da Palavra de 

Deus que D. António Marto centrou a sua 
reflexão homilética, ao apresentar esta 
atitude como “fonte de luz e de esperan-
ça”. Tomando como exemplo a promessa 
de Deus ao Seu povo para o estabeleci-
mento de uma “Nova Aliança”, relatada 
na primeira leitura de hoje, o bispo de 
Leiria-Fátima destacou os sinais de espe-
rança que Deus envia aos Homens, sobre-
tudo nos tempos mais desafiantes.

Com referência ao Evangelho deste 
Domingo, que apresenta a glorificação 
da morte de Senhor a partir do desejo 
expresso pelos gregos em ver Jesus, o pre-
sidente da celebração enunciou a atitude 
ideal para se alcançar um “encontro pes-
soal com o Filho de Deus”.

“Hoje, há muitos que conhecem Jesus 
só por ouvirem falar Dele ou através de 
um livro. Chama-se a isto conhecer Jesus 
em segunda mão. Para ir ao coração da fé 
temos de passar do conhecimento super-
ficial de Jesus para o conhecimento em 
primeira mão, por nós mesmos, através 
de uma experiência pessoal.”

Os lugares onde podemos 
encontrar Jesus
O prelado salientou o “Mistério santo 
e eterno de amor” presente na vida de 
Jesus, que culminou na Sua entrega até 
à morte, na Cruz, para “desabrochar na 
vida nova da ressurreição”, destacando o 
“triunfo do amor e da vida, mais forte que 
a própria morte”.

D. António Marto enumerou, de se-
guida, os lugares onde, hoje, podemos 
“comungar do Jesus, para o levar e anun-
ciar aos outros”.

“Podemos encontrá-Lo e conhecê-lo, 
com os olhos da fé, na escuta da Palavra 
de Deus; nos Sacramentos do seu amor; 
no testemunho contagiante de alguém, 
apaixonado de Cristo; na comunhão fra-
terna, no serviço do amor aos que mais 
sofrem; mas, num modo particular, à 

mesa da Eucaristia”, enumerou, ao apre-
sentar a escuta da Palavra como meio pri-
vilegiado de “encontro com Cristo vivo e 
fonte permanente da vida cristã”.

“Cultivemos com familiaridade o afeto 
e o amor que merece a Palavra do Senhor. 
Ela alimenta a nossa fé, ilumina os nossos 
passos, consola-nos e conforta-nos, no 
abatimento; liberta-nos do pecado; trans-
forma o nosso coração; cria comunhão 
entre nós e infunde fortaleza e esperança”, 
exortou o bispo de Leiria-Fátima.

No final da celebração, que foi co-
celebrada pelo bispo emérito de Leiria-
-Fátima, D. Serafim Ferreira e Sousa, D. 
António Marto consagrou a diocese de 
Leiria-Fátima a Nossa Senhora de Fátima, 
diante da imagem presente no presbitério 
da Basílica da Santíssima Trindade, onde 
proclamou emocionado a oração de con-
sagração.

Este ano, a habitual peregrinação dio-
cesana de Leiria-Fátima ao Santuário foi 
proposta em contornos diferentes devi-
do aos constrangimentos de mobilidade 
impostos pelo controlo da pandemia. Em 
alternativa, foi proposto aos fiéis daquela 
diocese oito dias de peregrinação espiri-
tual ao Santuário de Fátima, alimentada 
por subsídios pastorais e vídeos.

“A impossibilidade de irmos a Fáti-
ma por razões de preservação do bem 
comum da saúde faz-nos sofrer e sentir 
saudade do Santuário e da comunidade 
ali reunida em oração”, disse D. António 
Marto, num vídeo, publicado há duas 
semanas, no lançamento desta peregri-
nação.
# Destaque

  I Santuário de Fátima
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Diocese vai estar em festa: 
novo sacerdote é ordenado 
no dia 25 de abril

A Diocese de Leiria-Fátima vai contar com mais um 
sacerdote a partir do dia 25 de abril, domingo do Bom 
Pastor, correspondente ao quarto domingo da Páscoa. O 
diácono Jorge Fernandes que, atualmente, está a realizar o 
estágio pastoral na paróquia da Marinha Grande, fará o seu 
compromisso presbiteral numa celebração que se realiza na 
Catedral de Leiria a partir das 16h00.

Como seria de esperar, os fiéis não são 
convidados a participar a fim de se cum-
prirem as normas de segurança sanitária. 
Em alternativa, pede-se-lhes para rezarem 
pelo novo presbítero, louvando e agrade-
cendo a Deus este precioso dom de um 
novo pastor para o serviço do seu Povo.

Jorge Fernandes, que tem 45 anos, e 
é natural duma pequena aldeia do Alto 
Alentejo, Vale do Peso, concelho do Cra-
to, distrito de Portalegre. Aí fez a sua esco-
laridade até ao 12º ano e a sua caminhada 
cristã teve o seu percurso normal. Com 19 

anos foi cumprir o serviço militar obriga-
tório para Lisboa e, na perspetiva de um 
futuro melhor, aderiu ao serviço de vo-
luntariado a contrato, que o levou a servir 
as Forças Armadas, durante uma década, 
sempre na mesma unidade, a Academia 
Militar que é o Estabelecimento de Ensi-
no Superior responsável pela formação 
dos Oficiais dos quadros permanentes do 
Exército e Guarda Nacional Republicana.

Durante o tempo em que prestou o 
serviço militar, licenciou-se em Direito, 
estudando à noite, na Universidade de 

Lisboa, tendo trabalhado nessa área já 
como civil, no Instituto de Ação Social das 
Forças Armadas. Mesmo estando fora da 
Academia Militar, continuou a dar apoio 
ao capelão que por lá servia. O último 
com quem se cruzou foi o padre Luís Mo-
rouço, da diocese de Leiria-Fátima, que 
considera ter sido “o instrumento de Deus 
para que possa estar hoje a fazer este belo 
caminho na diocese de Leiria–Fátima”.

Entra para o propedêutico em Setem-
bro de 2013, no Seminário de S. José de 
Caparide, com 38 anos. Formou-se mes-
tre em teologia em abril de 2020, tendo 
elaborado a sua tese sobre o tema: “a 
misericórdia: atributo de Deus e compro-
misso ético”. Foi ordenado diácono no dia 
26 de julho desse mesmo ano.
# @media  # Destaque  # Ordenações

  I Paulo Adriano



RETIRO 24: UMA RETIRADA QUE 
“VEIO MESMO A CALHAR”
Nos dias 12 e 13 de março, cerca 
de seis dezenas jovens aceitaram 
o convite do Serviço Diocesano 
da Pastoral Juvenil (SDPJ) para 
uma Retirada Estratégica. Neste 
campo de batalha em que parece 
que vivemos diariamente, nada 
melhor do que saber retirar-nos 
na altura certa para redefinir 
estratégias e voltar à ação 
melhores e mais fortes.

Este foi o convite que estes jovens acei-
taram, nos dias em que a Igreja celebrou 
as «24 horas para o Senhor». Um convite 
que lhes propunha incluir nas 24h do seu 
dia algumas formas de oração, entre elas, 
a via sacra, o terço, a leitura orante da pa-
lavra de Deus e o exame de consciência.

Contar este Retiro apenas lhe faz jus 
se forem os próprios jovens a fazê-lo, por 
isso deixamo-los falar ao longo dos próxi-
mos parágrafos:

Esta retirada estratégica, passo a ex-
pressão, “veio mesmo a calhar”. Ando sem-
pre a 1000 e estas 24 horas obrigaram-me 
a parar para cumprir as missões. Mesmo 
com tanta coisa para fazer durante esse 
dia, arranjei o tempo para poder estar 
mais próxima de Jesus e que bom que foi! 
Foi como que libertador! (Anónimo)

Acho que o conceito em si e as missões 
estavam muito bem planeadas, o que 
nos motivou a empenhar em fazer todas 
as missões, e o melhor foi poder fazê-las 
acompanhada por um grupo de amigos, 
que deram tudo! Foram 24 horas intensas, 
que puseram, sem dúvida, a nossa fé e co-
ragem à prova! (Bruna Vala)

O Retiro foi um momento privilegiado 
de encontro comigo e com Deus. (…) Foi 
muito bom, encontrar pessoas na mesma 
faixa etária, em busca da mesma proximi-
dade espiritual. (…) Este retiro foi um oásis 
no marasmo em que a minha vida espiri-
tual se tinha tornado. (Vanessa)

Sem dúvida que quero repetir. (…) Me-
lhor só mesmo presencial para não haver 
maneira de “escapar” a nenhum momen-
to. (Marta Rodrigues)

Pessoalmente adorei esta Retirada. Foi 
me dada uma oportunidade de estar mais 
perto d’Ele e focar na oração e ao mesmo 
tempo em comunidade. (Anónimo)

Gostei muito desta proposta, e através 
dela consegui parar e rezar sozinha e com 
amigos. (Anónimo)

O tempo de Deus é mesmo inexplicá-
vel! (…) Como o Padre Nuno partilhou, 
não há regras para a oração e, se assim é, 
então mais vale apresentarmo-nos apenas 
disponível para Ele, colocar o nosso olhar 
sobre o que nos ensina e tentar ao máximo 
trazer isso para a nossa vida. Esta retirada 
ajudou-me não só a retirar mas também a 
acrescentar um sentido na minha vida de 
oração. (Tatiana de Jesus)

Estava a precisar, confesso! (…) Quem 
diria que era possível fazer um Retiro em 
casa? A verdade é que foi e superou as mi-

nhas expectativas, e acima de tudo tive a 
oportunidade de estar com Jesus. A con-
versa com o Pe. Nuno Tovar de Lemos foi 
a cereja no topo do bolo! Mesmo! Espero 
continuar a viver as próximas 24 horas 
com os olhos postos em Jesus. ( João Adão)

Na certeza de que o Retiro 24 não 
termina aqui, que todos os dias há uma 
nova oportunidade de 24h para poder-
mos focar-nos no essencial, que é Deus e 
a nossa relação com Ele, também o SDPJ 
deixa uma certeza: o Retiro 24 voltará no 
próximo ano e, se Deus quiser, com uma 
proposta presencial e online.
# Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil (SDPJ)

  I Cristiana Lopes
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Domingo de Ramos: crucifixo com verdura à porta de casa
Ao longo desta Quaresma, seguindo a 
campanha da catequese que propõe a 
realização de um “Canto da Palavra” em 
casa, no próximo domingo, com a cele-
bração dos Ramos na Paixão do Senhor, 
sugere-se que se coloque um crucifixo 
nesse lugar que procura criar um espaço 
de oração e escuta da Palavra na família.

Começando a Semana Santo, propõe-
-se que o “Canto da Palavra” possa alargar-
-se para fora de casa: em casa um crucifi-
xo; à porta de casa, no exterior, uma cruz 
ornamentada com verdura. No Domingo 
de Páscoa, essa mesma cruz passa a ser 
ornamentada com flores (brancas). Estas 
cruzes podem ser fotografadas e partilha-
das nas redes sociais.

Sendo já possível a participação nas 
celebrações comunitárias, sugere-se, no 

entanto, que a Semana Santa possa ser 
marcada, em família, ou por grupos de 
catequese, com um tempo de oração eu-

carística na Quinta-feira Santa e/ou uma 
Via Sacra na sexta-feira Santa.

  I José Henrique, P.
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Peregrinação a Fátima contou com a participação dos jovens
A Peregrinação Diocesana a Fátima este 
ano aconteceu espiritualmente, mas os 
jovens não deixaram de ter um lugar de 
destaque. O serão de sábado foi da res-
ponsabilidade do Serviço Diocesano da 
Pastoral Juvenil (SDPJ) e dos Pioneiros e 
Caminheiros da Região de Leiria-Fátima, 
que se reuniram no Santuário de Nossa 
Senhora da Encarnação, onde animaram 
a Vigília de Oração que foi transmitida 
para as redes sociais através dos canais 
oficiais da Diocese.
# Escutismo  # Peregrinação Diocesana  # Serviço 
Diocesano da Pastoral Juvenil (SDPJ)

  I Serviço Dioc. Pastoral Juvenil 
(SDPJ)

RISE UP: COVs juntam-se no caminho rumo à JMJ Lisboa 2023
Os Comités de Organização Vicariais 
(COV) reuniram-se por conjuntos de vi-
gararias para iniciar o itinerário espiritual 
de preparação para a JMJ Lisboa 2023, 
RISE UP. A dinamização deste itinerário 
por parte destas equipas vicariais surgiu 
como uma oportunidade de crescimento 
espiritual não só de cada um dos mem-
bros, mas também de todo o grupo. Reu-
niram-se para o Encontro 0, em que par-
tilharam motivações e expetativas para 
aquele que vai ser o grande encontro de 

jovens: a Jornada Mundial da Juventude.
# jmj2023  # Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil (SDPJ)

  I Serviço Dioc. Pastoral Juvenil 
(SDPJ)
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SDPJ convida jovens para mais 
um Encontro Say Yes
No caminho rumo à Jornada Mundial da 
Juventude 2023 (JMJ), o SDPJ associa-se à 
catequese, caminhando lado-a-lado com 
os catequizandos da Diocese, motivando-
-os a participar naquela experiência que 
será a JMJ.

Neste sentido, estamos a dinamizar 
vários encontros SAY YES, um por cada 
etapa, com a finalidade de motivar os 
adolescentes a participar na JMJ. Serão 
encontros completamente dinamizados 
pelo SDPJ, prontos a serem participados 
pelos catequizandos.

Sugere-se que estes encontros possam 
substituir o encontro dos catequistas 
com o seu grupo Say Yes (neste caso, o En-
contro 3 – Reconhecer, da Etapa 8). Deste 
modo, poderão calendarizar as suas ativi-
dades, tendo em conta esta oferta.

Depois da primeira proposta em no-
vembro e do cancelamento da segunda, 
lançam uma terceira proposta:

3ª proposta: 17 de abril
Etapa 8 Say Yes – JMJ Roma | Encontro 3 – 
Reconhecer – A nossa experiência de vida

As inscrições para este 3º encontro, a 

17 de abril, referente à Etapa 8 do Say Yes, 
estão abertas e os catequistas já podem 
inscrever os seus grupos, sendo também 
possível a inscrição individual.

Nota importante:
Este encontro acontecerá no dia 17 de 
abril, sábado de manhã, das 10h às 12h30 
e ocorrerá na modalidade presencial e 
também online. Oportunamente os par-
ticipantes poderão escolher em qual das 

modalidades preferem participar.
O formato presencial será realizado no 

Seminário Diocesano de Leiria mediante 
as regras de saúde públicas em vigor na 
data do encontro.

As inscrições para esta proposta po-
dem ser feitas através do seguinte link: 
http://bit.ly/sdpjsayyes2
# jmj2023  # Say Yes  # Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil (SDPJ)

  I Serviço Dioc. Pastoral Juvenil 
(SDPJ)

Lobitos peregrinaram a Fátima sem sair de casa
No último domingo aconteceu a Pere-
grinação Diocesana a Fátima, onde em 
situações normais estariam presentes os 
escuteiros, entre os quais os lobitos da re-
gião de Leiria-Fátima. Não sendo possível 
estarem presencialmente como em anos 
anteriores, os lobitos marcaram presença 
junto de Maria de uma forma diferente.

Foi proposto que cada alcateia mar-
casse a sua peregrinação colocando uma 
flor junto de uma imagem de Nossa Se-
nhora, poderiam fazê-lo num nicho da 
rua onde moram, em casa, na casa de um 
familiar, na igreja, e aí rezariam uma Avé 
Maria.

A alcateia do Agrupamento 1054 de 
Monte Redondo foi um dos agrupamen-
tos que fez a sua peregrinação sem sair de 
casa.
# 1054  # Escutismo  # Monte Redondo  # Peregrinação Diocesana

  I CNE Leiria-Fátima
  I Dep. Regional dos Lobitos



Oportunidades 
de voluntariado 
para jovens

http://emsaida.leiria-fatima.pt
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Equipas de Nossa Senhora divulgam o 
movimento nas redes sociais

Os casais responsáveis pela informação 
e divulgação das Equipas de Nossa Se-
nhora (ENS) na Diocese estão a promo-
ver mensalmente a partilha nas redes 
sociais de pequenos testemunhos sobre 
a espiritualidade e vivência próprias des-
te movimento, vocacionado para casais 
católicos. O objetivo é precisamente dar 
a conhecê-lo numa esfera mais alargada, 
neste tempo em que, devido às restrições 
da pandemia, se torna mais difícil realizar 
encontros de informação para novos ca-
sais, bem como formar novas equipas.

Uma vez por mês, é recolhido um tes-
temunho junto de uma família das ENS 
e enviado aos casais responsáveis dos 3 
setores (A, B e C) do movimento na Dio-
cese. Estes ficam depois responsáveis por 
partilhá-lo com as equipas do seu respe-
tivo setor.

Cada casal é então convidado a parti-
lhar estas pequenas frases com os seus con-
tactos e nas redes sociais da internet (como 
o Facebook ou o Whatsapp, por exemplo) 
para divulgar um pouco daquilo que é a ex-
periência de pertencer às Equipas.

A ideia é que quem lê aquelas palavras, 
apresentadas tendo como fundo uma 
imagem sugestiva, se sinta interpelado 
a conhecer melhor este movimento e 
possa considerar a hipótese de vir a fazer 
parte das ENS. Para isso, em cada post se 
indica também o e-mail e o site das Equi-
pas, possibilitando assim o acesso a mais 
informação.

Até ao presente, já foram três os tes-
temunhos divulgados. Embora com 
consciência de todas as exigências desta 
missão, dificultada pelo contexto atual, 
não se pode deixar de ‘lançar a semente’ 
e muitas razões há para falar aos amigos 
e conhecidos da riqueza e mais-valia que 
é caminhar a dois e com outros casais no 

aprofundamento e na descoberta sempre 
nova do amor e da união conjugal. Uma 
verdadeira e preciosa ajuda para “manter 
forte a aliança do Matrimónio”, “sempre 
com Deus no horizonte” e em busca da 

santidade.
# Equipas de Nossa Senhora (ENS)

  I Equipa RID – Responsável pela 
Informação e Divulgação

http://emsaida.leiria-fatima.pt
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#omeUPaI2021

Isabel Alves–Re/max Inn 3
E porque hoje é Dia de S. José, em Portugal 
e na maioria dos países ocidentais, come-
mora-se também o Dia do Pai! Desejo a 
todos os pais e em especial ao meu, um 
Dia muito Feliz! 

  I Carolina Leonor Ribeiro
Amo-te papá daqui até a lua...

  I Ticia Sissi
Feliz dia papá Salvador e Valentim... Gostamos muito de ti daqui até à lua. Beijinhos

  I Luisa Monteiro
#omeupai2021

  I Paula Rocha
Pai “da terra” que estás no colo do Pai do 
céu… Tu és a minha fonte de inspiração. 
Como eu gostava um dia de Ser como tu!
A tua presença sempre foi a minha se-
gurança, tu sempre foste e serás a minha 
ROCHA segura, o meu orgulho, o meu 
Herói. A tua causa sempre foram os Ou-
tros, tudo fizeste para que o mundo que 
te rodeava fosse Melhor, sempre com o 
teu espírito Livre, nunca te deixaste «com-
prar» por nada nem por ninguém. Foste o 
verdadeiro «Arauto de Rio Tinto».
Nas horas alegres e nas horas difíceis es-
tiveste sempre ao meu lado, apoiando-
-me com muito carinho, em especial nas 
horas em que eu estava mais errada, mas 
julgava que sabia tudo e tu não “sabias 
nada”.
Ontem, Hoje e Sempre estás presente em 
mim, na minha vida, no meu pensamen-
to, no meu coração. És o meu Herói 

  I Viviana Cordeiro
#omeupai2021 Feliz dia pai Humberto Dias



Ofertas
Para ajudar a custear as despesas deste projecto, 
foram criados canais de envio de ofertas. Desde a 
última edição, estes são os nossos amigos e amigas 
que fizeram o seu contributo por essa via.
Agradecemos-lhes do fundo do coração.

22.mar Irmãs S. José de Cluny (Rede) . . . . . . 25,00€
22.mar Ana Pastor (Laudate)  . . . . . . . . . . . . . . 5,00€
20.mar Samuel Almeida (Laudate)  . . . . . . . . . .9,36€

DONATIVOS ANTERIORES:

17.mar Desconhecido (Rede)  . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00€
17.mar Desconhecido (Laudate)  . . . . . . . . . . . . . 20,00€
16.mar Desconhecido (Rede)  . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00€
14.mar Dália Cardoso (Laudate)  . . . . . . . . . . . . . 5,00€
12.mar Anónimo (Rede)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00€
12.mar Desconhecido (Rede)  . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
11.mar Celeste Guerreiro (Rede)  . . . . . . . . . . . . . 20,00€
11.mar Mª Purificação Ferreira (Rede)  . . . . . . . 25,00€
5.mar Desconhecido (Laudate)  . . . . . . . . . . . . . .15,00€
5.mar Rosa Pires (Rede)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00€
5.mar Desconhecido (Rede)  . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00€
5.mar Rita Azinheiro (Rede)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00€
4.mar Elsa Machado (Rede)  . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
2.mar Desconhecido (Rede)  . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00€
16.fev Pereira Bento (Laudate) . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
15.fev desconhecido (Laudate)  . . . . . . . . . . . . . . .10,00€
15.fev Anónima (Rede)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40,00€
13.fev desconhecido (Rede)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00€
12.fev desconhecido (Laudate)  . . . . . . . . . . . . . . .10,00€
12.fev Amândio Lopes (Laudate)  . . . . . . . . . . . . 30,00€
11.fev desconhecido (Rede)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
11.jan Luís Filipe Costa (Rede)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00€
11.jan Manuel Sousa (Rede)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
9.fev desconhecido (REDE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
9.fev Ana Cruz (Laudate)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,50€
5.fev anónimo (REDE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
5.fev desconhecido (REDE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
5.fev desconhecido (REDE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00€
4.fev João Marcelino (Laudate)  . . . . . . . . . . . . . .10,00€
3.fev Anónimo S.ta Eufémia (REDE)  . . . . . . . . .40,00€

Como fazer ofertas  
pelo Multibanco

Entidade: 21 800
Referência: 351 617 062
 
Valor: o mínimo permitido 
com esta referência é de 
10,00€

Nota: os donativos feitos por esta via não permitem 
identificar o remente. Se não pretenderem 
anonimato, devem enviar um email ou sms a 
informar a oferta:
gic@leiria-fatima.pt // 96 62 67 677
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Sabias que a Diocese 
já tem um canal no 
Telegram?

A sério?! Boa!
Como o subscrevo?

Qual a oração com 
que termina o rito de 
entrada da Missa?
Oblatas 8%

Fiéis 7%

 
Colecta 74%

 
Universal 11%

Resposta correcta:  
Colecta
Esta palavra advém da palavra latina collecta, collige-
re (coligida, coligir, recolher). Num primeiro senti¬-
do, aplica-se à reunião da comunidade para celebrar 
a Eucaristia dominical. Também se chama «colecta» 
à recolha de oferendas ou de dons, no ofertório, a 
que já Paulo alude na sua primeira Carta aos Corín-
tios (16,1-2).
Também se aplicava este nome às orações sálmicas, 
que sintetizam os sentimentos dos participantes ao 
acabar a recitação de cada salmo (cf. IGLH 112). A 
expressão «colligere orationem», usual nos primeiros 
séculos, na salmodia comunitária, queria dizer «reco-
lher, numa oração, as intenções dos que tinham reci-
tado o salmo». Daí o nome de «colectas sálmicas».
Mas o seu uso mais frequente é o referido à oração co-
lecta, no princípio da Missa. Este nome pode ter dois 
sentidos: que a oração se pronuncia, quando a comu-
nidade já está reunida (oração de reunião, concluindo 
o rito de entrada), ou que a sua finalidade é recolher e 
resumir as petições de cada um dos presentes.
É a primeira oração importante do presidente que, 
de pé, com os braços abertos e em nome da comuni-
dade, dirige a sua súplica a Deus.
As orações colectas do Missal são fiéis ao estilo claro 
e conciso da liturgia romana, com uma invocação a 
Deus, muitas vezes enriquecida com uma motivação 
ou a alusão ao tempo litúrgico ou à festa celebrada, 
para prosseguir com uma súplica e concluir apelando 
à mediação de Cristo.
O livro que durante séculos reunia estas orações da 
Missa ou do ofício Divino, antes da sua inclusão no 
livro único do Missal ou do Breviário, chamou-se 
«Colectário».

QUIZ 
EUCARISTIA

t.me/leiriafatima
http://quiz.leiria.cc


Revista de Imprensa

Revista de Imprensa

  I Notícias de Fátima
19/março/2021
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NOTÍCIAS DE FÁTIMA | Sexta ‑feira, 19 de Março de 202114 | Paróquia

Assistência espiritual a doentes com covid ‑19

Padre Pedro Viva partilha a sua experiência        como capelão hospitalar

A Paróquia de Fátima con‑
vidou o capelão do Hospital de 
Santo André/Leiria a partilhar 
a sua experiência de assistência 
espiritual a doentes com covid‑
‑19 naquela unidade hospitalar. 
A conferência ‑testemunho, onde 
o sacerdote falou da sua expe‑
riência pessoal, humana e cristã, 
realizou ‑se online na noite de 11 
de Março. Naquele dia estavam 
internados no Hospital de Leiria 
16 doentes com covid ‑19, disse 
o sacerdote. 

Por várias vezes, o padre 
Pedro Viva referiu que a partilha 
que estava a fazer naquela noite 
o confortava. “É um trabalho 
muito sozinho, um conjunto de 
vivências e sentimentos que às 
vezes não é fácil encontrar ‑lhes 
espaço e interlocutores para os 
poder partilhar. Hoje, a experiên‑
cia desta noite, poder partilhar 
convosco, é para mim também 
um bálsamo, poder partilhar 
estas experiências pode ser uma 
riqueza”.

Para além do seu comovente 
testemunho, das suas palavras 
perpassou um apelo, o de que 
os doentes internados em meio 
hospitalar façam valer os seus 
direitos a assistência religiosa. 
“Encontro passividade nos cris‑
tãos, não solicitam assistência 
espiritual, por vergonha ou até 
por inconsistência. […] Não 
devemos esconder a fé que tra‑
zemos no coração”.

A trabalhar a tempo integral 
como capelão no Hospital de 
Leiria, o padre Pedro Viva entrou 
pela primeira vez na enfermaria 
onde se encontram os doentes 
com covid ‑19 (covidário) a 9 de 
Julho de 2020. Na altura partilhou 
no seu perfil de Facebook: “Ainda 

não sou capaz de dizer muito 
sobre esta experiência. Apenas, 
para já, agradecer a oportunidade 
que Deus me deu de me sentir 
útil”. No mesmo post/mensagem 
agradeceu “a tantos e tantas que 
arriscam a vida para salvar os 
outros” e disse que “partilhar esse 
risco, foi uma graça”. 

“Esta experiência 
de prestar 
assistência 
espiritual em tempo 
de covid ‑19 está a 
ser muito rica”

A atenção aos doentes
Oito meses volvidos desde 

este primeiro dia no covidário, o 
capelão já teve mais que contar. 
“Esta experiência de prestar 
assistência espiritual em tempo 
de covid ‑19 está a ser muito rica”, 
afirmou.

“Muitos dos nossos irmãos 
que se encontram internados 
neste momento não têm apoio 
da família, porque não pode 
haver visitas, por isso, a solidão, 
o afastamento, ainda se tornam 
maiores”, partilhou reconhe‑
cendo que “o hospital tem feito 
um esforço para colocar em 
contacto familiares e doentes, 
através de videochamadas; houve 
empresas que ofereceram tablets 
precisamente para este tipo de 
possibilidade”.

Outros familiares socorrem‑
‑se directamente do capelão 
para obter informações médicas. 
“Se isso me é pedido tento fazer 

a ponte entre os profissionais, 
a família e o doente, não me 
compete dar notícias de foro 
clínico. Mas, aquilo que posso 
faço, como transmitir uma men‑
sagem da família ao doente, para 
a pessoa se sentir confortada”, diz.

“Muitas vezes temos a tenta‑
ção de dizer palavras, de dar con‑
selhos, de muitas vezes, ao limite 
e erradamente, fazer julgamentos 
morais por aquela situação que a 
pessoa está a viver”, alertou para 
concluir que “com esta pandemia 
vemos que mais do que dizer 
coisas é importante estar”. “Mais 
do que um trabalho pessoal, é 
a Igreja que está ali. Mais do 
que dizer coisas é realmente 
importante escutar, poder ouvir”, 
acrescentou.

A questão é que a própria 
proximidade f ísica acaba por ser 
colocada em causa em contexto 
de pandemia: “Infelizmente, 
com os equipamentos de pro‑
tecção individual,  as máscaras, 
as viseiras, as cogulas – nunca 
pensei usar uma coisa daquelas 
que as freiras de clausura usavam, 
aqueles panos que envolviam 
a cabeça que só se via o rosto, 
mas tenho de usar –, as botas, 
as batas, dois pares de luvas, ou 
seja, praticamente só se veem 
os olhos, vivemos um grande 
desafio ao realizar assistência 
espiritual numa unidades destas, 
logo quando a comunicação não‑
‑verbal é tão importante, o toque 
é tão importante”.

Até o ministrar a santa/
extrema unção é um desafio: 
“Tudo o que entra [naquela enfer‑
maria] não sai. Levo os santos 
óleos num frasquinho ou na 
ponta do dedo, não se pode levar 
a oração escrita, já a sei de cor, 

mas não o posso levar escrita. É 
tudo um desafio, e também o dar 
a comunhão”.

Sabendo que “a dor, o sofri‑
mento e a morte são realidades 
humanas”, o capelão diz que estes 
tempos são também “oportuni‑
dade de maior solidariedade”.

A atenção aos profissionais
Após tanto tempo com a 

pressão suplementar trazida pela 
pandemia, o padre Pedro Viva 
fala em “desgaste muito grande” 
também nas equipas profissionais 
do hospital.

“Há o desafio da saúde mental 
dos doentes e das famílias… a 
forma de viver o luto, a despedida, 
[...], mas há também o desafio da 
saúde mental dos profissionais”. 
“Muitos profissionais entram 

em desgaste f ísico e mental”, 
disse o sacerdote ilustrando com 
situações como o afastamento 
dos filhos, da família, “situações, 
dramas, que vai levar tempo em 
conseguir ‑se lidar com estas 
cicatrizes”.

“Sou testemunha da grande 
humanidade da grande maioria dos 
profissionais de saúde”, concluiu.

A experiência da Páscoa
No ano passado, já em tempo 

de pandemia, o padre Pedro Viva 
celebrou a Páscoa sozinho. “Tinha 
uma outra celebração, à tarde, fora 
do hospital, mas senti que era meu 
dever enquanto capelão do hos‑
pital naquele dia celebrar ali. E foi 
muito interessante porque antes 
de ir celebrar enviei um e ‑mail 
para os profissionais de saúde dos 

D. António 
Marto como 
doente
Nos vários relatos que fez en‑
quanto capelão hospitalar, de 
situações humanas e médicas 
bem concretas, embora sem 
personalizar, o padre Pedro 
Viva deu conta do esforço de 
proximidade que procura fazer 
enquanto pessoa e enquanto 
sacerdote. 
O jovem sacerdote recordou 
uma situação em especial que 
o marcou: os dias em que o bis‑
po de Leiria ‑Fátima, o cardeal 
D. António Marto, ali esteve 
internado. 
“De premeio tive um paroquia‑
no muito especial lá no hos‑
pital, o senhor bispo, durante 
quinze dias. Foi uma experiên‑
cia muito rica, não só para mim, 
mas também para ele”. “Estar 
com o pastor que para ali me 
nomeou e depois encontrá ‑lo 
ali como um paciente, poder es‑
tar com ele todos os dias, a im‑
possibilidade de irmos à capela, 
celebrar com ele a eucaristia no 
quarto onde ele estava, fazer 
ali o nosso altar, celebrarmos 
os dois… realmente foi uma 
experiência muito profunda, da 
qual ainda hoje não tirei todas 
as consequências para a minha 
vida”, partilhou.
“Dou comigo a pensar ‘como 
somos tão frágeis’, ‘como so‑
mos tão pequeninos”, seja 
cardeal, seja padre, seja leigo, 
todos podemos passar por esta 

experiência do sofrimento”, 
acrescentou o padre Pedro Viva. 
Recorde ‑se que, no início do úl‑
timo mês de Novembro, o car‑
deal D. António Marto esteve 
internado no Hospital de Leiria 
durante duas semanas. Após o 
internamento hospitalar, conti‑
nuou os tratamentos a uma in‑
fecção no fígado numa unidade 
de hospitalização domiciliária, 
durante cinco semanas. 
Em declarações à agência Ec‑
clesia, por ocasião do Dia Mun‑
dial do Doente, a 11 de Fevereiro, 
o cardeal partilhou a sua expe‑
riência desta forma: “Uma coisa 
é falarmos aos outros, e até es‑
tar com quem sofre; outra coisa 
é quando nos toca a nós, na car‑
ne, na própria carne, e sentimos 
esta fragilidade, o confronto 
com a finitude”. Na mesma en‑
trevista, D. António Marto disse 
sentir ‑se rodeado “de uma co‑
munidade de oração e de afec‑
to” e valorizou a competência e 
o cuidado do pessoal clínico e 
auxiliar que o acompanhou.
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D. António Marto esteve 
internado no Hosp. Leiria em 
Novembro de 2020
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Padre Pedro Viva partilha a sua experiência        como capelão hospitalar
três hospitais que compõem o 
centro hospitalar [Leiria, Pombal 
e Alcobaça] a dizer que me encon‑
trava no hospital, que me estava a 
preparar para ir celebrar a eucaris‑
tia, que o ia fazer sozinho e que ia 
fazê ‑lo por eles, que ia rezar por 
eles àquele que é o Senhor da Vida. 
Foi muito interessante o feedback 
que depois fui recebendo, muitos 
profissionais a agradecer a oração 
que fazia por eles e a comunhão 
que fazia com eles”.

Novo confinamento preocupa
A real i z ação da  sessão 

online coincidiu precisamente 
com o anúncio das medidas de 

confinamento progressivo, que 
entrou esta semana em vigor. O 
padre Pedro Viva, manifestou 
a sua preocupação: “Tenho um 
certo receio que possamos regre‑
dir neste caminho de sucesso 
que vamos fazendo e que isso vá 
implicar mais desafios”.

“A dor, o sofrimento 
e a morte são 
realidades 
humanas”

Pedro Viva
O Centro Hospitalar de Lei‑
ria integra três hospitais; o de 
Santo André, em Leiria; o Hos‑
pital de Pombal; e o Hospital 
Bernardino Lopes de Oliveira, 
em Alcobaça. Os três hospitais 
são distribuídos por três dio‑
ceses: a de Leiria ‑Fátima, a de 
Coimbra e o Patriarcado de Lis‑
boa, respectivamente. 
O padre Pedro Viva, ordenado 
em Novembro de 2004, presta 

serviço como capelão hospita‑
lar no Hospital de Leiria, a tem‑
po inteiro, 40 horas semanais. 
Além da formação em Teolo‑
gia, o sacerdote fez formação 
em Roma na área específica da 
Teologia da Pastoral da Saúde 
e, no regresso a Portugal, fez 
outras formações, como as 
promovidas pela Coordenação 
das Capelanias Hospitalares.

Francisco Augusto Reis Manuel
Boleiros

Nasceu a: 20/10/1934
Faleceu a: 29/03/2020

1 ANO DE SAUDADE

Missa a 29/03/2021, às 18h00, na Igreja Paroquial de Fátima 
Transmissão online em www.paroquiadefatima.org

"Eu sou a Ressurreição e a Vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha 
morrido, viverá" (Jo 11,25)

Óbitos
Maria Rosa dos Anjos Silva Sousa, 
com 80 anos de idade, viúva de Álva‑
ro Baptista de Sousa, da Casa Velha, 
Fátima. Filha de António da Silva Jú‑
nior e de Maria Júlia. Faleceu no dia 
16 ‑03 ‑2021 e sepultada no dia 17 ‑03‑
‑2021 no cemitério da Fátima.

Não se registaram baptismos, 
nem casamentos, nas duas últi-
mas semanas. 

TÁXIS CIDADE DE FÁTIMA
Costa & Pereira - Turismo, Lda

CENTRAL: 249 533 816
tlm. 969 059 567 | tlm. 912 120 304

Transporte Personalizado, Viaturas até 19 lugares, Transferes, 
Organização de Viagens, Circuitos Turísticos, Casamentos

Serviço Permanente: 24 Horas

PUBLICIDADE

Missas dominicais com a presença de fiéis

A PARTIR DE 28 DE MARÇO

No domingo de 28 de Março, 
Domingo de Ramos, a Paróquia 
retoma a celebração dominical 
com a presença física dos fiéis, 
em todas as capelas da Paróquia 

e na Igreja Matriz. Como habitual, 
para este Domingo de Ramos, 
os fiéis poderão trazer de suas 
casas os ramos para que sejam 
benzidos e guardados em casa.

Missas de semana na igreja matriz às 19h

A PARTIR DE 29 DE MARÇO 

A partir de 29 de Março, segunda‑
‑feira, as missas celebradas 
durante a semana na Igreja Pa‑
roquial de Fátima regressam ao 

horário de Verão, passam a ser 
celebradas às 19h. Até esse dia 
mantém ‑se às 18h.

Contributo penitencial para a Cáritas

QUARESMA

Por decisão de D. António Mar‑
to, o contributo penitencial 
deste ano, resultado na peni‑
tência, espírito de mortificação, 

jejuns e abstinência, reverterá 
a favor da Cáritas Diocesana de 
Leiria ‑Fátima. 

Cartaz da Peregrinação Diocesana ao Santuário de Fátima

Peregrinação Diocesana

A 21 de Março não há eucaristias 
na paróquia

No próximo domingo, 21 
de Março, a Diocese de Leiria‑
‑Fátima termina a sua peregri‑
nação espiritual ao Santuário 
de Fátima. Por esse motivo e 
“para melhor nos unirmos nesta 
peregrinação”, o pároco de Fátima 

indica que esse dia não serão 
celebradas eucaristias em toda a 
paróquia.

O programa anunciado para 
esse domingo tem início às 10h, 
na Capelinha, com a recitação 
do Rosário, seguindo ‑se às 11h 

a celebração da Eucaristia, presi‑
dida por D. António Marto. 

Dadas as restrições da pande‑
mia, recorda o padre Rui Marto, 
“só as paróquias do concelho 
de Ourém poderão deslocar ‑se 
à Cova da Iria”. “Nesse sentido, 
e já que nos é possível fazê ‑lo, 
convido todos os paroquianos 
que puderem a deslocarem ‑se 
em peregrinação, para estarmos 
em Igreja diocesana e acompa‑
nharmos o nosso bispo, Senhor 
D. António Marto”, convida o 
pároco. 

Na sua mensagem para esta 
peregrinação, D. António Marto 
propôs que os fiéis, em suas 
casas, aderissem às propostas que 
foram preparadas pela diocese, 
com oito vídeos publicados em 
cada dia nas redes sociais da 
diocese.
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ParÓQUIaS
Centro Paroquial do Juncal assinala 
60 anos ao serviço da comunidade
Foi no início da remota década de 60 do 
século passado que um grupo de paro-
quianos, representativo das necessidades 
e expectativas da população, se congre-
gou à volta da sua paróquia, no sentido 
de dar resposta à necessidade de ter na 
comunidade uma “assistência sócio-cari-
tativa” que melhorasse a condição de vida 
das suas gentes, assente nos valores da ca-
ridade e da educação.

Inicialmente, a sua atividade passou 
por ações de formação religiosa, cívica e 
doméstica das jovens da freguesia, tendo 
mais tarde, em função de novas necessi-
dades, passado a acolher durante o dia, 
no espaço do salão paroquial, crianças de 
tenra idade durante o período de impedi-
mento dos pais por motivos profissionais.

Seria o início daquilo que hoje é o Cen-
tro Paroquial do Juncal, uma instituição 
que ao longo dos anos tem servido a co-
munidade, através de respostas sociais e 
atividades que promovem o bem-estar e 
o desenvolvimento social e comunitário, 
e que, no passado dia 19 de março, dia do 
Pai e de S. José, celebrou o seu 60º aniver-
sário.

Em jeito de agradecimento, simbólico, 
e não sendo possível a celebração habi-
tual, mais “festiva” por força do estado 
de emergência que vivemos, o CPAJ fez 
chegar a todas as instituições, famílias e 
colaboradores uma mensagem do Papa 
Francisco, que exorta à ternura como 
“instrumento de trabalho” imprescindível 
e determinante.

“Nunca deixeis que o passado vos de-
termine a vida. Olhai sempre para diante. 
O sentido profundo da vossa história até 
ao dia de hoje, é sobretudo a chave para 
enfrentar o futuro. Sede sempre de Cris-
to na oração, no cuidado dos seus irmãos 
mais pequeninos. Não tenhais medo de 
participar na revolução a que Ele vos cha-
ma: a revolução da ternura. Deus vos con-
ceda ser uns para os outros portadores da 
sua misericórdia, ternura e amor”.

E na sexta feira ao fim da tarde, foi 
celebrada a primeira eucaristia no pós-
-confinamento, a Festa por excelência! Na 
mesa do altar foram colocados todos os 
dons que esta instituição tem trazido à 
comunidade, todos os colaboradores que 
a têm tornado uma casa exemplar, os que 
já partiram e os que presentemente dão 

de si em cada dia.
Foram lembrados também todos 

quantos contribuíram de alguma forma 
para tornar realidade estes 60 anos de 
história, párocos, corpos gerentes, ben-
feitores e amigos; tem sido graças à gene-
rosidade, trabalho e dedicação de muitos 
que esta casa se destaca na Comunidade 
Paroquial do Juncal.

Sendo dia do Pai, foram recordados to-
dos os pais que já partiram e, à semelhan-
ça de José, tanto contribuíram para que 
os filhos crescessem felizes. Por todos os 
pais, que o são hoje, nestes tempos con-
turbados e incertos, foi feita uma oração, 
para que não desanimem e encontrem 
em S. José, a força e o amor necessários 
para abraçarem a sua missão.

A celebração foi no adro da igreja, 
para dar possibilidade a maior número de 

pessoas de participar, e houve a excelen-
te colaboração do Grupo de Jovens, nos 
cânticos, tendo sido no final cantados os 
parabéns à instituição.

Recorde-se que o CPAJ possui atual-
mente as respostas sociais de creche, pre-
-escolar e ATL, gabinete de apoio à famí-
lia e de projetos, conta com cerca de 30 
colaboradores, e dá apoio a cerca de 160 
famílias.

A médio prazo a instituição conta 
aumentar a sua capacidade em creche, 
avançar com a criação de um CAFAP, 
Centro de Apoio Familiar e de Aconselha-
mento Parental, e promover o acolhimen-
to familiar de crianças e jovens privados 
do seu seio familiar.

  I Lúcio Santos Alves
Fotos de

  I Ana Sofia Ventura
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Santa Catarina da Serra  
é exemplo de paróquia digital
O mundo e inovação digital tem crescido 
exponencialmente em todo o mundo. E a 
paróquia de Santa Catarina da Serra não 
se deixou ficar e evoluiu também, criando 
canais digitais nas redes sociais e platafor-
mas de vídeo para transmissão de con-
teúdos do programa cultural e religioso 
na comunidade.

Tudo começou em 2014 quando o 
nosso pároco, padre Mário Verdasca, quis 
integrar nas obras de melhoramentos da 
Igreja Paroquial, uma câmara para trans-
mitir as missas dominicais na internet e 
adquirimos um canal da Meo.

Em 2020 a pandemia da Covid-19, que 
ainda vivemos nos dias de hoje, impediu a 
presença de fiéis na igreja por algumas se-
manas, e desde então que a solução para 
levar a Palavra de Deus e momentos de 
oração a todos os paroquianos tem sido 
exclusivamente através da internet. Ao 
longo dos últimos meses, têm sido efetua-
das atualizações nos equipamentos utili-
zados de forma a que a qualidade de ima-
gem e som seja cada vez mais melhorada.

As emissões têm alcançado uma mé-
dia de 140 dispositivos ligados simul-
taneamente em direto (que poderá ter 

várias pessoas a assistir no mesmo dispo-
sitivo), com visualizações de diversas par-
tes do país e do mundo. As transmissões 
em direto decorrem em três plataformas 
com emissão (Facebook, YouTube, e 
MEO Kanal), e os conteúdos ficam dispo-
níveis em arquivo disponível. Para ajudar 
os paroquianos a aceder às transmissões 
foi criado um micro-site com instruções 
de acesso, disponível em www.paroquias-
cserra.com

Além das Eucaristias dominicais, têm 
sido também criados e transmitidos um 

conjunto de outros conteúdos e iniciati-
vas como as sessões “Paróquia viva, Cate-
quese ativa” no primeiro confinamento 
de 2020, os Epheta de Oração (com parti-
cipação do Grupo de Jovens de Santa Ca-
tarina da Serra) e o Rosário. Neste tempo 
quaresmal, têm sido emitidas a Via-Sacra 
e Retiro Popular. Todo o programa pode 
ser acompanhado através das publica-
ções criadas na página de facebook da 
paróquia.
# Santa Catarina da Serra

  I Eduardo Caetano

Retiro Popular em Santa Catarina da Serra
Este último ano tem sido uma mistura 
de emoções, para muitos foi um período 
triste e difícil porque tiverem de comba-
ter este vírus ou perderam alguém queri-
do que o combatia, para outros porque 
perderam os seus empregos e se tiveram 
de reinventar para fazer face às mudanças 
que esta pandemia lhes trouxe, e ainda 
outros para os quais 2020 foi um bom 
ano a nível pessoal ou profissional, mas 
o que nos foi comum a todos, foi o facto 
desta pandemia ter alterado a nossa via, 
a nossa maneira de nos relacionarmos 
com os outros, a nossa maneira de olhar 
o mundo pois percebemos nada na vida 
é garantido.

A comunidade católica não foi exce-
ção à regra. As paróquias, em conjunto 
com a sua Diocese, tiveram se alterar o 
seu funcionamento para corresponder 
às regras decretadas pelo Governo, o que 
significou uma transição mais acelerada 
para um panorama digital, com as cele-

brações a serem transmitidas apenas atra-
vés de meios digitais ou com uma partici-
pação presencial reduzida, e que também 
conduziu a uma nova forma de interação 
entre Pároco e paroquianos.

A paróquia de Santa Catarina da Ser-
ra viveu, neste período, uma completa 
transformação. As eucaristias passaram a 
ser transmitidas em direto online, através 
de meios como Facebook ou Youtube, e 
Meo que para ser possível necessitou do 
empenho e dedicação de muitas pessoas 
que, a pedido do nosso Pároco, aceitaram 
ajudar a que celebração da Eucaristia se 
continuasse a realizar.

Também o Grupo de Jovens da nossa 
paróquia se reinventou, passou a organi-
zar reuniões online, continuo a realizar a 
cada terceira sexta-feira do mês o encon-
tro de oração Epheta que antes do con-
finamento era presencial e que contava 
com a participação de 30 a 40 jovens por 
sessão, mas que passou a ser realizado à 

porta fechada apenas com as pessoas ne-
cessárias para a animação do encontro e 
com transmissão em direto nas redes so-
ciais da paróquia.

Neste momento de Quaresma, a pa-
róquia também está a promover a reali-
zação do Retiro Popular, usando o guião 
“À Mesa da Palavra e do Pão da Vida” da 
diocese de Leiria-Fátima, que é transmi-
tido em direto à quinta-feira às 21 horas.

Todos estes acontecimentos nos mos-
tram que, apesar de vivermos tempos di-
fíceis, a melhor solução é a união, a união 
da comunidade que resolve os problemas 
em conjunto, sem nunca duvidar do po-
der da Palavra do Senhor e da Eucaristia, 
pois mesmo nestas “Noites Traiçoeiras, 
(…), Cristo estará contigo, e o Mundo 
pode até te fazer chorar, mas Deus te quer 
sorrindo”.
# Santa Catarina da Serra

  I João David Alves



Celebrações da Semana Santa e Páscoa transmitidas 
online para quem não possa estar em Fátima

O Santuário de Fátima irá transmitir on-
line, pela primeira vez, todas as celebra-
ções do tríduo pascal, incluindo a Oração 
da Agonia do Senhor, Laudes e Vésperas, 
para mitigar a impossibilidade que mui-
tos peregrinos viverão de se deslocar a 
Fátima em virtude da proibição de circu-
lação entre concelhos, no período entre 
26 de março e 5 de abril.

Apesar de todas as celebrações serem 
abertas à participação de todos os fieis, 
em particular os residentes no concelho 
de Ourém, a Cova da Iria liga-se ao mun-
do inteiro para permitir que todos os que 
queiram possam estar unidos a Fátima 
naquele que é o tempo mais importante 
e simbólico da vivência cristã.

As celebrações transmitidas online, a 
partir da Basílica da Santíssima Trindade, 
terão interpretação em Língua Gestual 
Portuguesa, nomeadamente a Missa das 
11h00 de domingo de Ramos; a Missa da 
Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa às 
18h00; a Paixão, na Sexta-feira Santa, às 
15h00; a Vigília Pascal, no Sábado Santo, 
às 22h00 e a Missa de Páscoa, no Domin-
go às 11h00.

Os ritos previstos em todas estas ce-
lebrações serão adaptados ao momento 
sanitário que o país atravessa e, por isso, 

na Missa de Domingo de Ramos, cada pe-
regrino deverá trazer o seu próprio ramo 
para a bênção, não havendo a habitual 
distribuição no Santuário; na Missa da 
Ceia do Senhor omitir-se-á o gesto do la-
va-pés substituindo-o por um gesto evo-
cativo e, na Sexta-feira Santa adoração da 
Cruz também será feita de forma diferen-
te da habitual.

Ao contrário do que é costume no 
Santuário, a Missa de Páscoa decorrerá 
na Basílica da Santíssima Trindade, local 
onde se manterá a maioria das celebra-
ções do programa de verão, que entra 
em vigor a partir de segunda-feira, dia 5 
de abril.

Este domingo, dia 21 de março, re-
gressa a Oração de Vésperas às 17h30 na 
Basílica de Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima.

Programa da Semana 
Santa e Páscoa
Domingo de Ramos| 28 de Março
11h00 | Missa| Basílica da Santíssima Trin-
dade
Tríduo Pascal
Quinta-feira Santa|1 de abril
18h00| Missa da ceia do Senhor| Basílica 
da Santíssima Trindade

23h00| Oração da Agonia do Senhor| Ca-
pela da Morte de Jesus
Sexta-feira Santa| 2 de abril
09h30| Laudes| Basílica de Nossa Senhora 
do Rosário de Fátima
15h00| Celebração da Paixão do Senhor| 
Basílica da Santíssima Trindade
21h00| Via Sacra| Recinto de Oração
Sábado Santo| 3 de abril
09h30| Laudes| Basílica de Nossa Senhora 
do Rosário de Fátima
12h30| Rosário| Capelinha das Aparições
15h00| Oração de Nossa Senhora da Sole-
dade| Capelinha das Aparições
17h30| Oração de Vésperas| Basílica de 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima
22h00| Vigília Pascal| Basílica da Santíssi-
ma Trindade
Domingo da Ressurreição
10h00| Terço| Capelinha das Aparições
11h00| Missa| Basílica da Santíssima Trin-
dade
17h30| Oração de Vésperas| Basílica de 
Nossa Senhora do Rosário de Fátima
Todas as celebrações são abertas à partici-
pação dos fieis.
Todas as celebrações terão transmissão 
em direto em www.fatima.pt, youtube e 
facebook

  I Santuário de Fátima
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dINamISmoS
Rede Cuidar da Casa Comum e os Ecos e Olhares 
sobre a Laudato sí são encontro online

No âmbito do Ano Laudato sí a Univer-
sidade Católica Portuguesa (UCP), em 
parceria com a Rede Cuidar da Casa Co-
mum (REDE) e com o Centro de Reflexão 
Cristã, (CRC) promove no próximo dia 24 
de Março, entre as 12h00 e as 13h00, um 
encontro online em torno dos «Ecos e 
Olhares sobre a Laudato sí».

No parecer dos organizadores, esta 
sessão pretende «dar voz a alunos que 
reflectiram sobre este texto inspirador 
[Laudato Sí’] a partir da sua área de espe-
cialização», nomeadamente as áreas de 
Ciência Política e Relações Internacionais, 
Línguas e Cultura, e Teologia e Ciências 
Religiosas.

Através da plataforma zoom, num 
primeiro momento, a sessão apresenta-

rá as perspectivas de três alunos da UCP 
em torno do cuidar da casa comum, 
analisando esta problemática sob os dife-
rentes prismas das «novas guerras», dos 
«objetivos do desenvolvimento susten-
tável» e da «educação moral e religiosa». 
Usarão da palavra Andreia Leitão (3.º ano 
CP&RI – IEP); Maria Ana Baranda (1.º ano 
LEA – FCH), e Miguel Serra (mestre da 
FT, que representa a REDE). A seguir, em 
jeito de encerramento, haverá um tempo 
de debate em que os desafios lançados 
pelo papa Francisco são analisados pelos 
professores Juan Ambrosio (REDE) e Inês 
Espada Vieira (CRC).

A inscrição é gratuita e está disponível 
aqui: http://l-f.pt/2Ar

  I Miguel Serra



«Pela cruz à vida–O dom de si como caminho pascal» é o tema 
do segundo retiro online promovido pelo Santuário de Fátima

A iniciativa, agendada de 26 a 28 de março, será orientada 
pelo padre Francisco Pereira

O Santuário de Fátima vai promover o 
seu segundo retiro online, de 26 a 28 de 
março, com o título «Pela cruz à vida–O 
dom de si como caminho pascal». Esta 
proposta de retiro espiritual, às portas da 
Semana Santa, em casa, com recurso à 
plataforma Zoom, é promovida pelo De-
partamento de Acolhimento e Pastoral 
do Santuário de Fátima.

A Quaresma “é tempo favorável de 
conversão do nosso coração e da nossa 
vida ao encontro com Jesus Cristo Sal-
vador, morto e ressuscitado”. Por isso, no 
início da Semana Santa, é proposta uma 
iniciativa que se oferece como “caminho 
que ajude a preparar a celebração da Pás-
coa, convidando-nos a olhar e acolher o 
sentido da cruz como passagem à vida”, 
refere o Departamento de Acolhimento 
e Pastoral.

“Para construir a esperança é preciso 
não apenas responder às perguntas quem 
sou e donde venho, mas também à per-
gunta fundamental para onde vou, por-
que não basta saber o porquê, é preciso 
conhecer o para quê”, considera o Depar-

tamento de Acolhimento e Pastoral
Este retiro será orientado pelo padre 

Francisco Pereira, Capelão do Santuário 
de Fátima, e tem como objetivo ajudar 
cada participante a passar do `porquê´ 
ao `para o quê´.

O retiro tem início na sexta-feira, dia 
26 de março, pelas 21h00. No sábado o 
programa começa pelas 9h00 e finda com 
o Rosário pelas 21h30. No domingo, dia 
28 de março, a oração da manhã pelas 
9h00, é o primeiro momento proposto. 
A conclusão do retiro está prevista pelas 
16h00.

As inscrições são gratuitas, mas obri-
gatórias e sujeitas a confirmação.

O primeiro retiro online «Da gruta 
ao Céu- habitar o coração e abri-lo ao 
outro», aconteceu em três turnos: a 12 
e 13 de fevereiro, a 20 e 21 de fevereiro e 
26 e 27 de fevereiro. Este primeiro retiro 
contou com a participação de 170 parti-
cipantes.

A decisão de realizar um segundo reti-
ro online no espaço de menos de um mês 
prende-se com o momento atual que o 

país atravessa, em que permanece a im-
possibilidade de circulação entre conce-
lhos ao fim de semana.

Programa
Sexta-feira, 26 de março
21:00. Tema 0: «Oferecei ao Senhor» | 
Oração da noite
Sábado, 27 de março
09:00. Oração da manhã
09:30. Tema 1: O desejo de dar alegria 
|Tempo pessoal
11:30. Tema 2: O fogo que arde no cora-
ção | Tempo pessoal
15:00. Tema 3: Obediência e abandono 
em Deus | Tempo pessoal
18:30. Missa (transmissão do Santuário de 
Fátima*)
21:30. Rosário (transmissão do Santuário 
de Fátima)
Domingo, 28 de março. Domingo de Ra-
mos
09:00. Oração da manhã e breve medita-
ção | Tempo pessoal
11:00. Missa (transmissão do Santuário de 
Fátima*)
14:30. Tema 4: «Graça e Misericórdia» | 
Tempo pessoal
16:00. Oração final e conclusão do retiro

  I Santuário de Fátima
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oFICIaL

Decreto de suspensão  

 Pedido de dispensa das obrigações do estado clerical e do celibato

António Augusto dos Santos Marto, 
Bispo da Diocese de Leiria-Fátima, 

faz saber quanto segue:

Atendendo ao pedido feito pelo Rev. Pe. Vítor Manuel Leitão Coutinho, presbítero desta Diocese de Leiria-Fáti-
ma, de dispensa das obrigações do estado clerical e do celibato, por meio de carta dirigida ao Romano Pontífice, 
com a data de 16 de março do ano corrente, de modo a obter o rescrito previsto no cân. 290, 3.º e no cân. 291;

Em cumprimento do art.º 4 das Normas da Congregação para a Doutrina da Fé de 14 de ou-
tubro de 1980 em vigor e das demais normas canónicas;

Decreto

1. A suspensão ad cautelam do Rev. Pe. Vítor Manuel Leitão Coutinho de todo o exer-
cício do ministério sacerdotal, salvo o prescrito no cân. 976;

2. Que o presente Decreto seja notificado ao sacerdote acima indicado, entrando em vigor no momento da notificação.

Leiria, 19 de março de 2021.

† Cardeal António Marto
Bispo de Leiria-Fátima

Refª: CE2021A-004
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Acolhimento e saudação entre os participantes

1. Invocação do Espírito 
Santo / Oração inicial

– Invoco a presença de Deus –

1.1. Cântico (à escolha, 
ver anexo)

1.2. Prece

Senhor Jesus,
Tu que Te ofereces todo a todos,
em cada momento da nossa caminhada,
no teu corpo e no teu sangue,
faz com que,
experimentando a tua presença em nós,
na comunhão do pão e do vinho,
a nossa fé se fortaleça,
a nossa esperança se anime
e a nossa caridade aumente,
para saborearmos a vida 
plena e definitiva
que nos prometes.
Ámen.

2. Leitura da Palavra
– Escuto e compreendo a Pala-
vra que me é oferecida –

2.1. Leitura do Evangelho 
de São João (Jo 6, 53-58)

Disse-lhes Jesus:
«Em verdade, em verdade vos digo:
se não comerdes mesmo a car-
ne do Filho do Homem
e não beberdes o seu sangue,
não tereis a vida em vós.
Quem realmente come a minha 
carne e bebe o meu sangue
tem a vida eterna e Eu hei-de res-

suscitá-lo no último dia,
porque a minha carne é uma 
verdadeira comida
e o meu sangue, uma verdadeira bebida.
Quem realmente come a minha 
carne e bebe o meu sangue
fica a morar em mim e Eu nele.
Assim como o Pai que me en-
viou vive e Eu vivo pelo Pai,
também quem de verdade me 
come viverá por mim.
Este é o pão que desceu do Céu;
não é como aquele que os an-
tepassados comeram,
pois eles morreram;
quem come mesmo deste pão 
viverá eternamente.»
Palavra da Salvação.

2.2. Leitura pessoal
– Volto a ler, em silêncio: o que diz o texto? –

2.3. Notas para a 
compreensão do texto

Segundo a tradição, o Evangelho de 
João foi escrito na segunda metade 
do primeiro século, em Éfeso (atual 
Turquia). Revela um grau avançado da fé 
e da meditação da Igreja sobre a pessoa 
de Cristo. João não relata a instituição 
da Eucaristia como os outros evange-
listas o fazem. Mas o capítulo 6 do seu 
Evangelho mostra que Ele é a grande 
testemunha da Eucaristia. Este texto 
tem a marca das comunidades crentes, 
da sua fé, das suas práticas. A linguagem 
usada é extremamente realista sobre 
a celebração eucarística e revela uma 
reflexão cristã sobre o seu significado.

O texto apresentado faz parte do discurso 
de Jesus sobre o pão vivo, na sinagoga 

de Cafarnaum, na margem do Lago da 
Galileia. No dia anterior, Jesus multi-
plicara os pães e caminhara sobre as 
águas. Atraída pelos sinais miraculosos, a 
multidão procurava Jesus. É aos galileus, 
que estão prontos a aclamarem-no como 
rei, mas também aos que murmuravam 
contra Ele, que Jesus convida a entende-
rem o sentido espiritual das suas ações.

Neste texto, Jesus usa uma linguagem 
fortemente figurada e metafórica, que 
só pode ser entendida à luz da Ressur-
reição, com uma atitude de fé e numa 
perspetiva eucarística. Jesus dá a comer 
a sua carne, ou seja, convida-nos a en-
carnar a sua pessoa, a viver por Ele, com 
Ele e n’Ele. Jesus dá a beber o seu sangue, 
numa referência direta à paixão e à mor-
te na cruz, isto é, desafia-nos a assumir 
uma atitude de amor, entrega e doação. 
Ao comungar, na Eucaristia, o cristão 
não só adere espiritualmente à Palavra 
de Jesus, como também se une ao seu 
corpo, que é a Igreja. A quem entra neste 
processo de união íntima com Jesus, Ele 
promete uma vida plena e definitiva.

Ao celebrarmos a Eucaristia, apro-
fundamos os laços familiares que nos 
unem a Jesus, identificamo-nos com 
Ele, deixamos a sua vida fluir em nós, 
tornamo-nos uma pessoa nova. Se a 
Eucaristia for, de facto, uma experiência 
autêntica de adesão a Cristo, ela será 
realmente transformadora e mudará a 
nossa forma de ser e estar no mundo.

Numa altura em que se fala tanto em 
alimentação saudável, Jesus dá-nos 
o segredo para uma dieta perfeita.

reTIro PoPULar

Tema 6 
JESUS, PÃO DA VIDA 
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3. Meditação pessoal

– Medito interiormente a Palavra aco-
lhida: o que me diz o Senhor? –

«Quem realmente come a minha 
carne e bebe o meu sangue tem a 
vida eterna e eu hei de ressuscitá-lo 
no último dia, porque a minha carne 
é uma verdadeira comida e o meu 
sangue, uma verdadeira bebida.»

É na carne de Jesus que Deus se comuni-
ca, tornando-se visível e manifestando o 
seu amor, para que o mundo tenha vida. 
Quem come essa carne, compromete-se 
a viver no dom total de si, à semelhança 
de Jesus. A Eucaristia é o sinal dessa 
identificação íntima, dessa comunhão de 
vida com Cristo, premissa da ressurrei-
ção e vida eterna, atualizada na vida dos 
crentes e tarefa a concretizar no mundo.

* Como é que eu vivo a Eucaristia? 
Que importância é que ela assume 
na minha vida e na minha existência 
cristã? Quando a celebro, sinto-me 
realmente transformado, trans-
figurado à imagem de Cristo?

«Quem realmente come a minha 
carne e bebe o meu sangue fica a 
morar em Mim e Eu nele. Assim 
como o Pai que me enviou vive e eu 
vivo pelo Pai, também quem de ver-
dade me come viverá por Mim.»

A partilha de uma refeição gera entre os 
comensais familiaridade e comunhão. 
Também os crentes que participam 
da Eucaristia se tornam irmãos em 
quem circula a mesma vida, a vida de 
Cristo. Jesus dá como exemplo a sua 
relação de comunhão com o Pai.

* Como é que a minha comunidade 
celebra a Eucaristia? Uma comunidade 
que vive dividida, em conflito, envolvida 
em ciúmes e orgulho, indiferente às 
dores e necessidades dos irmãos não está 
a ser coerente com aquilo que celebra. 
Como posso dar testemunho da verdade 
e ajudar a curar as feridas da divisão, 
que causam sofrimento à minha volta?

«Este é o pão que desceu do céu; não é 
como aquele que os antepassados come-
ram, pois eles morreram; quem come 
mesmo deste pão viverá eternamente.»

A alusão aos antepassados remete-nos 

para a narração do Êxodo. Jesus aparece 
como o novo Moisés, o novo libertador, 
que distribui um outro maná, agora 
mais abundante e imperecível. Ante-
riormente, os antepassados comeram 
o maná e morreram, uma vez que 
servia apenas para saciar a fome da 
vida terrena, sem eficácia para além 
da morte. Mas a história agora é outra. 
O pão que Jesus é e dá não serve de 
sustento à vida terrena, mas dá a vida 
eterna, uma vida plena e realizada, 
que todos podemos alcançar quando 
deixamos Jesus entrar na nossa história.

* A preocupação pelo sustento e pela 
defesa da dignidade de toda a vida 
humana é também responsabilidade 
minha. E minha é também minha a 
missão de libertar cada homem da 
injustiça, do egoísmo, da opressão, 
sobretudo nos lugares onde mais sofrem. 
Procuro levar ao mundo a vida que 
recebo na Eucaristia? Dou testemu-
nho de uma vida plena, feita de amor, 
serviço, partilha e doação? Como me 
comprometo? Quais as minhas ações 
concretas? Até onde estou disposto a ir?

4. Partilha da Palavra

– Partilho com os outros o dom rece-
bido: que posso oferecer-lhes? –

Comunico uma palavra ou frase que 
me interpelou. Posso também par-
tilhar algo do que rezei na minha 
intimidade. Esta minha participa-
ção deve ser voluntária e breve.

5. Oração

– A partir do que escutei e vivi nes-
te tempo, falo com o Senhor –

Faço uma oração espontânea a par-
tir do texto lido ou da meditação 
feita. Posso também rezar com os 
outros a oração proposta para este 
biénio pastoral ou a que se segue:

Dá-nos, Senhor, um coração novo,
Capaz de conjugar em cada dia
Os verbos fundamentais da Eucaristia:
RECEBER, BENDIZER e AGRADECER,
PARTILHAR e DAR,
COMEMORAR, ANUNCIAR e ESPERAR.
Dá-nos, Senhor, um cora-
ção sensível e fraterno,
Capaz de escutar

E de recomeçar.
Mantém-nos reunidos, Senhor,
À volta do pão e da palavra.
E ajuda-nos a discernir
Os rumos a seguir
Nos caminhos sinuosos deste tempo,
Por Ti semeado e por Ti redimido.
Ensina-nos, Senhor,
A saber colher
O Teu amor
Semeado e redentor,
Única fonte de sentido
Que temos para oferecer
A este mundo
De que és o único Salvador.
(D. António Couto)

6. Compromisso
– A que me convida, hoje, o Senhor –
Faço um momento de silêncio e 
formulo um compromisso pes-
soal. Posso também propor um 
gesto ou iniciativa comunitária.

Cântico final (a 
escolher; ver anexo)

7. Em casa
– Levo para a vida a mensagem que acolhi –

No seguimento do encontro de gru-
po, procurarei dedicar algum tempo 
(15-20 minutos), num ou mais dias 
da semana, para retomar a meditação 
e contemplação da Palavra de Deus e 
nela encontrar a luz e a força de Deus 
para a minha vida no dia-a-dia.

Lectio divina 
Podcast

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

Texto:
  I Gabriela Mendes

Voz
  I Gabriela Mendes
  I Mariana Santos

# Lectio Divina
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  I Agência Ecclesiahttps://agencia.ecclesia.pt

Secretariado de Liturgia divulga 
indicações para celebrar Semana 
Santa e Páscoa na pandemia

Celebrações comunitárias regressam com limitações, evitando «ajuntamento de fiéis»

Fátima, 22 mar 2021 (Ecclesia) – O Se-
cretariado Nacional de Liturgia (SNL), 
da Igreja Católica em Portugal, divulgou 
indicações para a celebração da Semana 
Santa e Páscoa “em tempo de pandemia”, 
começando já pela celebração de Ramos, 
no próximo domingo.

“Haverá cuidado em evitar ajunta-
mentos dos fiéis. Os ministros e fiéis po-
dem ter nas mãos um ramo de oliveira 
ou a palma, mas não é permitida entrega 
ou troca de ramos”, recorda o SNL, num 
documento que explicita várias das orien-
tações deixadas no início deste mês pelo 
Conselho Permanente da Conferência 
Episcopal Portuguesa.

O organismo explica que na Missa de 
Domingo de Ramos pode ser realizada 
uma entrada simples ou uma “solene”, 
com o sacerdote, concelebrantes, diáco-
nos e ministros, a “dirigem-se para um 
lugar adequado, fora do presbitério, onde 
possam ser vistos ou, pelo menos, ouvi-
dos”.

Com esta cerimónia, a Igreja Católi-
ca inicia a Semana Santa, os momentos 
centrais do ano litúrgico que recordam a 

Paixão de Jesus.
As celebrações da Semana Santa e a 

Vigília Pascal deste ano, entre 28 de março 
e 4 de abril, vão contar com a participação 
de assembleia, ao contrário do que acon-
teceu em 2020, por causa da pandemia.

A CEP determinou o regresso das ce-
lebrações públicas da Missa a partir de 
15 de março, mantendo a suspensão de 
procissões e outras manifestações popu-
lares, como o tradicional “compasso” da 
Páscoa.

Os momentos centrais da Semana 
Santa começam na quinta-feira, dia em 
que se celebram a Missa Crismal e a Missa 
da Ceia do Senhor.

Para a Vigília Pascal, o Secretariado 
Nacional de Liturgia adianta que as nor-
mas de segurança em vigor desde maio de 
2020 e a “preocupação assumida por pre-
servar o bem precioso da saúde e da vida” 
podem ditar algumas adaptações nos cin-
co elementos que integram a celebração 
maior do calendário católico.

Relativamente à luz do círio que se dis-
tribui pela assembleia, o SNL indica que 
se “impõe” a opção entre duas alternati-

vas: “os fiéis não acendem as suas velas” 
ou, realizando-se o rito como previsto 
no Missal Romano, “a aproximação entre 
pessoas será apenas de alguns segundos e 
que todos os intervenientes terão devida-
mente colocada a proteção facial”.

“Sugerimos que os acólitos ministran-
tes que prestam esse serviço utilizem 
máscara respiratória autofiltrante, com 
autoproteção superior ao das «máscaras 
cirúrgicas»”, recomenda o SNL.

Já sobre a liturgia batismal, o organis-
mo da Igreja Católica em Portugal assi-
nala que a celebração litúrgica dos sacra-
mentos, “depende apenas da autoridade 
eclesiástica e do discernimento pastoral”, 
pelo que podem celebrar-se Batismos na 
Vigília Pascal.

Os bispos portugueses recordam que, 
a 17 de fevereiro, o Vaticano divulgou 
um conjunto de orientações para a cele-
bração da Semana Santa em contexto de 
pandemia, à imagem do que aconteceu 
em 2020.

  I Agência Ecclesia

https://agencia.ecclesia.pt
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«Amoris Laetitia»: Igreja quer chegar às 
famílias em crise, num ano especial
Iniciativa convocada pelo Papa começa neste 19 de março e vai ter vídeos mensais de Francisco

Cidade do Vaticano, 18 mar 2021 (Eccle-
sia) – O Vaticano apresentou, em confe-
rência de imprensa, as iniciativas do Ano 
‘Família Amoris Laetitia’, que se iniciou na 
sexta-feira, por iniciativa do Papa Francis-
co, no quinto aniversário da sua exorta-
ção apostólica pós-sinodal.

O cardeal Kevin Farrell, prefeito do 
Dicastério para os Leigos, Família e Vida 
(Santa Sé), disse na sua intervenção, 
transmitida online, que a Igreja Católica 
lança, com este ano especial, um convite 
às suas comunidades e a toda a sociedade 
para “acompanhar os casais e famílias em 
crise, apoiar os que ficaram sós, as famílias 
pobres e dilaceradas”.

“A pandemia teve consequências mui-
to dolorosas para milhões de pessoas. 
Mas a própria família, apesar de ter sido 
duramente atingida em muitos aspetos, 
mais uma vez mostrou o seu rosto de 
‘guardiã da vida’, como era São José”, ob-
servou.

O colaborador do Papa respondeu a 
uma questão sobre a recente declaração 
da Congregação para a Doutrina da Fé, 
proibindo bênçãos para uniões de pes-
soas do mesmo sexo, e destacou que “a 

vida pastoral da Igreja está aberta a todas 
as pessoas”, sublinhando a diferença entre 
o matrimónio, como sacramento, e união 
civil.

Para o cardeal norte-americano, este 
ano “é uma oportunidade para chegar às 
famílias, para fazer com que não se sintam 
sozinhas diante das dificuldades, para ca-
minhar com elas”.

O Dicastério para os Leigos, Família e 
Vida preparou um folheto informativo, 
partilhado com as dioceses, as paróquias 
e as famílias, disponível também no site 
da Conferência Episcopal Portuguesa.

Ao longo dos vários meses deste ano 
dedicado às famílias, haverá vídeos men-
sais sobre a exortação apostólica ‘Amoris 
Laetitia’ (A Alegria do Amor), com a par-
ticipação do próprio Papa e testemunhos 
de famílias de todo o mundo.

O ano, que decorre até à celebração 
do X Encontro Mundial das Famílias, em 
Roma (26.06.2022), tem como objetivos 
“difundir a mensagem cristã sobre a fa-
mília à luz dos desafios do nosso tempo; 
aprofundar o texto da exortação apos-
tólica e do magistério do Papa Francisco; 
convidar as Conferências Episcopais, as 

dioceses e as paróquias, juntamente com 
os movimentos, associações e famílias, a 
dedicar-se com vigor à pastoral da famí-
lia”.

O Papa publicou a 8 de abril de 2016 a 
sua exortação apostólica sobre a Família, 
‘Amoris Laetitia’, uma reflexão que reco-
lhe as propostas de duas assembleias do 
Sínodo dos Bispos (2014 e 2015) e dos in-
quéritos aos católicos de todo o mundo.

Ao longo de nove capítulos, em mais 
de 300 pontos, Francisco dedica a sua 
atenção à situação atual das famílias e os 
seus numerosos desafios, desde o fenó-
meno migratório à “ideologia de género”; 
da cultura do “provisório” à mentalidade 
“antinatalidade”, passando pelos dramas 
do abuso de menores.

  I Agência Ecclesia

«Amoris Laetitia»: Vaticano vai partilhar testemunhos 
de famílias sobre a exortação do Papa
Projeto com 10 vídeos começa a 25 de março

Cidade do Vaticano, 23 mar 2021 (Eccle-
sia) – O Dicastério Leigos, Família e Vida 
(Santa Sé), em colaboração com o Dicas-
tério para a Comunicação, vai publicar 
testemunhos de famílias sobre a Exorta-
ção Apostólica ‘Amoris laetitia’, em 10 ví-
deos, a partir desta quinta-feira.

“Espero e rezo que todos possamos 
reunir para ouvir, para sentir e compreen-
der a importância deste documento para 
nosso mundo de hoje”, disse o cardeal 
Kevin Farrell, responsável pelo Dicastério 
Leigos, Família e Vida, citado pelo portal 
‘Vatican News’.

Nos vídeos, as famílias, dos cinco con-
tinentes, vão partilhar a sua vida “para 
uma compreensão mais profunda do 
ensinamento” da ‘Amoris Laetitia’ e cada 
episódio desta série vai refletir sobre um 
aspeto da exortação apostólica do Papa 

Francisco.
O responsável pelo Dicastério Leigos, 

Família e Vida (Santa Sé) explica que, na 
“história da humanidade”, este é um mo-
mento que “quer o compromisso de cada 
um” para compreender melhor os “desa-
fios e as bênçãos da vida familiar”, para o 
bem da humanidade e da sociedade em 
geral”.

O ‘Vatican News’ informa que os ví-
deos mensais, que foram produzidos em 
colaboração com o Dicastério para a Co-
municação, vão começar a ser publicados 
a 25 de março; o Dicastério Leigos, Família 
e Vida vai partilhar também um subsídio 
pastoral, que pode ser descarregado no 
sítio online www.amorislaetitia.va.

O Papa publicou a sua exortação apos-
tólica sobre a família, com nove capítulos 
e mais de 300 pontos, a 8 de abril de 2016, 

após duas assembleias do Sínodo dos Bis-
pos (2014 e 2015).

Para assinalar os cincos anos deste 
documento e promover a sua reflexão, 
Francisco convocou o Ano ‘Família Amo-
ris Laetitia’, que começou na solenidade 
de São José (19.03.2021) e decorre até à 
celebração do X Encontro Mundial das 
Famílias, em Roma (26.06.2022).

O prefeito do Dicastério Leigos, Famí-
lia e Vida, destaca que este ano especial 
e o documento do Papa “é um presente 
que o Papa Francisco deu a cada”

“É um momento para recordar que 
esse grande ensinamento é atual no nos-
so mundo, hoje”, observou o cardeal Ke-
vin Farrell.

  I Agência Ecclesia

http://www.amorislaetitia.va
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Eutanásia: Presidente da Associação de Juristas Católicos 
prevê dificuldades para superar inconstitucionalidas
José Lobo Moutinho questiona Parlamento por ignorar pareceres das ordens profissionais

Lisboa, 24 Mar 2021 (Ecclesia) – O pre-
sidente da Associação de Juristas Católi-
cos considera que a decisão do Tribunal 
Constitucional sobre a lei da eutanásia 
confirma as preocupações manifestadas 
por várias ordens profissionais.

“A parte em que a lei se referia à lesão 
definitiva de gravidade extrema de acor-
do com o consenso dos médicos era in-
suficientemente determinada e punha 
em causa a legalidade e o princípio da 
confiança”, sublinhou José Lobo Mouti-
nho em entrevista à Agência ECCLESIA, 
emitida hoje na RTP2.

O responsável sublinha que vários 
juristas e especialistas do Direito Consti-
tucional se pronunciaram no sentido “de 

que não iria ser fácil e, virtualmente, iria 
ser impossível fazer a densificação desta 
expressão”.

“É possível que avance uma segmenta-
ção para procurar responder às objeções 
do Tribunal Constitucional”, acrescenta.

Segundo José Lobo Moutinho, a As-
sembleia da República fez “tábua rasa dos 
pareceres tanto da Ordem dos Advoga-
dos como do Conselho Nacional para as 
Ciências da Vida”.

Após o “chumbo” do Constitucional, 
a lei vai ser reformulada e depois enviada 
novamente ao presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, que pode pe-
dir uma nova apreciação ou usar o veto 
político.

Para o presidente da Associação de Ju-
ristas Católicos, o “veto político faz todo 
o sentido” por considerar que se está 
“perante uma situação que envolve um 
princípio civilizacional” e “há uma falta se 
consenso na sociedade portuguesa”.

José Lobo Moutinho observa que os 
maiores partidos “não tomaram posição” 
sobre a eutanásia nas campanhas eleito-
rais nem o assunto “está nos seus progra-
mas”.

O jurista entende que a eutanásia 
“contraria” o artigo 24.º da Constituição 
Portuguesa, sobre o direito à vida, e “é 
uma ofensa à dignidade da pessoa huma-
na”.

  I Agência Ecclesia

Uma família «Amoris Laetitia» contada na primeira pessoa
Mónica e Tomás Caldeira Cabral relatam percurso de discernimento proposto pelo Papa para 
casais em segunda união

Lisboa, 22 mar 2021 (Ecclesia) – Mónica 
e Tomás Caldeira Cabral, casados há 13 
anos, falaram com a Agência ECCLESIA 
sobre a sua experiência familiar, marca-
da pela exortação ‘Amoris Laetitia’ que o 
Papa publicou há cinco anos, admitindo 
que católicos em segunda união possam 
aceder aos Sacramentos.

Mónica Caldeira Cabral sublinha que 
vive numa “família a duas velocidades, 
umas vezes com cinco, outras vezes com 
três elementos”, porque além da filha em 
comum, o seu marido teve um primeiro 
casamento e dois filhos.

O Papa Francisco propõe na sua exor-
tação apostólica sobre a família, publi-
cada em 2016 após duas assembleias do 
Sínodo dos Bispos (2014 e 2015), um ca-
minho de “discernimento” para os católi-
cos em segunda união, sublinhando que 
não existe uma solução única para estas 
situações.

Tomás Caldeira Cabral sublinha que a 
possibilidade de “uma reconstrução do 
amor falou sempre mais alto”, apesar de 
reconhecer que o processo “foi difícil”.

Com ligação à Igreja, o casal fez “sem-
pre o percurso” de pertença à comunida-
de católica, sentindo-se “acolhidos”.

A exortação apostólica de 2016, reco-

nhecem, mudou o olhar da Igreja Católica 
sobre uma “fronteira”, permitindo novos 
processos de discernimento.

Depois deste percurso, Mónica e To-
más Caldeira Cabral sentem “liberdade 
para participar na Comunhão”, mas tam-
bém com “o cuidado de não chocar as co-
munidades locais”.

Para o casal, os “caminhos pastorais” 
desbravados pela ‘Amoris Laetitia’ surgem 
como uma proposta “revolucionária”, 
marcando “um antes e um depois”.

“A falta da Comunhão ajudou a valori-
zar a Comunhão”, reconhecem.

“Muitos não fazem caminho porque 
esbarram com uma parede ou com uma 
pessoa mais legalista”, acrescenta o casal.

O ano especial da família começou 
na solenidade de São José (19.03.2021) 

e decorre até à celebração do X Encon-
tro Mundial das Famílias, em Roma 
(26.06.2022).

O Papa publicou a 8 de abril de 2016 a 
sua exortação apostólica sobre a Família, 
‘Amoris Laetitia’, uma reflexão que reco-
lhe as propostas de duas assembleias do 
Sínodo dos Bispos (2014 e 2015) e dos in-
quéritos aos católicos de todo o mundo.

Ao longo de nove capítulos, em mais 
de 300 pontos, Francisco dedica a sua 
atenção à situação atual das famílias e os 
seus numerosos desafios, desde o fenó-
meno migratório à “ideologia de género”; 
da cultura do “provisório” à mentalidade 
“antinatalidade”, passando pelos dramas 
do abuso de menores.
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Papa critica «legalismo, moralismo clerical», 
apelando a vida dedicada aos outros
Francisco diz que Cruz só pode significar « amor, serviço, dom de si»

Cidade do Vaticano, 21 mar 2021 (Eccle-
sia) – O Papa criticou no Vaticano o que 
chamou de “legalismo, moralismo cleri-
cal”, apelando a uma vida cristã que seja 
marcada pela dedicação aos outros.

“Devemos responder com o testemu-
nho de uma vida que se dá no serviço, de 
uma vida que assuma o estilo de Deus: 
proximidade, compaixão, ternura”, disse, 
na recitação do ângelus, transmitido des-
de a biblioteca do Palácio Apostólico.

Francisco sustentou que o Cristianis-
mo se vive “não com condenações teóri-
cas, mas com gestos de amor”.

“Trata-se de semear o amor não com 
palavras que voam, mas com exemplos 
concretos, simples e corajosos”, apelou.

A reflexão destacou a importância da 
Cruz como “símbolo por excelência” dos 
cristãos.

“O importante é que o sinal seja coe-
rente com o Evangelho: a cruz só pode 
expressar amor, serviço, dom de si sem 
reservas. Só assim é verdadeiramente a 

‘árvore da vida’, da vida superabundante”, 
precisou.

O Papa falava da vontade de “ver Jesus” 
que existe em pessoas de países e culturas 
onde o Cristianismo é pouco conhecido.

“Ainda hoje muitas pessoas, muitas 
vezes sem dizê-lo, implicitamente, gosta-
riam de ‘ver Jesus’, de encontrar-se com 
Ele, conhecê-lo. Daqui entendemos a 
grande responsabilidade de nós, cristãos, 
e das nossas comunidades”, apontou.

Que a Virgem Maria nos ajude a seguir 
Jesus, a caminhar fortes e felizes no cami-
nho do serviço, para que o amor de Cristo 
resplandeça em todas as nossas atitudes 
e se torne cada vez mais o estilo da nossa 
vida quotidiana”.

A oração do ângelus voltou a ser re-
citada à porta fechada, sem pessoas na 
Praça de São Pedro, devido ao avanço da 
pandemia na Itália.

Ainda este domingo, o Papa recorreu 
ao Twitter para assinalar o Dia Internacio-
nal da Síndrome de Down.

“Cada criança que se anuncia no ven-
tre de uma mulher constitui uma dádiva, 
que muda a história de uma família: de um 
pai e de uma mãe, dos avós e dos irmão-
zinhos. E esta criança tem necessidade de 
ser acolhida, amada e cuidada. Sempre!”, 
escreveu, numa publicação acompanha-
da pela hashtag #WorldDownSyndrome-
Day.

Ainda no Twitter, o Papa assinalou o 
Dia Mundial para a Eliminação da Discri-
minação Racial

“O racismo é um vírus que se transfor-
ma facilmente e, em vez de desaparecer, 
esconde-se, mas está sempre à espreita. 
As manifestações de racismo renovam 
em nós a vergonha, demonstrando que 
os progressos da sociedade não estão as-
segurados de uma vez por todas”, refere 
Francisco, acompanhando o texto pelos 
marcadores #FightRacism e #FratelliTutti.

  I Agência Ecclesia

Fundação Ajuda à Igreja que Sofre assume 
Moçambique como «prioridade máxima», 
alertando para «histórias de terror»
«Qualquer forma de auxílio ajuda a aliviar o sofrimento desta gente oprimida e desenraizada» 
– Ulrich Kny

Lisboa, 24 mar 2021 (Ecclesia) – A Funda-
ção Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) alerta 
que “quase semanalmente” chegam “no-
vas histórias de terror” de Moçambique, 
um sinal da crise humanitária em Cabo 
Delgado, província no norte do país que 
é lugar de ataques terroristas.

“Qualquer forma de auxílio ajuda a ali-
viar o sofrimento desta gente oprimida e 
desenraizada”, explica o responsável pelos 
projetos da AIS para os países de África.

Na informação enviada hoje à Agência 
ECCLESIA, pelo secretariado português 
da AIS, Ulrich Kny indica que Moçam-
bique é um país de “prioridade máxima” 
para a fundação pontifícia.

O responsável revela que “quase sema-
nalmente chegam de Moçambique novas 
histórias de terror”, que são um sinal do 
agravamento da crise humanitária em 
Cabo Delgado, a província no norte do 

país lusófono que tem sido palco de ata-
ques de grupos armados, desde outubro 
de 2017.

A fundação pontifícia indica que, no 
final de 2020, existiam mais de 670 mil 
deslocados e mais de dois mil mortos em 
Cabo Delgado, segundo números das Na-
ções Unidas.

O responsável da Fundação AIS la-
menta que esta realidade passe desperce-
bida “em grande parte pela comunidade 
internacional”, apesar de Moçambique 
estar a “sofrer catástrofes humanitárias, 
umas atrás das outras”.

Ulrich Kny adianta que o objetivo da 
AIS é socorrer “o maior número possível 
de pessoas” e responder aos pedidos de 
ajuda que chegam de Cabo Delgado e 
destacou a ação da Igreja Católica neste 
processo.

“A Igreja em Moçambique é uma ân-

cora de esperança e caridade num mar de 
sofrimento e violência”, realçou.

O responsável pelos projetos da Fun-
dação Ajuda à Igreja que Sofre para os 
países de África alertou também para 
os impactos da pandemia Covid-19, que 
numa primeira fase foi “relativamente 
suave”, agora a situação agravou-se.

“O número de pessoas infetadas dispa-
rou em janeiro e é alarmante como o nú-
mero de mortes aumentou”, acrescentou 
Ulrich Kny.

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre 
disponibilizou uma primeira ajuda de 
emergência no valor de 160 mil euros 
para a Igreja ajudar os deslocados, que 
permitiu aos padres e religiosas “distribuir 
comida aos refugiados”.
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Dia Mundial da Água: Francisco apela a defesa 
de bem universal, contra transformação de 
recursos hídricos em «mercadoria»
Jornada promovida pela ONU sublinha, em 2021, necessidade de «não deixar ninguém para 
trás»

Cidade do Vaticano, 21 mar 2021 (Ec-
clesia) – O Papa Francisco associou-se à 
celebração do Dia Mundial da Água (22 
de março), afirmando que esta é um bem 
universal e não uma “mercadoria”.

“Para nós, crentes, a irmã água não é 
uma mercadoria, é um símbolo universal 
e é fonte de vida e saúde”, referiu, este do-
mingo, no final da recitação da oração do 
ângelus, transmitida desde a biblioteca 
do Palácio Apostólico do Vaticano.

Francisco convidou os crentes a refle-
tir sobre o valor de um “maravilhoso e 
insubstituível dom de Deus”, assumido a 
responsabilidade de o levar a todos.

“Demasiados irmãos, tantos, tantos 
irmãos e irmãs, têm acesso a pouca água 
e muitas vezes contaminada. É necessário 
assegurar a todos agua potável e serviços 
de higiene”, indicou.

O Papa deixou o seu encorajamento 
aos profissionais e responsáveis que tra-
balham para este objetivo “tão importan-
te”.

“Penso, por exemplo, na Universidade 
de Água, na minha pátria, nos que traba-
lham para levá-la em frente, fazer com-
preender a importância da água. Muito 
obrigado”, acrescentou.

O Dia Mundial da Água, promovido 
pela ONU, lembra em 2021 a importân-
cia de “não deixar ninguém para trás”, 
sublinhando que o acesso à água e ao 
saneamento foi reconhecido internacio-
nalmente como um direito humano, em 
resolução aprovada pela Assembleia Ge-
ral das Nações Unidas em 2010.

“Mesmo assim, mais de 2 mil milhões 
de pessoas continuam a viver sem água 
potável”, alerta a ONU.

O secretário-geral das Nações Unidas, 
António Guterres, assinala na sua mensa-
gem para este 22 de março que “a água é 
vital para a sobrevivência e, juntamente 
com o saneamento, ajuda a proteger a 
saúde pública e ambiental”.

O responsável português destaca que 
o acesso à água “não deveria ser negado 
a ninguém”.

Em junho de 2020, o Vaticano apre-
sentou um documento sobre a aplicação 
da encíclica ecológica e social ‘Laudato Si’ 
(2015), que incluiu entre as suas principais 

preocupações o acesso à água potável 
como “um direito humano fundamental 
e universal”.

‘A caminho para o cuidado da casa co-
mum – Cinco anos depois da Laudato Si’ 
é o nome do documento, elaborado pela 
mesa interdicasterial da Santa Sé sobre a 
ecologia integral, que apela à “sobriedade” 
no consumo da água e à sua reutilização 
na higiene, usos domésticos e agricultura.

O texto defende a capacitação das 
comunidades locais, para promover a 
sua “autossuficiência hídrica”, e políticas 
que permitam um fornecimento de água 
potável “economicamente acessível”, che-
gando também a “quem não tem capaci-
dade de pagar”.

O uso dos plásticos descartáveis apa-
rece como um dos problemas identifi-
cados, sugerindo-se a utilização de “re-
cipientes reutilizáveis e inócuos para a 
saúde humana”, em alternativa.

Em março de 2020, a Santa Sé tinha 
lançado o documento ‘Aqua fons vitae’ 
(Água, fonte de vida), no qual desafia as 
paróquias de todo o mundo a abandonar 
o uso de garrafas de plástico e a investir 
em sistemas amigos do ambiente.

“Em todas as paróquias, mosteiros, es-
colas, cantinas, oratórios e centros de saú-
de, a Igreja deve garantir o acesso à água 
potável e ao saneamento com sistemas 
que sejam amigos do ambiente, eficientes 
e compatíveis com as necessidades espe-

cíficas dos utilizadores”, pode ler-se.
Francisco tem alertado para a possibi-

lidade de uma “guerra mundial” por causa 
dos recursos hídricos, defendendo que a 
água é um direito “vital” de cada pessoa.

“Pergunto-me se nesta terceira guer-
ra aos bocados estaremos a caminho da 
grande guerra mundial pela água”, assi-
nalou em 2017, num encontro dedicado 
ao ‘direito humano à água’, na Academia 
Pontifícia das Ciências (Santa Sé).

A encíclica ecológica ‘Laudato Si’ de-
dica um ponto específico à “questão da 
água”, no qual o Papa recorda que “a po-
breza da água pública” se verifica especial-
mente na África, onde “grandes sectores 
da população não têm acesso a água po-
tável segura”.

“Um problema particularmente sério 
é o da qualidade da água disponível para 
os pobres, que diariamente ceifa muitas 
vidas”, alerta Francisco.

A encíclica manifestava a oposição 
da Igreja à “tendência para se privatizar” 
a gestão da água, como se esta fosse uma 
“mercadoria sujeita às leis do mercado”.

“Na realidade, o acesso à água potável 
e segura é um direito humano essencial, 
fundamental e universal, porque determi-
na a sobrevivência das pessoas e, portan-
to, é condição para o exercício dos outros 
direitos humanos”, escreve o Papa.
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Papa corta salários dos cardeais no Vaticano 
em 10% para responder a crise económica
Cortes alargam-se a outros responsáveis dos organismos centrais de governo da Igreja Católica 
que sejam clérigos ou membros de institutos religiosos

Cidade do Vaticano, 24 mar 2021 (Eccle-
sia) – O Papa anunciou uma redução de 
10%, por tempo “indeterminado”, nos 
salários dos cardeais no Vaticano, como 
forma de responder à crise económica 
provocada pela pandemia.

A decisão é anunciada através de uma 
carta apostólica (motu próprio) sobre a “con-
tenção da despesa para o pessoal da Santa Sé, 
do Goverantorado do Estado da Cidade do 
Vaticano e entidades relacionadas”.

Os cortes salariais alargam-se aos ou-
tros responsáveis dos organismos centrais 
de governo da Igreja Católica que sejam 
clérigos ou membros de institutos religio-
sos: menos 8% para os chefes e dos secre-
tários de dicastérios; 3% para os clérigos 
e religiosos.

As medidas congelam durante dois 
anos a progressão salarial por tempo de 

serviço para todos os funcionários – exce-
to os leigos que se encontrem abaixo do 
quarto nível de remunerações.

“Um futuro economicamente susten-
tável exige hoje, entre outras decisões, a 
adoção de medidas relativas à remunera-
ção de funcionários”, refere Francisco.

O Papa sublinha que as medidas visam 
“salvaguardar os atuais postos de traba-
lho”, pelo que a contenção de despesas 
vai seguir “critérios de proporcionalidade 
e progressividade”.

O decreto alerta para o “défice que há 
vários anos caracteriza a gestão económi-
ca da Santa Sé” e para a situação criada 
pela pandemia, “que afetou negativamen-
te todas as fontes de rendimento da Santa 
Sé e do Estado da Cidade do Vaticano”.

As medidas entram em vigor a 1 de 
abril, abrindo exceções no caso de um 

funcionário ter “despesas fixas relaciona-
das com o seu próprio estado de saúde 
ou o de parentes até ao segundo grau” a 
que seja “impossível atender” sem o atual 
rendimento.

As disposições do Papa aplicam-se ao 
Vicariato de Roma, aos cabidos das Basíli-
cas Papais e à Fábrica de São Pedro.

O Vaticano assegura todas as despesas 
relacionadas com a vida e atividades dos 
Papas, mas estes não recebem qualquer 
salário.

  I Agência Ecclesia

Papa nomeia vítima de abusos sexuais no Chile como 
membro de Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores
Juan Carlos Cruz destacou-se pelas denúncias de crimes cometidos por Fernando Karadima, 
expulso do sacerdócio por Francisco

Cidade do Vaticano, 24 mar 2021 (Eccle-
sia) – O Papa anunciou a nomeação de 
Juan Carlos Cruz, vítima de abusos se-
xuais no Chile, como membro da Comis-
são Pontifícia para a Tutela dos Menores 
(CPTM) nos próximos três anos.

O novo responsável pelas denúncias 
dos crimes cometidos por Fernando Ka-
radima, expulso do sacerdócio por Fran-
cisco em 2018.

A relação entre Francisco e Juan Carlos 
Cruz foi retratada no documentário de 
Evgeny Afineevsky, que estreou em outu-
bro de 2020.

A obra mostra um Papa que pede 
“desculpa”, como aconteceu no caso do 
bispo Barros, durante a visita ao Chile, em 
2018, marcada pelos casos de abusos se-
xuais que envolviam membros do clero.

Francisco admite o “choque” que sen-
tiu ao perceber que tinha sido mal infor-
mado; Juan Carlos Cruz diz que a sua vida 
“mudou” ao ser acolhido pelos enviados 
especiais do Papa, D. Charles Scicluna 
(outro dos entrevistados) e Mons. Jordi 

Bertomeu, e ao ser convidado para um 
encontro com o próprio Francisco, no 
Vaticano.

Juan Carlos Cruz reagiu à nomeação 
com uma mensagem no Twitter, agrade-
cendo “profundamente” ao Papa e assu-
mindo a intenção de “continuar a traba-
lhar para acabar com o flagelo dos abusos 
e por tantos sobreviventes que ainda não 
conseguiram justiça”.

A CPTM, presidida pelo cardeal Seán 
O’Malley, arcebispo de Boston (EUA), 
ganhou uma nova constituição em 2018, 
incluindo vítimas de abusos sexuais, para 
um trabalho centrado na “escuta das pes-
soas abusadas”.

Juan Carlos Cruz (esquerda)
O atual mandato da instituição, de 

2018 a 2021, foi hoje prolongado por mais 
um ano, até 2022.

A comissão integra ainda os seguintes 
membros: D. Luis Manuel Alí Herrera (Co-
lômbia), padre Hans Zollner, SJ (Alema-
nha), irmã Jane Bertelsen (Reino Unido), 
irmã Arina Gonsalves (Índia), irmã Kayula 

Lesa (Zâmbia), irmã Hermenegild Makor 
(África do Sul), Ernesto Caffo (Itália), Ga-
briel Dy-Liacco (Filipinas), Benyam Dawit 
Mezmur (Etiópia), John Owen Neville 
(Austrália), Nelson Giovanelli Rosendo 
Dos Santos (Brasil), Hanna Suchocka (Po-
lónia), Myriam Wijlens (Holanda), Sina-
lelea Fe’ao (Tonga) e Teresa Kettelkamp 
(EUA).

A CPTM defende uma abordagem 
com lema ‘vítima/sobrevivente primeiro’ 
(“victim/survivor first”) para as definições 
dos seus programas de intervenção.

Ainda hoje, o Papa nomeou como 
subsecretária para o setor ‘Fé e Desenvol-
vimento’ do Dicastério para a Promoção 
do Desenvolvimento Humano Integral 
(Santa Sé) a irmã Alessandra Smerilli, do-
cente Catedrática de Economia Política 
em Roma.

A religiosa, de 46 anos, é conselheira 
do Estado da Cidade do Vaticano e con-
sultora do Sínodo dos Bispos.
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México: violência contra sacerdotes  
não afasta os jovens dos seminários

Jovens sem medo
No México, um dos países mais perigo-
sos do mundo para os padres, onde nos 
últimos anos se sucederam assassinatos, 
raptos e vários episódios de violência, os 
seminários continuam não só de portas 
abertas como a atrair vocações. É o caso 
do seminário Redemptoris Mater, na ca-
pital mexicana, onde oito jovens se pre-
param para o sacerdócio com o apoio da 
Fundação AIS. São jovens sem medo.

A notícia chegou rodeada de escân-
dalo e estupefação. Um padre, Ambrosio 
Espinoza, com quase 80 anos, estava hos-
pitalizado com “queimaduras de segundo 
grau nas mãos e nos pés”. Foi em Abril de 
2019. O sacerdote tinha sido torturado 
em consequência de um ataque. Foi ape-
nas mais um assalto violento no México, 
dos muitos que acontecem quase todos 
os dias e que têm colocado este país en-
tre os mais violentos do mundo. Só nos 
primeiros dois meses desse ano de 2019, 
quando se deu a agressão ao Pe. Ambró-
sio, houve 5.649 homicídios. O México é 
também considerado como o país mais 
perigoso da América Latina para os sa-
cerdotes. A notícia da agressão do Pe. 
Ambrosio Espinoza causou estupefação, 
pois ninguém imaginaria ser possível fa-
zer mal, torturar, queimar as mãos e os 
pés de um homem com 78 anos. De um 
homem de paz. De um sacerdote. É difícil 
manter actualizada a estatística da violên-
cia no México contra a Igreja. Entre 1990 
e 2017 foram assassinados 47 sacerdotes, 
um diácono, quatro religiosos, nove leigos 
e um jornalista católico. Durante estes 27 
anos, foi também assassinado um cardeal. 
Foi a 24 de Março de 1993. D. Juan Jesús 
Posadas Ocampo estava no aeroporto 
de Guadalajara quando foi assassinado 
a tiro. Dispararam 14 vezes contra o seu 
corpo. A polícia veio mais tarde dizer que 
o arcebispo, uma das figuras mais popula-
res da Igreja Católica de então, havia sido 
confundido com um traficante de drogas 
durante um tiroteio entre cartéis rivais.

Gesto de coragem
Num ambiente tão adverso, é difícil ima-
ginar como o sacerdócio possa seduzir os 
jovens mexicanos. Mais do que uma esco-
lha de vida, uma entrega aos outros, sig-
nifica um gesto de coragem. Mas são inú-
meros os exemplos que nos chegam da 
ousadia de jovens que querem entregar as 
suas vidas ao serviço dos outros, dos mais 
pobres e humildes. Na gigantesca cidade 
do México – a região metropolitana tem 
mais de 20 milhões de habitantes… –, 
existe um seminário, Redemptoris Mater 
que nasceu da vontade e do sonho de São 
João Paulo II. Os jovens formados nestes 
seminários são sacerdotes disponíveis 
para a missão em qualquer país. O mun-
do é a sua paróquia. Oito destes futuros 
padres são apoiados pela Fundação AIS. 
Uma ajuda que se tornou imprescindível 
por causa agora da pandemia do corona-
vírus. A diocese tem sido chamada a so-
correr cada vez mais famílias que atraves-
sam grandes dificuldades financeiras e os 
recursos para a formação dos seminaris-

tas passaram a ser um problema também. 
O apoio da Fundação AIS tem permitido 
que o seminário se mantenha de portas 
abertas. Estes oito seminaristas sabem 
dos problemas, das dificuldades que a 
pandemia tem gerado e sabem também 
que os seus estudos têm prosseguido gra-
ças à solidariedade dos benfeitores da AIS. 
E agradecem. “Durante esta crise causada 
pela Covid-19, não deixámos de rezar por 
toda a humanidade, e especialmente pela 
AIS e pelos nossos benfeitores. São tem-
pos difíceis, mas as dificuldades permi-
tem-nos partilhar a Cruz de Cristo. Que 
Nossa Senhora de Guadalupe, a Estrela 
da Evangelização, recompense os benfei-
tores da AIS pela sua generosidade!” São 
oito jovens que sonham ser sacerdotes e 
estão disponíveis para partilhar as suas 
vidas com os mais necessitados. São oito 
jovens sem medo que nunca mais irão es-
quecer a solidariedade dos benfeitores da 
Fundação AIS…

  I Paulo Aido

https://www.fundacao-ais.pt
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TEMA
A liturgia deste domingo celebra a ressurreição e garante-nos 
que a vida em plenitude resulta de uma existência feita dom 
e serviço em favor dos irmãos. A ressurreição de Cristo é o 
exemplo concreto que confirma tudo isto.
A primeira leitura apresenta o exemplo de Cristo que “passou 
pelo mundo fazendo o bem” e que, por amor, se deu até à mor-
te; por isso, Deus ressuscitou-O. Os discípulos, testemunhas 
desta dinâmica, devem anunciar este “caminho” a todos os 
homens.
O Evangelho coloca-nos diante de duas atitudes face à res-
surreição: a do discípulo obstinado, que se recusa a aceitá-la 
porque, na sua lógica, o amor total e a doação da vida não po-
dem, nunca, ser geradores de vida nova; e a do discípulo ideal, 
que ama Jesus e que, por isso, entende o seu caminho e a sua 
proposta (a esse não o escandaliza nem o espanta que da cruz 
tenha nascido a vida plena, a vida verdadeira).
A segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo pelo 
baptismo, a continuarem a sua caminhada de vida nova, até 
à transformação plena (que acontecerá quando, pela morte, 
tivermos ultrapassado a última barreira da nossa finitude). 
(https://www.dehonianos.org)

Leitura I Act. 10, 34a, 37-43
Diante de pagãos, em casa do centurião Cornélio, Pedro anuncia o que 
já lhes havia chegado aos ouvidos: Cristo ressuscitou! E, completando 
aquela «boa notícia», garantindo, com o seu testemunho pessoal, a ver-
dade dos acontecimentos daqueles dias, o Apóstolo explica-lhes o que eles 
querem dizer:
– Jesus de Nazaré, homem que viveu como eles e com Quem Pedro convi-
vera, não é um simples homem. Ungido do Espírito de Deus, tem a pleni-
tude de Deus em Si. Ele é o Messias, o Filho de Deus, como o demonstrou 
pelos milagres por ele mesmo presenciados e, sobretudo pelo milagre de-
finitivo – a Ressurreição.
Pela Ressurreição, de que Pedro é testemunha, Jesus de Nazaré é o Juiz dos 
vivos e dos mortos, é o Salvador de todos os homens, judeus ou pagãos.

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: «Vós sabeis o que 
aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do 
baptismo que João pregou: Deus ungiu com a força do Espírito 
Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando 
a todos os que eram oprimidos pelo Demónio, porque Deus 
estava com Ele. Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez 
no país dos judeus e em Jerusalém; e eles mataram-n’O, sus-
pendendo-O na cruz. Deus ressuscitou-O ao terceiro dia e per-
mitiu-Lhe manifestar-Se¬, não a todo o povo, mas às testemu-
nhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e 
bebemos com Ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus 
mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que Ele foi cons-
tituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. É d’Ele que todos 
os profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita n’Ele 
recebe pelo seu nome a remissão dos pecados».
Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial Sal. 117(118), 1-2, 16ab-17, 22-23
 
Refrão: Este é o dia que o Senhor fez:
exultemos e cantemos de alegria. Repete-se
Ou: Aleluia. Repete-se

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque é eterna a sua misericórdia.
Diga a casa de Israel:
é eterna a Sua misericórdia. Refrão

A mão do Senhor fez prodígios,
a mão do Senhor foi magnífica.
Não morrerei, mas hei-de viver,
para anunciar as obras do Senhor. Refrão

A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular.
Tudo isto veio do Senhor:
e é admirável aos nossos olhos. Refrão

LITUrGIa

SUGESTÕES DE CÂNTICOS

ENTRADA
Hoje é dia de festa (C SILVA) . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Cantai Aleluias (L RIBEIRO)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

SALMO RESPONSORIAL
Eis o dia que fez o Senhor (M LUIS)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Eis o dia que o Senhor fez (J SANTOS) . . . . . . . . . . 31

APRESENTAÇÃO DOS DONS
Cristo ontem, Cristo hoje (J P LECOT)   .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Já a luz se levantou (M FARIA)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

COMUNHÃO
Cristo nosso cordeiro pascal (C SILVA)  . . . . . . . . . 33
Eu estive morto (M LUIS)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

PÓS-COMUNHÃO
A dextra do Senhor (C SILVA) . . . . . . . . . . . . . . . 34
Louvai o Senhor na santidade (FERR SANTOS) . . . . 34

FINAL
Povos batei palmas (C SILVA) . . . . . . . . . . . . . . . 35
Eis o dia da ressurreição (FERR SANTOS)  .  .  .  .  .  .  . 35

As sugestões são enviadas semanalmente pelo professor 
José António a quem agradecemos encarecidamente.
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Leitura II Col. 3, 1-4
Pelo seu Baptismo, o cristão morreu para o pecado e ressuscitou com 
Cristo para uma vida nova. Desde esse momento, recebeu a missão de, 
à semelhança de Cristo, conduzir os homens e todas as coisas para o Pai.
Inserido nas realidades divinas, não pode alhear-se do mundo, nem fi-
car indiferente aos esforços dos homens relativamente à construção dum 
mundo de felicidade, justiça e paz.
Inserido nas realidades da terra, não pode encerrar-se no mundo, tra-
balhando só para fins terrenos, esquecido do destino final do homem e 
do mundo.
Feito nova criatura pela Ressurreição de Cristo, o cristão viverá a vida de 
cada dia, sem perder de vista o fim superior, para que foi criado.

Leitura da Epístola do apóstolo S. Paulo aos Colossenses
Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, 
onde Cristo Se encontra, sentado à direita de Deus. Afeiçoai-
-vos às coisas do alto e não às da terra. Porque vós morrestes e a 
vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, 
que é a vossa vida, Se manifestar, então também vós vos haveis 
de manifestar com Ele na glória.
Palavra do Senhor.

Ou I Cor 5, 6b-8
Para significar o começo de uma nova existência, que teve lugar com a li-
bertação do Egipto, os judeus celebravam a Páscoa com pão sem fermen-
to, pois deitavam para fora de casa o fermento antigo.
Com Cristo Ressuscitado, começou para o Povo de Deus uma vida nova. 
Por isso, o cristão, deitando fora o fermento antigo (o pecado e a men-
tira), deve ser pão «ázimo», liberto de todo o mal, de tal modo que nele 
transpareça sempre a presença do Espírito.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Corín-
tios
Irmãos: Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a 
massa? Purificai-vos do velho fermento, para serdes uma nova 
massa, visto que sois pães ázimos. Cristo, o nosso cordeiro pas-
cal, foi imolado. Celebremos a festa, não com fermento velho, 
nem com fermento de malícia e perversidade, mas com os 
pães ázimos da pureza e da verdade.
Palavra do Senhor.

SEQUÊNCIA PASCAL
À Vítima pascal
Ofereçam os cristãos
sacrifícios de louvor
O Cordeiro resgatou as ovelhas:
Cristo, o Inocente,
reconciliou com o Pai os pecadores.
A morte e a vida
travaram um admirável combate:
depois de morto,
vive e reina o Autor da vida.
Diz-nos, Maria:
Que viste no caminho?
Vi o sepulcro de Cristo vivo,
e a glória do ressuscitado.
Vi as testemunhas dos Anjos,
vi o sudário e a mortalha.
Ressuscitou Cristo, minha esperança:
precederá os seus discípulos na Galileia.
Sabemos e acreditamos:

Cristo ressuscitou dos mortos:
Ó Rei vitorioso,
tende piedade de nós.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO I Cor 5, 7b-8a
 
Refrão: Aleluia. Repete-se
Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado:
celebremos a festa do Senhor. Refrão

Evangelho Jo 20, 1-9
Pedro e João, juntamente com Madalena, são as primeiras testemunhas 
do túmulo vazio, naquela manhã de Páscoa. Não foi, porém, muito facil-
mente que eles chegaram à conclusão de que Jesus estava vivo. A sua fé 
será progressiva, caminhará entre incredulidade e dúvidas. Só perante as 
ligaduras e o lençol, cuidadosamente dobrados, o que excluía a hipótese 
de roubo, se lhes começam a abrir os olhos para a realidade.
No seu amor intuitivo, João é o primeiro a compreender os sinais da Res-
surreição. Mas bem depressa Pedro, que, não por acaso mas intencional-
mente, ocupa o primeiro lugar e nos aparece já nesta manhã como Chefe 
do Colégio Apostólico, descobre a verdade, anunciada tão claramente 
pela Escritura e pelo mesmo Jesus. Depois, em contacto pessoal com o 
Ressuscitado, a sua fé tornar-se-á firme como «rocha» inabalável.

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhã-
zinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do se-
pulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o outro 
discípulo que Jesus amava e disse-lhes: «Levaram o Senhor do 
sepulcro e não sabemos onde O puseram». Pedro partiu com 
o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois 
juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais 
depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro¬. De-
bruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entre-
tanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no 
sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado 
sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à 
parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro 
ao sepulcro:¬ viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham 
entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar 
dos mortos.
Palavra da Salvação.
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Em vez deste Evangelho pode ler-se o que se leu na Vigília da Noite Santa. 
Nas Missas Vespertinas pode ler-se o Evangelho de Lc 24, 13-15.

EVANGELHO (Facultativo para as Missas Vespertinas) Lc. 24, 
13-35
A pedagogia catequística de Lucas, ao descrever o encontro 
de Cristo com os discípulos de Emaús, mostra-nos bem qual 
é o caminho, que leva o cristão a um verdadeiro encontro com 
Jesus. Na verdade, foi através da Sagrada Escritura que o co-
nhecimento dos discípulos acerca de Jesus se aprofundou e se 
lhes revelou, claramente, o sentido da Sua missão. Foi, porém, 
na Eucaristia que
O encontraram: Aquele que julgavam perdido para sempre, 
está vivo e permanece com eles na Eucaristia. A Escritura e a 
Eucaristia, como o ensinou o Concílio Vaticano II, são os dois 
modos pelos quais nos alimentamos do «Pão da Vida» (DV 21).

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho duma povoação 
chamada Emaús, que ficava a duas léguas de Jerusalém. Con-
versavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto 
falavam e discutiam, Jesus aproximou-Se deles e pôs-Se com 
eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de O 
reconhecerem. Ele perguntou-lhes: «Que palavras são essas 
que trocais entre vós pelo caminho?». Pararam, com ar muito 
triste, e um deles, chamado Cléofas, respondeu: «Tu és o úni-
co habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes 
dias». E Ele perguntou: «Que foi?». Responderam-Lhe: «O que 
se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e pala-
vras diante de Deus e de todo o povo; e como os príncipes dos 
sacerdotes e os nossos chefes O entregaram para ser condena-
do à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse Ele quem 
havia de libertar Israel. Mas, afinal, é já o terceiro dia depois 
que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso 
grupo nos sobressaltaram: foram de madrugada ao sepulcro, 
não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes ti-
nham aparecido uns Anjos, a anunciar que Ele estava vivo. Al-
guns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como 
as mulheres tinham dito. Mas a Ele não O viram». Então Jesus 
disse-lhes «Homens sem inteligência e lentos de espírito para 
acreditar em tudo o que os profetas anunciaram! Não tinha o 
Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória?». Depois, 
começando por Moisés e passando pelos Profetas, explicou-
-lhes em todas as Escrituras o que Lhe dizia respeito. Ao che-
garem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de 
seguir para diante. Mas eles convenceram-n’O a ficar, dizendo: 
«Ficai connosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a 
noite». Jesus entrou e ficou com eles.
E quando Se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, par-
tiu-o e entregou-lho. Nesse momento abriram-se-lhes os 
olhos e reconheceram-n’O. Mas Ele desapareceu da sua pre-
sença. Disseram então um para o outro: «Não ardia cá dentro 
o nosso coração, quando Ele nos falava pelo caminho e nos ex-
plicava as Escrituras?». Partiram imediatamente de regresso a 
Jerusalém e encontraram reunidos os Onze e os que estavam 
com eles, que diziam: «Na verdade, o Senhor ressuscitou e 
apareceu a Simão». E eles contaram o que tinha acontecido no 
caminho e como O tinham reconhecido ao partir o pão.
Palavra da Salvação.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo:
Neste dia santíssimo,
em que os cristãos dizem uns aos outros,
“Cristo ressuscitou, aleluia”,
digamos (ou: cantemos), nós também, com alegria:

R. Cristo ressuscitado, ouvi-nos.
Ou: Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
Ou: Abençoai, Senhor, a vossa Igreja.

1. Para que o Senhor Jesus ressuscitado,
que apareceu a alguns dos seus discípulos,
faça da Igreja testemunha da esperança,
oremos.

2. Para que o Senhor Jesus, o Deus connosco,
que inaugurou na terra um novo reino,
faça crescer a paz entre as nações,
oremos.

3. Para que o Senhor Jesus, o Homem novo,
renove em cada um dos seus discípulos
o gosto de procurar os bens do alto,
oremos.

4. Para que o Senhor Jesus, Filho de Deus,
que pela sua Ressurreição venceu a morte,
dê a vida eterna aos moribundos,
oremos.

5. Para que o Senhor Jesus, Deus imortal,
que intercede por nós junto do Pai,
nos faça participar da sua glória,
oremos.

Senhor Jesus Cristo,
que nos fizestes passar, sem o merecermos,
da escravidão à liberdade dos filhos de Deus,
fazei-nos anunciar, com alegria,
a Boa Nova proclamada nesta Páscoa.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.
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Refrão

C. Silva

Hoje é dia de festa

Estrofe

 Hoje é dia de festa 

 2. Hoje é dia de festa: é o dia do Senhor!
  Alegremo-nos e cantemos: Jesus Cristo nos salvou.

 3. Hoje é dia de festa: é o dia do Senhor!
  Alegremo-nos e cantemos: Deus está no meio de nós

 4. Hoje é dia de festa: é o dia do Senhor!
  Alegremo-nos e cantemos: Jesus Cristo é nosso Rei.

CÂNTICoS
ENTRADA
Hoje é dia de festa (C SILVA)

Cantai Aleluias (L RIBEIRO)

Opção:

4 abril 2021 
Domingo de Páscoa Ano B

CÂNTICOS
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Eis  o dia
M. LuísRefrão

Salmo 117Estrofe

 Eis o dia que fez o Senhor 

 2. A mão do Senhor fez prodígios,
  a mão do Senhor foi magnífica,
  Não morrerei, mas hei-de viver,
  para anunciar as obras do Senhor.

 3. A pedra que os construtores rejeitaram
  tornou-se pedra angular.
  Tudo isto veio do Senhor:
  é admirável aos nossos olhos.

SALMO RESPONSORIAL
Eis o dia que fez o Senhor (M LUIS)

Eis o dia que o Senhor fez (J SANTOS)

Opção:



32 . cÂnTicos  // Nº 117 // 25 de março de 2021

SUMÁRIO 

DIOCESE

#OMEUPAI2021

PARÓQUIAS

DINAMISMOS

OFICIAL

RETIRO POPULAR

EXTRAMUROS

LITURGIA

CÂNTICOS

VOX POPULI

AGENDAS

ÍNDICE

4 abril 2021 Domingo de Páscoa Ano B

© www.canticos.org | Cancioneiro online de música litúrgica

&

#

#

#

4

6

A 2 tempos (h.»∞§)

˙
œ

Cris - to

˙ œ

˙
œ

on - tem, Cris - to

˙ œ ˙ œ

ho - je, Cris - to

&

#

#

#

.œ

j

œ œ ˙ œ

sem - pre, meu sal - va -

|
.˙ ˙ œ

dor. Tu és

.˙ œ œ
œ

Deus, Tu és o a -

&

#

#

#

.˙ ˙

œ

mor, Tu me

,
.œ

j

œ œ
˙ œ

cha - mas, eis - me_a -

.˙

U

qui!

&

#

#

#

œ œ œ

1. Lou - vai Je -

.˙ œ œ
œ

sus, nos - so Se -

.˙
œ œ œ

nhor, que veio ao

&

#

#

#

˙ œ
œn œ œ

mun - do p'ra sal -

.˙
œ œ œ

var a to-dos

˙ œ

˙ œ

nós, os fi - lhos

.˙

seus.

&

#

#

#

4

9

4

6˙ œ

A - cla -

˙ œ œ
œ
œ

me-mos o nos - so

,
.˙
œ œ œ ˙ œ

Deus! A - men! A - le - lu -

.˙

U

ia!

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

Já a luz se levantou (M FARIA)

Opção:
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Salmo 97

C. SilvaRefrão

Cristo, nosso Cordeiro Pascal

 2. O Senhor deu a conhecer a salvação,
  revelou aos olhos das nações a sua justiça.
  Recordou-Se da sua bondade e fidelidade,
  em favor da casa de Israel.

 3. Os confins da terra puderam ver
  a salvação do nosso Deus.
  Aclamai o Senhor, terra inteira,
  exultai de alegria e cantai.

 4. Cantai ao Senhor ao som da cítara,
  ao som da cítara e da lira;
  ao som da tuba e da trombeta,
  aclamai o Senhor, nosso Rei.

 

 Cristo nosso cordeiro pascal 
COMUNHÃO
Cristo nosso cordeiro pascal (C SILVA)

Eu estive morto (M LUIS)

Opção:
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PÓS-COMUNHÃO
A dextra do Senhor (C SILVA)

Louvai o Senhor na santidade (FERR SANTOS)

Opção:
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Refrão

Salmo 46

C. Silva

Estrofe

 Povos batei palmas

 2. Cantai hinos a Deus, cantai,
  cantai hinos ao nosso Rei, cantai.

 3. Deus é Rei do Universo:
  cantai os hinos mais belos.

 4. Deus reina sobre os povos.
  Deus está sentado no trono sagrado.

 5. Porque a Deus pertencem os poderes da terra,
  Ele está acima de todas as coisas.

FINAL
Povos batei palmas (C SILVA)

Eis o dia da ressurreição (FERR SANTOS)

Opção:
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Sérgio Carvalho

As palavras da calçada

Alguns fariseus disseram-lhe, do meio da 
multidão: «Mestre, repreende os teus dis-
cípulos.»
Jesus retorquiu: «Digo-vos que, se eles se 
calarem, gritarão as pedras.»
Lc 19, 39-40

Aproveitando estes dias primaveris que 
nos têm sido oferecidos, fui fazer a minha 
caminhada habitual, pensando também 
em realizar a minha recoleção quaresmal. 
Os meus propósitos eram: fazer uma ca-
minhada longa, em silêncio, e aproveitar 
para realizar o meu exame de consciência.

Percorri várias ruas da baixa do Porto e 
da zona oriental da cidade. Há meses que 
não fazia aqueles percursos… como tudo 
tinha mudado; as lojas fechadas, os turis-
tas desaparecidos, o fernezim do trânsito 
abafado, apenas aqui ou ali os sons da 
construção civil e dos cafés e mercearias 
a vender «ao postigo».

Pensava na frase da Bíblia «vaidade das 
vaidades, tudo é vaidade» (Eclesiastes 1, 
2), tudo passou, tudo passa, tudo passará, 
se Deus quiser. E lá fui calcorreando e pen-
sando nas coisas da vida. Além do labor 
humano, via a natureza a despontar nos 
jardins e as árvores da reverdecer. Após 
o inverno, vem a primavera; depois da 
tempestade, a bonança; a seguir à morte, 
a vida.

Com o plano de desconfinamento e rea-
bertura de algumas atividades, vi alguns 
a limpar montras, toldos e cadeiras. Uns 
cabisbaixos carregando sacos, outros fi-
tando o horizonte, sonhando o futuro.

A certa altura, e nos meus diálogos inte-
riores, disse: «ó meu Deus, porque é que 
o Teu silêncio é tão forte? As Tuas igrejas 
encerradas ou com limitação de acesso, 
o Teu povo disperso e sedento? Porquê? 
Fala, Senhor!!!» Mas nada…

A caminhada continuou e já quase no 
fim, após uns quilómetros percorridos, 
olho para o chão e vejo três frases escritas 
no cimento do passeio: «Deus é amor»; 
«Eu sou Deus» e «Deus te ama».

Não sei quem escreveu ou teve a ideia de 
aproveitar o cimento fresco e inscrever 
no passeio de uma das principais ruas do 
Porto aqueles palavras. Mas para mim fo-
ram a resposta, naquele dia, pois questio-
nava o silêncio de Deus.

As pedras da calçada (ou o cimento), tan-
tas vezes calcadas pelas pessoas, falavam 
comigo. E falavam de Deus. Deus ama e é 
amor. Ele é Deus e não há outro. Mesmo 
que todos se calem, as pedras da calçada 
falarão a verdade: o amor de Deus não 
passa e Ele não esquece o Seu povo. 
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LEGALIDADE E CONSCIÊNCIA

Não é raro ouvirmos pessoas de diversos 
estratos sociais, sobretudo detentores de 
cargos públicos, ao serem acusados de ir-
regularidades no exercício das respectivas 
funções, afirmar que estão de consciência 
tranquila, porque não fizeram nada de 
ilegal.

Será difícil explicar que significado essas 
pessoas dão às palavras; mas é verdade 
que, muito frequentemente, os tribunais, 
por mais investigações que façam, não 
conseguem provar a veracidade das acu-
sações que lhes são submetidas.

Não quero agora discutir o tema tão de-
batido do bom ou mau funcionamento 
da justiça em Portugal, nem fazer-me se-
quer eco dos que acusam as polícias e os 
tribunais de parcialidade, chegando até 
a dizer-se que o crime só não compensa 
quando se é pequeno ou se não tem di-
nheiro.

Não é esse o assunto que me vem à men-
te, nesta manhã de Primavera, com a na-
tureza sorrindo por todos os lados, com 
um fortíssimo convite ao optimismo e à 
alegria, forma privilegiada de agradecer 
ao Criador a vida e o mundo que nos dá 
para podermos viver o tempo com laivos 
de eternidade.

O assunto que me vem à mente, inspirado 
no episódio do Evangelho que a liturgia 
põe à nossa consideração, nesta segun-
da-feira da quinta semana da Quaresma, 
tem a ver precisamente com esses laivos 
de eternidade, cuja ausência é denuncia-
da pelo comportamento dos que afir-
mam com grande leviandade, que estão 
tranquilos, porque a consciência não os 
acusa de nenhuma ilegalidade.

Reparo no episódio de Jo 8, 1-11:

“Naquele tempo, Jesus foi para o Monte 
das Oliveiras. Mas de manhã cedo, apa-
receu outra vez no templo e todo o povo 
se aproximou d’Ele. Então sentou-Se e co-
meçou a ensinar.

Os escribas e os fariseus apresentaram 
a Jesus uma mulher surpreendida em 
adultério, colocaram-na no meio dos 
presentes e disseram a Jesus: «Mestre, 
esta mulher foi surpreendida em flagran-
te adultério. Na Lei, Moisés mandou-nos 
apedrejar tais mulheres. Tu que dizes?». 
Falavam assim para Lhe armarem uma ci-
lada e terem pretexto para O acusar.

Mas Jesus inclinou-Se e começou a escre-
ver com o dedo no chão. Como persis-
tiam em interrogá-l’O, Ele ergueu-Se e dis-
se-lhes: «Quem de entre vós estiver sem 
pecado atire a primeira pedra». Inclinou-
-Se novamente e continuou a escrever no 
chão. Eles, porém, quando ouviram tais 
palavras, foram saindo um após outro, 
a começar pelos mais velhos, e ficou só 
Jesus e a mulher, que estava no meio. Je-
sus ergueu-Se e disse-lhe: «Mulher, onde 
estão eles? Ninguém te condenou?». Ela 
respondeu: «Ninguém, Senhor». Jesus 
acrescentou: «Também Eu não te conde-
no. Vai e não tornes a pecar».

Dizem os entendidos que o templo anda-
va em obras, o que torna verosímil, não 
só o gesto de Jesus escrevendo no chão, 
como também aquilo de atirar a primeira 
pedra: diríamos que é mais um pormenor 
que nos revela a recusa de Jesus em res-
ponder aos Seus adversários no campo 
em que eles o querem ter para discutir.

O Mestre não responde, pois, à pergunta 
que Lhe fazem, num contexto de desafio 
mal intencionado: a Sua missão não é dis-
cutir opiniões religiosas, sociais ou políti-
cas, mas dar a vida pela verdade.

E qual é a verdade que aqui está em jogo?

Em primeiro lugar, a Lei: termo da Aliança 
de Deus com o Seu Povo, não pode ser-
vir de máscara, ou sepulcro caiado para 
corações cheios de podridão. A Lei é boa, 
e há que cumpri-la no que tem de mais 
profundo: as formalidades, os aspectos 
visíveis, podem facilmente transformar-se 
em crueldade discricionária.

— Quem de entre vós estiver sem peca-
do atire a primeira pedra! Só os inocen-
tes podem queixar-se legitimamente dos 
criminosos e, se for o caso disso, pedir as 
sanções previstas na Lei.

Afinal, aqueles homens vão-se retirando 
um por um e não atiram nenhuma pedra.

Não atiram. Porquê?

Por terem visto que não estavam ino-
centes? Parece-me pouco. Porque então 
teríamos de pensar que jesus devia ter 
apedrejado a pobre senhora, surpreendi-
da em grave delito de adultério.

O que eles viram foi que, muito mais im-
portante que a legalidade era a pureza de 
consciência: a consciência de quem peca, 
reconhece a sua culpa, descobrindo assim 
que provavelmente é mais pecador que 
aquele que quer condenar.

A diferença está em que os acusadores se 
retiram, enquanto a acusada fica, certa-
mente intuindo que aquele Jesus não só 
não pegará em nenhuma pedra, mas dará 
algum conforto ao seu coração humilha-
do e contrito.

Ninguém te condenou? Eu também não 
te condeno. Vai e não tornes a pecar. A 
Lei está bem, mas a sua finalidade é salvar, 
não punir.

Augusto Ascenso Pascoal, P.
Sacerdote diocesano
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O José da Carpintaria

O Papa Francisco proclamou, a 8 de de-
zembro, o Ano de S. José. A razão é clara: 
há 150 anos, S. José, ‘humilde carpinteiro, 
esposo de Maria, homem justo’, foi decla-
rado Padroeiro Universal da Igreja o que, 
em palavras simples, quer dizer que ele 
é uma das nossas grandes referências, é 
um pai, um modelo, um intercessor junto 
de Deus. Sabemos todos que José e Ma-
ria tiveram a difícil, mas feliz, missão de 
criar e educar Jesus. Nascidos em famílias 
simples, lutaram como todos os pobres, 
para que o Filho crescesse em sabedoria 
e saúde.

José tinha uma profissão que ensinou ao 
filho: carpintaria! Imagino que, na aldeia, 
quando falavam de Jesus, todos diriam 
que era o filho do Zé da Carpintaria e de 
Maria, sua esposa. José tem sido uma figu-
ra tão amada como maltratada pela histó-
ria. Amado, porque não há Igreja que não 
tenha uma imagem sua, é padroeiro de 
Congregações, paróquias e casas religio-
sas. Recordo com alegria a confiança que 
as Irmãzinhas dos Pobres, no Porto e em 
Lisboa, depositam em S. José. À entrada 
destes grandes lares de idosos, está uma 
enorme estátua de S. José. Garantiram-
-me que, sempre que há algo necessário 
e de difícil obtenção, basta colocar junto 
à estátua um papel com um pedido, que 
vai aparecer alguém que leve ou pague o 
que se torna urgente arranjar! Mas é figu-
ra maltratada: vejamos que até de velho 
o pintam e esculpem só para explicarem 
melhor a virgindade de Maria!

José é uma das grandes referências da 
Igreja, pois cumpriu integralmente a sua 
missão. Foi discreto, mas eficiente. Tra-
balhou para ganhar o pão com o suor do 
seu rosto. Não sabemos se a sua empresa 
familiar investiu mais no mobiliário ou 
na construção civil! Mas conhecemos o 
essencial: criou as condições para o filho 
nascer e crescer e protegeu-o sempre 
quando a vida corria perigo. Foi Pai. Re-
cordo ainda o bom humor do P. Freire, 
médico e pároco de S. José, na Baixa de 

Lisboa. Quando o encontrava, pergunta-
va-lhe sempre: ‘Então como está S. José?’. 
A resposta dele era sempre a mesma: ‘Eu 
estou bem e na carpintaria está tudo em 
ordem!’.

Na Carta que escreveu para proclamar 
este Ano de S. José, o Papa apresenta-o 
com sete adjetivos: ‘Amado’ pelo povo; 
‘Terno’ que nos ensina a deixar Deus go-
vernar a nossa barca nas tempestades da 
vida; ‘Obediente’ à vontade do Pai quan-
do o futuro parece sem saída; ‘Acolhedor’ 
da novidade da vida sem colocar condi-
ções prévias, quando tudo parece sem 
sentido; ‘Corajoso’ quando há problemas 
graves à procura de soluções rápidas e 
eficazes; um hábil ‘trabalhador’ de madei-
ras; ‘Cumpridor’ do Evangelho, sem saber 
muito bem até onde a sua fidelidade o 
levava.

José é ‘Pai na obediência’. A Bíblia fala-nos 
de quatro sonhos. José ouve e obedece. 
No primeiro sonho, o anjo convida-o a 
aceitar a gravidez de Maria; no segun-
do, é-lhe pedido que fuja com Maria e o 
Menino para o Egipto; no terceiro, Deus 
pede-lhe que regresse à terra natal; no 
quarto, é-lhe proposto um desvio de rota, 
e acabam por ir até Nazaré. José é um ho-
mem de Fé sempre à escuta de Deus cujas 
Palavras se tornavam ordens a cumprir 
com alegria e sucesso.

José é ‘Pai com coragem criativa’. Esta vem 
ao de cima quando há dificuldades. Em 
Belém arranjou um estábulo para Maria 

dar à luz; mais tarde, organizou a fuga 
para o Egipto. Ali teve de enfrentar pro-
blemas semelhantes aos dos refugiados 
e migrantes de hoje. Por isso, José é um 
‘padroeiro especial para quantos têm que 
deixar a sua terra por causa das guerras, 
do ódio, da perseguição e de miséria’. Ele, 
que protegeu e guardou Maria e o Meni-
no, também protege hoje a Igreja. Merece 
ser invocado ‘como protector dos mise-
ráveis, necessitados, exilados, aflitos, po-
bres, moribundos’.

José é um ‘Pai trabalhador’. Foi um carpin-
teiro honesto. Sustentou a família e ensi-
nou ao Filho a dignidade e o valor do tra-
balho para ganhar o pão de cada dia. Este 
Santo ajuda-nos a compreender melhor 
que ‘uma família onde falte o trabalho 
está mais exposta a dificuldades, tensões, 
fraturas e até mesmo à desesperada e de-
sesperadora tentação da dissolução’. Ce-
lebrar S. José implica questionar: ‘a perda 
de trabalho que afecta tantos irmãos e ir-
mãs e tem aumentado nos últimos meses 
devido à pandemia da covid19, deve ser 
um apelo a revermos as nossas priorida-
des’. É tempo para pedir a intercessão de 
S. José para se conseguir atingir este gran-
de objetivo: ‘nenhum jovem, nenhuma 
pessoa, nenhuma família sem trabalho!’.

A vida dos santos é a ‘prova concreta de 
que é possível viver o Evangelho’. Podemos 
e devemos seguir sempre a sua inspiração, 
as suas atitudes, palavras e silêncios.

Tony Neves, P.
Sacerdote espiritano em Roma

José tinha uma profissão que ensinou ao 
filho: carpintaria! Imagino que, na aldeia, 
quando falavam de Jesus, todos diriam 
que era o filho do Zé da Carpintaria.
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Verdade e Poder…

O que é isso da verdade?
O que interessa é o poder…
Este é o critério supremo
deste mundo que habitamos
desta “civitas terrena” como dizia Santo 
Agostinho.
O que interessa mesmo é o Poder;
mesmo se fabricado à custa da Mentira.
Ao sedento de poder não interessa a Ver-
dade.
Interessa apenas instalar-se no pedestal.
O que é a verdade?
disse Pilatos a Jesus
como querendo dizer:
Que me interessa isso a mim?
Eu tenho é que permanecer no meu “lu-
gar”.
Estar a bem com César e com o Sinédrio;
com a Roma Imperial e com a Religião 
oficial do Templo dos Sumos Sacerdotes.
Que me interessa a mim que Jesus seja 
crucificado?
E lavou as mãos…
Diríamos nós: garantiu o seu “poder”.
Condenar um inocente não é problema,
desde que o “meu” poder não seja posto 
em causa.
Solte-se Barrabás…
Para não perder o “meu” Poder.
Foi assim no tempo de Pôncio Pilatos,
é assim neste nosso tempo de tantas con-

vulsões sombrias…
A mentira corre nos corredores do poder
e o que era verdade antes de abrir a porta
já o não é depois da porta fechada.
E entretanto, já aterramos em Marte,
já fabricamos a vacina contra a Covid-19,
mas ainda não expulsamos a Mentira do 
nosso
quotidiano existencial, do nosso modus 
vivendi.
Mentiras e meias verdades pululam por aí 
aos montes.
Pena que não haja vacinas para elas!
São precisos critérios éticos para o que fa-
zemos e dizemos.
A “cultura da mentira”
é o vírus mais lancinante e mortífero que 
existe.
E como esse submundo cresce por causa 
do poder!!!
É que nem todos querem ir no mesmo 
barco
como pede o Papa Francisco.
Uns preferem ir de iate,
outros de cruzeiro,
outros de navio comercial,
outros ainda de barco à vela,
e outros têm que ir de “jangada”…
Que é o que lhes resta
para não serem engolidos pela “tempes-
tade”.

Já inventamos o tele-trabalho.
Precisamos agora de gerar tele-proximi-
dade.
Pilatos disse a Jesus:
Tenho liberdade de te soltar ou conde-
nar…
Já Protágoras, na Antiga Grécia,
ensinava:
“O homem é a medida de todas as coisas”.
Ou seja:
Cada um fabrica a verdade ao seu jeito e 
ao seu modo,
conforme as conveniências.
É a este mundo sofista
que nos querem fazer regressar.
Esta é uma filosofia perversa
que nos levará
à primazia do poder sobre a verdade:
Apenas o Poder tem valor.
Nós cristãos sabemos
que o “reino deste mundo”
tudo fará para que a história
não ultrapasse a manhã de sexta-feira 
santa;
mas também o “reino deste mundo” tem 
de saber
que não há pedra tão pesada
que não possa ser removida em qualquer 
manhã. (Tomas Halik)
Conhecereis a VERDADE e a verdade vos 
libertará (Jo 8,32)

Sobrinho Alves, P.
Diocese de Bragança-Miranda
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A acolher a hora

«Chegou a hora.» — diz Jesus a André e 
Filipe (Jo 12, 20-33). Chegou o momento 
de viver uma verdade difícil para Jesus. O 
caminho do calvário aproxima-se. Talvez 
Jesus não soubesse bem os detalhes, mas 
não era preciso saber. Porém, a hora de 
que Ele fala clarifica-se depois de fazer a 
analogia com o grão de trigo que, lançado 
à terra, se não morrer, fica só, mas se mor-
rer, dará muito fruto. É um sinal misterio-
so do sentido daquela “hora”, a hora de 
partir para junto do Pai. Uma hora seme-
lhante à que viveram nas últimas semanas 
o meu tio Luis e a minha prima Palmira.

O exemplo do grão de trigo é o de que a 
morte não acontece no fim do caminho, 
mas no momento de transição para um 
outro tipo de caminhar. À morte corres-
ponde uma transformação, como o grão 
de trigo que deixa de ser grão para se 
tornar planta e produzir fruto. A morte 
é uma fase transformativa da nossa vida 
e essa é uma faceta importante da Boa 
Nova. Não desaparecemos quando par-
timos deste mundo e o que somos trans-
forma-se com a morte. A morte como fim 
é somente uma impressão que pode não 
corresponder à realidade. Tudo depende 
da sensibilidade de cada pessoa para a di-
mensão espiritual da vida humana.

A vida plena não esconde ou recusa os sa-
crifícios que temos de fazer para crescer. 
E o crescimento não está isento de dores 
que resultam da transformação que o 
nosso corpo, mente e espírito experimen-
tam. Antes, reconhece essas dores como 
parte do caminho. Aquele «chegou a 
hora» de Jesus e o que nos revela sobre 
o amor à vida que passa pela sua entrega, 
ensina-nos algo sobre o modo de acolher 
o fim (como finalidade) da nossa vida. É 
mais um ensinamento para o momento 
presente, do que um ensinamento para 
o futuro. É um ensinamento a acolher a 
história que acontece em cada momento 
presente, mesmo o seu momento mais 
transformativo, como é a morte de uma 
pessoa.

Deus convida-nos a transformar a nossa 

vida em cada momento presente, e a aco-
lher o sabor de cada hora, doce ou amar-
ga, como modo de treinar o acolhimento 
de cada hora. Por vezes sinto que muitas 
pessoas, eu inclusivé, acolhe o lado bom 
da vida, mas tem muita dificuldade em 
acolher o lado doloroso da vida. Ninguém 
possui o tempo ou a história. — «Por que 
razão me acontece isto?» — é a pergunta 
que tantas vezes fazemos quando o suce-
dido não é do nosso agrado. Pois, quando 
é agradável o que nos sucede, raramente 
oiço as pessoas a fazer a mesma pergunta. 
Simplesmente, acolhem.

Sabemos que não foi fácil para Jesus aco-
lher a perspectiva de sofrimento que se 
avizinhava. Só uma pessoa que não está 
bem ciente de si, ou tem problemas psi-
cológicos, é capaz de gostar de sofrer. Po-
demos não gostar, ou querer sofrer, mas, 
interiormente, podemos desenvolver a 
capacidade de acolher todo e qualquer 
sofrimento. Sofrer não é bom, mas recu-
sar o sofrimento é pior. Quando alguém 
parte deste mundo, e transforma-se, dei-
xa de sofrer, mas nem isso é razão para 
desejar morrer. Não sei se foi algo seme-
lhante que esteve na génese da intuição 
humana daqueles que pertencem ao Tri-
bunal Constitucional e que recusaram a 
lei da eutanásia.

O processo de aprendizagem subjacente 
à hora que chega é o do acolhimento dos 
eventos previstos e imprevistos da nossa 
vida. A criatividade e os rasgos de génio 
das pessoas não são previsíveis, mas, pre-
cisamente, deslumbram e deixam-nos 
perplexos por serem imprevisíveis, vindo 
seja de quem for. Parece fácil acolher a 
imprevisibilidade proveniente da criativi-
dade, mas difícil de acolher a imprevisibi-
lidade proveniente do sofrimento.

Muitos artistas realizam verdadeiras 
obras-primas nos períodos de maior so-
frimento. Não porque seja preciso sofrer 
para se criar algo de novo, mas porque 
criar pode ter um efeito terapêutico so-
bre aquele que sofre, ajudando-o a lidar 
com as emoções e as situações. O artista 

que aprendeu a lidar com o sofrimento, 
reconhece-o como um impulsionador de 
criatividade para exteriorizar a dor que 
interiormente vive. Acolhe o sofrimento 
e usa-o para o ultrapassar.

Os tempos que vivemos são difíceis. Fala-
-se de depressão por via do confinamen-
to, e se esse é o momento presente, pare-
ce ser ofensivo propôr que aprendamos 
a acolher a hora e o que essa nos reserva. 
Poder-se-ia interpretar como um efeito 
placebo que nos afasta da dura realidade 
que se vive, e que a morte é mesmo o fim. 
Nada a fazer. Não admira que seja difícil 
acolher a hora da ressurreição.

Ao pensar, cada vez mais, nas palavra de 
Jesus — «chegou a hora» — questiono 
de que hora estará Ele, realmente, a falar. 
Será a hora da morte? Será a hora da res-
surreição? Mas voltando ao grão de trigo 
penso, novamente, na hora de transfor-
mação. Logo, será essa a hora? Talvez sim. 
Talvez não. E recordo, de novo, o meu tio 
e a minha prima.

A hora que chega é a hora de acolher. Pois, 
quem aprender a acolher aquilo que vive 
em cada hora, aprende a acolher aqui-
lo que é convidado a viver em qualquer 
hora. Deus não levou o meu tio, ou a mi-
nha prima, mas acolheu-os no seu rega-
ço de amor. Quem aprender a acolher a 
hora, aprende a viver as transformações 
da vida como oportunidades criativas de 
sentido e significado que ajudam a lidar 
com os momentos mais obscuros da exis-
tência. Ninguém parte deste mundo, mas 
transforma-se. Só acolhendo com pro-
fundidade a realidade escondida no mis-
tério que essa hora representa, é possível 
crescer e amadurecer para a vida plena a 
que Deus nos chama desde que baralhou 
a nossa compreensão do mundo com a 
ressurreição. Ainda bem que continua a 
baralhar nos dias que correm. Caso con-
trário, como nos licores, depois da amar-
gueza inicial seríamos incapazes de sentir 
o doce final que nos apanha de surpresa 
e deslumbra.

Miguel Oliveira Panão
Professor Universitário
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dIoCeSaNaaGeNda eFemÉrIdeS
26.Mar SEX

Cristo de Betânea: 
Encontros Semanais
Acolhimento, partilha de vida, louvor e 
aprofundamento da Palavra, Adoração 
ao Santíssimo e Oração de Intercessão 
pelas pessoas com dificuldades na vida. 
Organização: Comunidade Cristo de 
Betânea. https://cristobetanea.net
  21:00  Casa de Acolhimento 
Cristo de Betânea, Fátima

ENCONTRO DE 
APRESENTAÇÃO 
DO PROJETO SAY 
YES (ETAPA 9)

Organização: Serviço Diocesano 
da Catequese. http://catequese.
leiria.cc #catequese
  Leiria

27.Mar SÁB

Legião de Maria: Festa da Ácies
Organização: Legião de 
Maria. http://lm.leiria.cc
  15:00  Arrabal

FMME: 43ª Sessão da 
Escola de Oração
Organização da Fundação Maria Mãe 
da Esperança. https://fmme.pt
  14:30  Consultar FMME

28.Mar DOM

Missa de Domingo de Ramos 
no Santuário de Fátima
Presidida pelo cardeal D. António 
Marto. #bispo #santuariofatima
  11:00  Santuário de Fátima

30.Mar TER

Cursilhos: Reunião da 
Comissão Permanente
Organização: Movimento dos Cursilhos 
de Cristandade. http://mcc.leiria.cc
  21:00  Não definido

E-Razões da Esperança
A Escola Diocesana Razões da 
Esperança com formação feita à 
distância. Disciplina: Oficinas Práticas 
de Comunicação (A Comunicação 
para agentes pastorais), por Gabinete 
de Informação e Comunicação. 
http://opc.leiria.cc #edre #ccfc
  21:00  Online

01.Abr QUI

Missa Crismal de 
Quinta-feira Santa
Presidida pelo cardeal D. António Marto, 
bispo da diocese de Leiria-Fátima.
  11:00  Catedral de Leiria

MISSA DA CEIA DO 
SENHOR, NA SÉ

Presidida pelo cardeal D. 
António Marto. #bispo
  21:00  Sé de Leiria

02.Abr SEX

Sexta-Feira Santa: Laudes 
e Ofício de Leitura, na Sé
Presidida pelo cardeal D. 
António Marto. #bispo
  9:00  Sé de Leiria

Sexta-Feira Santa: 
cerimónias na Sé
Presidida pelo cardeal D. 
António Marto. #bispo
  18:00  Sé de Leiria

Cristo de Betânea: 
Encontros Semanais
Acolhimento, partilha de vida, louvor e 
aprofundamento da Palavra, Adoração 
ao Santíssimo e Oração de Intercessão 
pelas pessoas com dificuldades na vida. 
Organização: Comunidade Cristo de 
Betânea. https://cristobetanea.net
  21:00  Casa de Acolhimento 
Cristo de Betânea, Fátima

03.Abr SÁB

Sábado Santo: Laude e 
Ofício de Leitura, na Sé
Presidida pelo cardeal D. 
António Marto. #bispo
  9:00  Sé de Leiria

VIGÍLIA PASCAL NA SÉ
Presidida pelo cardeal D. 
António Marto. #bispo
  22:00  Sé de Leiria

06.Abr TER

Cursilhos: Reunião 
de Secretariado
Organização: Movimento dos Cursilhos 
de Cristandade. http://mcc.leiria.cc
  21:00  Não definido

30.Mar TER

Aniversário da Ordenação do P. 
Luís Manuel Rodrigues Ferreira
Ordenado em 1985  
  Leiria-Fátima

04.Abr DOM

Aniversário da morte de S. 
Francisco Marto (2019)
  Diocese

16.Abr SEX

Aniversário do Papa 
emérito Bento XVI
Nascido em ?? 
  (local não designado)

17.Abr SÁB

Aniversário da Ordenação do 
P. André Antunes Batista
Ordenado em 2005  
  Leiria-Fátima

Aniversário da Ordenação 
do P. Armindo António 
da Costa Rodrigues
Ordenado em 2016  
  Leiria-Fátima

Aniversário da Ordenação do P. 
Tiago Alexandre de Jesus Silva
Ordenado em 2016  
  Leiria-Fátima

21.Abr QUA

Aniversário da Ordenação do 
P. Nuno Miguel Heleno Gil
Ordenado em 2002  
  Leiria-Fátima

22.Abr QUI

Aniversário da Ordenação do 
P. António José Botas Cardoso
Ordenado em 2018  
  Leiria-Fátima

Aniversário da Ordenação do 
P. Eduardo Domingues Caseiro
Ordenado em 2018  
  Leiria-Fátima
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https://cristobetanea.net
http://catequese.leiria.cc
http://catequese.leiria.cc
http://lm.leiria.cc
https://fmme.pt
http://mcc.leiria.cc
http://opc.leiria.cc
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http://mcc.leiria.cc
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07.Abr QUA

ORAÇÃO DE TAIZÉ
Actividade organizada pelo Serviço 
Pastoral do Ensino Superior. 
Destinatários: estudantes do ensino 
superior. #spes http://spes.leiria.cc
  21:30  Leiria

08.Abr QUI

FMME: 43ª Sessão da 
Escola de Oração
Organização da Fundação Maria Mãe 
da Esperança. https://fmme.pt
  14:30  Consultar FMME

Eucaristia: culto, cultura 
e arte (online)
A Formação Complementar à 
distância «Eucaristia: culto, cultura 
e arte» pretende abordar a relação 
entre a arte e a eucaristia, nas suas 
múltiplas conexões. #ccfc #btc 
https://formacao.leiria-fatima.pt  
  21:00  Seminário 
Diocesano de Leiria

09.Abr SEX

Cristo de Betânea: 
Encontros Semanais
Acolhimento, partilha de vida, louvor e 
aprofundamento da Palavra, Adoração 
ao Santíssimo e Oração de Intercessão 
pelas pessoas com dificuldades na vida. 
Organização: Comunidade Cristo de 
Betânea. https://cristobetanea.net
  21:00  Casa de Acolhimento 
Cristo de Betânea, Fátima

ENS: reunião de informação 
sobre o movimento
Organização: movimento das Equipas 
de Nossa Senhora. http://ens.leiria.cc
  Não definido

Encontro de Noivos
CPM Nº 27 - 9, 16, 23 e 30 de abril, 7 
e 14 de maio - Sextas. Organização: 
CPM - Equipa Leiria II. #cpm https://
www.facebook.com/cpm.leiria.fatima
  online

10.Abr SÁB

Grupo da Imaculada: 
Encontro mensal
Evento do Grupo da Imaculada 
– Fundação Apostolado do 
Imaculado Coração de Maria. #gi
  11:00  Fátima

FMME: 43ª Sessão da 
Escola de Oração
Organização da Fundação Maria Mãe 
da Esperança. https://fmme.pt
  9:30  Consultar FMME

FMME: Devoção 1ºs Sábado
Organização da Fundação Maria Mãe 
da Esperança. https://fmme.pt
  20:30  Consultar FMME

Grupo Ondjoyetu: 
Reunião Mensal
Actividade interna do Grupo 
Missionário #Ondjoyetu.
  a definir

12.Abr SEG

Legião de Maria: Reunião 
do Comitium
Organização: Legião de 
Maria. http://lm.leiria.cc
  Não definido

13.Abr TER

Todos irmãos: o desafio da 
fraternidade e amizade 
social à luz da Carta Encíclica 
Fratelli Tutti (online)
Uma proposta de formação online da 
Escola Diocesana Razões da Esperança. 
+info https://formacao.leiria-fatima.
pt    #ccfc #catequese #edre
  21:00  (local não designado)

Cursilhos: Escola MCC
Organização: Movimento dos Cursilhos 
de Cristandade. http://mcc.leiria.cc
  22:00  Seminário de Leiria

14.Abr QUA

VIA LUCIS
Actividade organizada pelo Serviço 
Pastoral do Ensino Superior. 
Destinatários: estudantes do ensino 
superior. #spes http://spes.leiria.cc
  21:30  Leiria

15.Abr QUI

Eucaristia: culto, cultura 
e arte (online)
A Formação Complementar à 
distância «Eucaristia: culto, cultura 
e arte» pretende abordar a relação 
entre a arte e a eucaristia, nas suas 
múltiplas conexões. #ccfc #btc 
https://formacao.leiria-fatima.pt  
  21:00  Seminário 
Diocesano de Leiria

16.Abr SEX

Cristo de Betânea: 
Encontros Semanais
Acolhimento, partilha de vida, louvor e 
aprofundamento da Palavra, Adoração 
ao Santíssimo e Oração de Intercessão 
pelas pessoas com dificuldades na vida. 
Organização: Comunidade Cristo de 
Betânea. https://cristobetanea.net
  21:00  Casa de Acolhimento 
Cristo de Betânea, Fátima

Dia de Oração pela 
Ação Católica Rural
Organização: Acção Católica Rural.
  (local não designado)

17.Abr SÁB

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

FMME: 10ª Sessão dos Serviços
Organização da Fundação Maria Mãe 
da Esperança. https://fmme.pt
  14:30  Consultar FMME

Crisma em Pataias
#crisma
  17:00  Pataias

Cursilhos: Mini-cursilho
Organização: Movimento dos Cursilhos 
de Cristandade. http://mcc.leiria.cc
De 17/Abr até 18/Abr.  Não definido
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Encontro de Noivos
CPM Nº 28 - 17 (21h-23h) e 25 de abril, 
2 e 16 de maio (9h-13h) - Sábado à noite 
e Domingos de manhã. Organização: 
CPM - Equipa Monte Real. #cpm https://
www.facebook.com/cpm.leiria.fatima
  Centro Pastoral de Monte Real

18.Abr DOM

FMME: Via Lucis
Organização da Fundação Maria Mãe 
da Esperança. https://fmme.pt
  15:00  Consultar FMME

Crisma Paróquias Vieira 
de Leiria e Carvide
#crisma
  16:00  Leiria

20.Abr TER

Cursilhos: Reunião da 
Comissão Permanente
Organização: Movimento dos Cursilhos 
de Cristandade. http://mcc.leiria.cc
  21:00  Não definido

E-Razões da Esperança
A Escola Diocesana Razões da 
Esperança com formação feita à 
distância. Disciplina: Oficinas Práticas 
de Comunicação (A Comunicação 
para agentes pastorais), por Gabinete 
de Informação e Comunicação. 
http://opc.leiria.cc #edre #ccfc
  21:00  Online

Escola Diocesana Razões 
da Esperança
A Escola Diocesana Razões da Esperança 
nasce da coordenação de esforços e 
da colaboração de vários serviços e 
movimentos diocesanos, voltada para 
a formação. 21h00 às 21h50: Curso 
básico de iniciação à reflexão teológica 
e pastoral. 22h00 às 23h00: Vários 
blocos de formação à escolha dos 
participantes. #ccfc #catequese #edre 
https://formacao.leiria-fatima.pt
  21:00  Seminário 
Diocesano de Leiria

21.Abr QUA

Fora da Caixa
Actividade organizada pelo Serviço 
Pastoral do Ensino Superior. 
Destinatários: estudantes do ensino 
superior. #spes http://spes.leiria.cc
  21:30  Leiria

22.Abr QUI

Eucaristia: culto, cultura 
e arte (online)
A Formação Complementar à 
distância «Eucaristia: culto, cultura 
e arte» pretende abordar a relação 
entre a arte e a eucaristia, nas suas 
múltiplas conexões. #ccfc #btc 
https://formacao.leiria-fatima.pt  
  21:00  Seminário 
Diocesano de Leiria

23.Abr SEX

VITAMINA 23
A Vitamina 23 vai fortalecer-nos no dia 
23 de cada mês até à JMJ Lisboa 2023. 
Vamos marcar esta data todos os meses 
e temos a certeza que vens connosco! 
Organização: www.SDPJLeiria.com
  21:30  a definir

Cristo de Betânea: 
Encontros Semanais
Acolhimento, partilha de vida, louvor e 
aprofundamento da Palavra, Adoração 
ao Santíssimo e Oração de Intercessão 
pelas pessoas com dificuldades na vida. 
Organização: Comunidade Cristo de 
Betânea. https://cristobetanea.net
  21:00  Casa de Acolhimento 
Cristo de Betânea, Fátima

24.Abr SÁB

Crisma em Leiria
#crisma
  16:00  Leiria, Portugal

Legião de Maria: Recoleção
Organização: Legião de 
Maria. http://lm.leiria.cc
  9:30  Seminário

25.Abr DOM

DOMINGO DO BOM 
PASTOR: ORDENAÇÃO 
PREBITERAL DE 
JORGE FERNANDES

Presidida pelo cardeal D. António Marto. 
Os fiéis não são convidados a participar 
a fim de se cumprirem as normas de 
segurança sanitária. Em alternativa, 
pede-se-lhes para rezarem pelo novo 
presbítero. Está prevista a transmissão 
em direto nas redes sociais da Diocese: 
https://youtube.leiria-fatima.pt
  16:00  Sé de Leiria

FMME: Encontro de Casais
Organização da Fundação Maria Mãe 
da Esperança. https://fmme.pt
  18:00  Consultar FMME

27.Abr TER

Todos irmãos: o desafio da 
fraternidade e amizade 
social à luz da Carta Encíclica 
Fratelli Tutti (online)
Uma proposta de formação online da 
Escola Diocesana Razões da Esperança. 
+info https://formacao.leiria-fatima.
pt    #ccfc #catequese #edre
  21:00  (local não designado)

28.Abr QUA

SPEScial Talks - Economia 
e Sustentabilidade
Actividade organizada pelo Serviço 
Pastoral do Ensino Superior. 
Destinatários: estudantes do ensino 
superior. #spes http://spes.leiria.cc
  21:30  Leiria

29.Abr QUI

Eucaristia: culto, cultura 
e arte (online)
A Formação Complementar à 
distância «Eucaristia: culto, cultura 
e arte» pretende abordar a relação 
entre a arte e a eucaristia, nas suas 
múltiplas conexões. #ccfc #btc 
https://formacao.leiria-fatima.pt  
  21:00  Seminário 
Diocesano de Leiria

30.Abr SEX

Cristo de Betânea: 
Encontros Semanais
Acolhimento, partilha de vida, louvor e 
aprofundamento da Palavra, Adoração 
ao Santíssimo e Oração de Intercessão 
pelas pessoas com dificuldades na vida. 
Organização: Comunidade Cristo de 
Betânea. https://cristobetanea.net
  21:00  Casa de Acolhimento 
Cristo de Betânea, Fátima

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

Apresentação do 
Evangelho - Pataias
Link: http://l-f.pt/fbap
 9:00

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 11:00

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 12:30

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 15:00

Terço - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 18:30

Missa - Marinha Grande
Link: http://l-f.pt/fbmg
 19:00

Missa - Porto de Mós
Link: http://l-f.pt/fbpms
 19:00

Oração Shemá - SDPJ Leiria
Link: https://www.facebook.
com/sdpjleiria
 21:30

Terço - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 21:30

27.Mar SÁB

Apresentação do 
Evangelho - Pataias
Link: http://l-f.pt/fbap
 9:00

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 11:00

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 12:30

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 15:00

Terço - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 18:30

Missa - Porto de Mós
Link: http://l-f.pt/fbpms
 19:00

Terço - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 21:30

28.Mar DOM

Missa - Pataias
Link: http://l-f.pt/fbap
 9:00

Missa - Rio de Couros
Link: https://www.facebook.
com/mensageiro.eu
 10:00

Missa - D. António Marto
Link: https://youtube.leiria-fatima.pt
 10:30

Missa - Calvaria
Link: https://meet.jit.si/MissaCalvaria
 11:00

Missa - Caranguejeira
Link: http://l-f.pt/fbcar
 11:00

Missa - Marinha Grande
Link: http://l-f.pt/fbmg e 
http://l-f.pt/ytmg
 11:00

Missa - Milagres
facebook.com/milagreslra   
 11:00

Missa - Porto de Mós
Link: http://l-f.pt/fbpms
 11:00

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 11:00

Missa - Seiça
Link: https://www.facebook.
com/paroquiadeseica
 11:15

Missa - Mira de Aire
Link: https://www.facebook.com/mialsb
 11:30

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 12:30

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 15:00

Terço - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 18:30

Missa - Azoia
Link: http://l-f.pt/fbazoia
 19:00

Missa - Azoia, Barosa e 
Pastoral do Ensino Superior
Link: http://bit.ly/missa-em-casa
 19:00

Missa - Barosa
Link: http://l-f.pt/fbbarosa
 19:00

Terço - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 21:30

29.Mar SEG

Apresentação do 
Evangelho - Pataias
Link: http://l-f.pt/fbap
 9:00

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 11:00

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 12:30

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 15:00

Terço - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 18:30

Missa - Marinha Grande
Link: http://l-f.pt/fbmg
 19:00

Missa - Porto de Mós
Link: http://l-f.pt/fbpms
 19:00

Terço - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 21:30

30.Mar TER

Apresentação do 
Evangelho - Pataias
Link: http://l-f.pt/fbap
 9:00
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Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 11:00

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 12:30

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 15:00

Via Sacra - Seiça
Link: http://l-f.pt/fbseica
 15:00

Terço - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 18:30

Missa - Porto de Mós
Link: http://l-f.pt/fbpms
 19:00

Terço - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 21:30

31.Mar QUA

Missa - Pataias
Link: http://l-f.pt/fbap
 9:00

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 11:00

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 12:30

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 15:00

Terço - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 18:30

Missa - Porto de Mós
Link: http://l-f.pt/fbpms
 19:00

Terço - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 21:30

01.Abr QUI

Apresentação do 
Evangelho - Pataias
Link: http://l-f.pt/fbap
 9:00

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 11:00

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 12:30

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 15:00

Terço - Seiça
Link: https://www.facebook.
com/paroquiadeseica
 17:00

Terço - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 18:30

Missa - Porto de Mós
Link: http://l-f.pt/fbpms
 19:00

Terço - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 21:30

02.Abr SEX

Apresentação do 
Evangelho - Pataias
Link: http://l-f.pt/fbap
 9:00

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 11:00

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 12:30

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 15:00

Terço - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 18:30

Missa - Marinha Grande
Link: http://l-f.pt/fbmg
 19:00

Missa - Porto de Mós
Link: http://l-f.pt/fbpms
 19:00

Terço - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 21:30

03.Abr SÁB

Apresentação do 
Evangelho - Pataias
Link: http://l-f.pt/fbap
 9:00

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 11:00

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 12:30

Missa - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 15:00

Terço - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 18:30

Missa - Porto de Mós
Link: http://l-f.pt/fbpms
 19:00

Terço - Santuário Fátima
Link: https://l-f.pt/livefatima
 21:30

04.Abr DOM

Missa - Pataias
Link: http://l-f.pt/fbap
 9:00

Missa - Rio de Couros
Link: https://www.facebook.
com/mensageiro.eu
 10:00
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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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