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Equipas de
Acolhimento Local
reúnem mensalmente
para preparar
Dias nas Dioceses
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Desde o início do ano pastoral 2022/23, as Equipas de
Acolhimento Local (EAL) e os Comités Organizadores Vicariais (COV) têm reunido regularmente com o Comité
Organizador Diocesano (COD) para fazer um ponto de
situação da preparação da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e dos Dias nas Dioceses (DnD). Estas reuniões
têm acontecido mensalmente, online.
Com o principal objetivo de esclarecimento de dúvidas
e partilha de trabalhos, estas reuniões têm contado com
a representação da grande maioria das EALs e COVs.
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Neste mês de janeiro, vão acontecer duas reuniões,
uma no dia 7 de janeiro, presencial, para apresentação
do Manual de Procedimentos para as Paróquias de Acolhimento, e outra no dia 10 de janeiro, com a mesma finalidade que as últimas reuniões online.
Link: https://lefa.pt/?p=51605
# @media # Há pressa no ar # JMJ 2023

H Cristiana Lopes

Sabias que…

O Papa Bento XVI está em câmara
ardente com a casula que usou
na JMJ Sydney 2008?
O corpo de Bento XVI foi velado com a mesma casula
vermelha que o Papa emérito utilizou na Missa Final na

Jornada Mundial da Juventude Sydney 2008.
A escolha da casula feita por Bento XVI para o seu
funeral foi anunciada pelo arcebispo D. Anthony Fisher
na sua página de Facebook, que afirma também que
“O Vaticano confirmou que ele será enterrado com esta
mesma casula”.

SUMÁRIO
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Todos os jovens católicos a certo
ponto da sua vida fizeram a si
mesmos a seguinte questão: “Será
que sou o único?” E se olharmos
em contexto de grupo de jovens,
a pergunta mantém-se, mas no
plural: “Será que somos os únicos?”
Encontrei a resposta para ambas
as perguntas na Jornada Mundial
da Juventude da Polónia, em 2016.
E foi um grande e redondo “não”.
Encontrar milhões como eu, foi uma
experiência que nunca esquecerei.
Olhar para tantos outros jovens, e
ver Deus na sua mais pura forma
de amor, é indescritível. Depois de
toda uma experiência gratificante,
hoje agradeço com o coração cheio
de amor: Obrigado Meu Deus, por
Te mostrares nestes jovens como
eu! Obrigado meu Deus por me
mostrares que não estou sozinho
nesta caminhada.
Ângelo Nascimento – paróquia da
Cruz da Areia – JMJ Cracóvia 2016

DIOCESE
PARÓQUIAS
LECTIO DIVINA
EXTRAMUROS
LITURGIA
CÂNTICOS
VOX POPULI
AGENDAS
ÍNDICE

5 . JMJ2023 // Nº 210 // 5 de janeiro de 2023

DIOCESE

Na hora da partida
do Papa Bento XVI

(Mensagem de condolências
de D. José Ornelas)
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Recebemos, na manhã deste último dia
do ano de 2022, a notícia da partida para
os braços de Deus do Papa emérito, Bento
XVI, que termina a sua peregrinação nesta
terra, onde deixa pegadas de discípulo e
apóstolo e sementes de Evangelho e de
fé que moveram a Igreja e continuarão a
desafiá-la.
Estamos de luto pela morte deste nosso irmão e pastor, mas, ao mesmo tempo
damos graças a Deus pelo dom que ele foi
para todos nós e para toda a Igreja, durante o seu serviço como teólogo eminente e
iluminador; pela sua busca de caminhos e
linguagens para falar da fé em forma credível aos homens e mulheres dos nossos
dias; pelo diálogo entre a fé e a cultura que
promoveu; pela sua participação ativa no
Concílio Vaticano II e na sua correta implementação na Igreja; pelo diálogo ecuménico com as igrejas cristãs, na busca de
caminhos de entendimento e comunhão.
Conheci-o, antes de mais, pelos seus
escritos, que marcaram a minha juventude na Igreja e pude conhecê-lo pessoalmente, mais tarde enquanto sucessor de
Pedro. Da primeira fase, recordo sobretudo o professor admirável e o mestre credível da fé; da segunda, retenho a atitude
cordial e amável com que acolhia e dialogava com aqueles que se lhe dirigiam.
Para mim foi tão claro e sólido mestre da

fé, que cresceu e se revelou como pastor
sensível e cuidadoso no serviço de sucessor de Pedro, à frente de toda a Igreja.
Essa coerência do serviço revelou-se
precisamente na decisão que tomou de
renunciar à sua função de sucessor do
primeiro dos apóstolos de Jesus, quando
sentiu que já lhe faltavam as forças. E fê-lo
para que a Igreja pudesse ser bem servida por outra pessoa com maior energia.
Nesta sua decisão fielmente ponderada,
o papa Bento XVI mostra a todos os que
exercem funções de responsabilidade,
na Igreja e na sociedade, que o mais importante é mesmo servir, fiel e generosamente, à imagem do Bom Pastor, sem a
pretensão de protagonismos pessoais e
sem privatização de cargos, mas com a
liberdade, esforço e alegria, sabendo retirar-se quando chega o momento, para
que outros continuem o mesmo serviço,
na vinha do Senhor.
Na nossa Diocese de Leiria-Fátima,
quero ainda manifestar a minha gratidão
a Deus pelo carinho especial que Bento
XVI dedicou ao Santuário de Fátima e a
especial atenção que deu à mensagem
que Maria aqui deixou, quer antes da sua
eleição como Papa, quer durante o seu
pontificado. Os comentários teológicos
que desenvolveu ainda como Prefeito do
Dicastério para a Doutrina da Fé à tercei-
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ra parte do chamado Segredo de Fátima,
bem como as suas visitas ao santuário, foram decisivas para a interpretação equilibrada da mensagem de Fátima e para a
sua difusão credível, na Igreja e no mundo.
Ele estava bem convencido de que há um
caminho de fé na mensagem de Fátima
[na escola de Maria], com consequências
para a vida individual e social para os discípulos e discípulas de Jesus. E afirmava:
“Iludir-se-ia quem pensasse que a missão
profética de Fátima esteja concluída”.
No momento da sua partida, sentimos o dever da gratidão por tudo o que
nos deu, pelo que nos ensinou, pelo testemunho de amor à Igreja que nos deixa
e, particularmente pelo seu carinho por
este lugar e por esta Mensagem.
Que o Senhor, o Bom Pastor que o
Papa Bento XVI imitou e procurou mostrar nesta terra, o acolha misericordioso
junto de Si e que faça germinar e crescer
as muitas sementes de Evangelho que
semeou na sua peregrinação terrena, na
Igreja e no Mundo.
† José Ornelas Carvalho
Bispo de Leiria-Fátima
Link: https://lefa.pt/?p=51572
# @clero # @media # Bento XVI # Destaque #
Falecimento # Mensagem # Óbito

H D. José Ornelas

Formação sobre o novo “Itinerário
de Iniciação à Vida Cristã”
A Conferência Episcopal Portuguesa
aprovou recentemente o novo «Itinerário de Iniciação à Vida Cristã das Crianças
e dos Adolescentes com as Famílias», documento orientador para a renovação do
itinerário catequético em Portugal, que
estará na base da construção dos novos
materiais catequéticos que começaram já
a ser elaborados.
Para possibilitar uma leitura das opções de base que orientam o documento,
dos elementos essenciais que estruturam
cada um dos tempos deste itinerário, e
das opções pedagógicas que vão procurar
ser implementadas, com as implicações
práticas para a organização da catequese
paroquial, o Serviço Diocesano de Catequese convida os responsáveis paroquiais,
os membros dos secretariados paroquiais
e vicariais, os párocos, e todos os que de
alguma forma assumem uma função de
coordenação da catequese, para uma manhã de formação sobre o novo «Itinerário
de Iniciação à Vida Cristã das Crianças e
dos Adolescentes com as Famílias».
O encontro realiza-se no sábado, 28
de janeiro de 2023, no Seminário de Leiria
(Aula Magna), das 9h30 às 12h.
SUMÁRIO
JMJ2023

Para a organização prática do encontro, deve ser feita a inscrição no formulário disponibilizado para o efeito (https://
forms.gle/tWi2xZrdogfLnShd7) ou contactando diretamente o Serviço Diocesano de Catequese (244825168), até ao dia
25 de janeiro de 2023.

à

Documento orientador
http://l-f.pt/ntxw

Link: https://lefa.pt/?p=51600
# Destaque # Serviço Diocesano da Catequese
(SDC)

H Pe. José Henrique

Festa de Natal dos colaboradores da Diocese foi
oportunidade integração oficial de novos membros
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No dia 3 de janeiro, os colaboradores do
Seminário, Cúria diocesana, Casa Episcopal, Cáritas e Gráfica de Leiria juntaram-se no Seminário de Leiria para realizar a
sua festa de natal. Esta iniciativa, que já
tem tradição de vários anos, esteve interrompida durante o período da pandemia, durante o qual, mesmo assim, houve
oportunidade para juntar os colaboradores em celebração eucarística. Este ano,
retomou-se a normalidade e a festa prolongou-se com um almoço de confraternização.
Outra novidade, como não podia deixar de ser, foi a presença de D. José Ornelas que, pela primeira vez, pôde presidir à
celebração deste dia e durante a qual fez
questão de referir a importância de todos
os que fazem parte da família diocesana
de uma forma mais permanente, e agradecer a colaboração de todos os presentes.

No final da celebração, novos colaboradores da cúria diocesana tomaram posse nos respetivos cargos. A Helena Santos
é a notária do Tribunal Eclesiástico e o
casal Ana e Nuno Gordalina assumiram
a responsabilidade do Serviço da Pastoral
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Familiar do qual é assistente o padre José
Augusto Rodrigues.
Link: https://lefa.pt/?p=51594
# Cúria

H Paulo Adriano

Vai começar o curso para
os casais que discutem por tudo,
mas não se separam por nada
No dia 21 de Janeiro pelas 21h inicia-se o 12º (Per)CURSO
PARA CASAIS, (nova designação do PERCURSO ELA&ELE/THE
MARRIAGE COURSE).

SUMÁRIO
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Trata-se de um percurso romântico para
casais composto por 7 sessões, destinadas a ajudar aqueles que desejem investir
na sua relação e torná-la mais forte, com
toda a privacidade. Não queremos conhecer a relação, apenas o casal saberá do que
dialoga.
Os conteúdos e estrutura do (per)curso são da autoria do secretariado do (Per)
Curso ALPHA.
PRETENDE ajudar os casais a consolidar a sua relação, proporcionando um
tempo exclusivo a dois, incentivando à reflexão e oferecendo meios para construir
um casamento sólido e duradouro.
DESTINA-SE a qualquer casal que deseje trabalhar a sua relação investindo
nela, que pretenda reforçar o seu casamento ou que queira encontrar meios
concretos para ultrapassar as dificuldades
do mesmo.
Destina-se a qualquer casal, esteja noivo, casado ou a experimentar a coabitação, seja ou não praticante, esteja numa
fase boa da relação ou a experimentar
dificuldades.
Este curso é para os CASAIS IMPERFEITOS que se RECUSAM a DESISTIR um
do outro e que, apesar dos PROBLEMAS,
continuam JUNTOS!

casais que desejam SER FELIZES!
CALENDÁRIO DO 12º (Per)
CURSO em 2023:
SESSÃO 121/01 Estabelecer bases sólidas
SESSÃO 228/01 A arte da comunicação
SESSÃO 311/02 A resolução de conflitos
SESSÃO 425/02 O poder do perdão
SESSÃO 504/03 O Impacto da família
–Passado/presente
SESSÃO 618/03 A sexualidade
SESSÃO 701/04 Amor em ação
CUSTO DA SESSÃO: 10,00€ POR CASAL
Nota: Em caso de necessidade, haverá
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LITURGIA
CÂNTICOS
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ÍNDICE

MOMENTOS BÁSICOS
DE UMA SESSÃO:
CHÁ/CAFÉ
Cada sessão começa por um chá ou café a
dois. Um tempo à luz das velas que permite relaxar e passar tempo em casal;
PALESTRAS
Exposição de um vídeo relativo ao tema
da sessão em causa;
TEMPOS DE DIÁLOGO EM CASAL
A palestra é por vezes interrompida para
fazer exercícios em casal, acompanhados
por algo doce.
TRABALHO EM CASA
No final de cada sessão são propostos
exercícios em casal para casa.
Este (per)curso destina-se a TODOS os

8 . diocese // Nº 210 // 5 de janeiro de 2023

espaço e atividades para os filhos (até 12
anos), que terão de vir já jantados.
Este (per)curso é para os CASAIS que
DISCUTEM por tudo, mas NÃO SE SEPARAM por nada!
E já agora, porque não oferecerem o
(Per)CURSO ou uma ou duas sessões a
um casal amigo pelo NATAL?
Como vêem, tudo é possível!
Chamamos a atenção para o facto de
as inscrições serem limitadas à dimensão
do espaço, pelo que quanto mais cedo as
fizerem chegar, maior será a garantia de
terem lugar no Percurso…

à

INSCRIÇÕES em:
http://l-f.pt/stze

Link: https://lefa.pt/?p=51583
# Curso para Casais

H Elsa Machado

51.º Encontro Interdiocesano de Catequistas
“O Ministério do Catequista numa Igreja
Sinodal” é o tema do 51º Encontro Interdiocesano de Catequistas, que decorrerá
nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2023, no
Centro Catequético, em Fátima. O Interdiocesano junta catequistas das dioceses
da Zona Centro – Leiria-Fátima, Lisboa,
Portalegre – Castelo Branco, Santarém,
Setúbal – para dois dias de reflexão, partilha, oração e celebração da fé.
Após a publicação do Motu Proprio
Antiquum Ministerium do Papa Francisco, pelo qual instituiu o Ministério do Catequista, e na receção do documento da
Conferência Episcopal Portuguesa Ministérios Laicais para uma Igreja Ministerial,
esta é a oportunidade para aprofundar a
reflexão sobre o Ministério do Catequista
numa perspetiva eclesial, litúrgica e pastoral.
As inscrições decorrem até ao dia 10
de fevereiro de 2023 no formulário disponibilizado on-line para o efeito (AQUI: https://forms.gle/UoJDHCvb57kmQ6h46),
ou contactando diretamente o Secretariado de Catequese da própria Diocese.
PROGRAMA
SÁBADO, 18 DE FEVEREIRO DE 2023
09h00: Acolhimento
09h30: Oração da manhã e introdução ao

tema
10h15: Conferência: «O Ministério do
Catequista – perspetiva eclesiológica» |
Prof. Borges de Pinho
12h00: Intervalo
12h25: Eucaristia
13h00: Intervalo para almoço
15h00: Conferência: «O Ministério do Catequista – perspetiva litúrgica» | D. José
Cordeiro
17h15: Celebração Mistagógica «Saboreai e vede como o Senhor é bom»
19h30: Intervalo para jantar
21h30: Terço e Procissão de Velas (Santuário de Fátima)
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DOMINGO, 19 DE FEVEREIRO DE 2O23
09h30: Oração da manhã
10h00: Conferência: «Concretizações
pastorais do Ministério do Catequista» |
Pe. Diamantino Duarte
12h00: Eucaristia
13h00: Intervalo para almoço
15h00: Momento cultural
16h00: Conclusão
Link: https://lefa.pt/?p=51603
# Serviço Diocesano da Catequese (SDC)

H Pe. José Henrique

Samaritanos levam Natal à prisão
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Há “mundos” com histórias azuis, histórias vermelhas e outros “mundos” amarelos e com muitas outras cores. Umas
são historias felizes(verde), com principio,
meio e fim e outras com atropelos (cor
preto). Muitas são as histórias deste mundo e de outros “mundos”, nem sempre
cor-de-rosa, mas sim de vidas com cores
semelhantes.
São vidas de “mundos” desconcertantes, ora sem eira nem beira, ora sem regra
e sem perspetiva. Frutos de vidas fáceis e
difíceis, sem disciplina, sem noção, muitas
vezes só há uma solução com instrução
ou correção.
E, porque nem todas as histórias são
iguais, porque não necessariamente tem
de ser cinzentas ou cor de rosa, simplesmente são vidas (in)perfeitas. Apenas são
histórias de vidas e “mundos”, que nascem
de várias cores, apenas num mundo (in)
explicado.
Porque hoje já nada… é (des)colorido
ou (in)justificado, mas sim e muito (in)
compreendido. Vejamos, como por vezes,
são as cores da vida de outros ”mundos”
que, nos fazem sentir e pensar.
Escolhemos o azul e sem querer acertamos, levámos na mão a Sagrada Família,
doce esperança e compreensão, tão somente a nossa vontade e prontidão.
Deixemos -nos refletir nas escolhas e
atitudes de alguma juventude e adolescência que muitas vezes nos levam a (re)
pensar.
A visita propriamente dita
Pouco faltava para a hora marcada, o dia
apresentava-se soleiro. Íamos a meio da
tarde e o combinado era no final do dia
começar.
Éramos apenas dez, o novo padre já lá

estava, estávamos todos bem dispostos e
tínhamos agendado a visita aos mais de
200 jovens (reclusos) visitar.
O sol era tépido, apenas amornava as
árvores, todo o ambiente estava afável, o
vento soprava ligeiro, mas o frio parecia
querer apertar. Havia no ar a alegria do
Natal, a esperança num prenúncio de surpresa, fazer a Boa Nova chegar. Estávamos
todos sorridentes, bem-dispostos, e aos
poucos fomos criando o grupo dos corajosos juntar.
No caminho, os nossos passos ansiosos, logo se foram (des)concertando e
desprendendo.
As pressas eram agora mais serenas,
pois ainda tínhamos que esperar.
Havia um compasso descompensado,
que não se explica, mas tranquilizava.
Eram quadrículas, gaiolas, eram e são
espaços geometrizados. São apenas janelas compartimentadas.
E ali parecia que o tempo parava, e
havia o silêncio, apenas era quebrado
quando de algures soltam-se os gritos e os
chamados nos faziam arrepiar.
Lá do alto da cidade, a distância entre
os pavilhões não é grande, chamam-lhes
“Confiança”, “OBS” A e B, “Simples” A e B,
até parece que são outros planetas, ou
cosmos de que estamos a falar.
Dividimo-nos por cinco grupos de
dois e logo fomos alertados, para a regras
cumprir, pois estaríamos sujeitos e perigos podiam surgir.
Aos poucos, juntamente com as refeições, as portas dos pavilhões abriam, e íamos entrando na medida que a segurança
era possível. Porque os guardas eram e são
poucos, estavam de greve e nem em todos os jovens eles podem confiar.
Lá dentro, nas alas em sequência as
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portas das celas começaram a abrir, a relinchar, uma a uma a ressoar, aqueles barulhos a entoar, é mesmo de não lembrar.
Os rostos, a espreitar, esses um a um
iam surgindo, entre sorrisos abertos, tímidos ou espantados, os alheados queriam-nos sensibilizar. Uns a medo, outros
a refilar, todos desprovidos de medos ou
reservas para nos impressionar.
Mas nós apenas fomos visitar, estender
a mão e cumprimentar.
Num olhar rápido e fugaz percebeu-se
a mágoa e a revolta que alguns nos queriam afirmar.
As lembranças que levávamos debaixo
dos braços eram apenas da família para
simbolizar, um carinho, um doce, mas
principalmente levar com grande significado, a mensagem de que o melhor está
para vir e vem para ficar.
A esperança num futuro melhor, a
confiança de que tudo vai ficar bem, pois
tudo o que desejamos é que tenham saúde, paz e confiança num Deus maior, no
universo, em Cristo, nosso mestre ACREDITAR. Confiança num recomeço, num
perdão, num novo sentido à vida. E nunca
os bons conselhos devemos ignorar.
De regresso a casa, já pela noite, de
volta aos nossos lares, nunca foi tão bom
relembrar que somos felizes, e com muito
ou pouco valor a dar, o melhor é muita
compaixão a todos desejar.
Porque por dentro estávamos todos a
tilintar, o nosso coração a bater, mas nunca a desmoronar, pois é grande a nossa
missão de encorajar.
Afinal era Natal, era dia de alegrar.
Link: https://lefa.pt/?p=51579
# Pastoral Carcerária # Samaritanos

H Maria Sousa
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Jovens da Azoia passam férias
em casa de saúde mental

SUMÁRIO
JMJ2023
DIOCESE
PARÓQUIAS
LECTIO DIVINA

Um grupo de 15 jovens da paróquia da
Azoia aceitou, pela sexta vez, o desafio de
passar uma semana das suas férias de Natal na Casa de Saúde do Telhal, uma Casa
de Saúde Mental da Ordem Hospitaleira
de S. João de Deus.
Ali, os jovens viveram momentos especiais, partilhando e acolhendo na sua vida
as pessoas com doenças ou deficiências
mentais que vivem nesta casa, e através
desta entrega, alegria e amor pelo outro,
experienciaram e acolheram o Amor de
Jesus por cada um.
Aqui fica a partilha da experiência de
uma jovem que viveu esta experiência
pela primeira vez este ano:
“Quando vamos para uma experiência
equivalente a esta, a primeira impressão é

que vamos beneficiar o outro, neste caso o
utente. Mal eu sabia que estava enganada. Esta experiência é uma experiência que
nos favorece também a nós, enquanto seres humanos. Este voluntariado teve uma
capacidade enorme de nos permitir desligar da rotina viciada com que andamos
durante todo o ano e, por sua vez, permitindo sermos nós próprios da forma mais
autêntica e simples, pois os utentes com
quem passámos a semana fazem-te sentir
uma pessoa maravilhosa e consequentemente fazíamos com que eles se sentissem
de forma equivalente, porque de facto eles
também o são.
São pessoas como nós que carecem de
afeto, com a diferença que conseguem ver
a simplicidade que corresponde à verda-

deira felicidade. São pessoas que te vão divertir, vão contar as suas diversas histórias
de vida, e não se enganem, são histórias
bem sábias que levamos para a toda a
vida. São pessoas que te abrem o coração
e que tu não temes em fazer o mesmo com
elas, vais ter o melhor retorno.
Foram dias excecionais, nunca me custou tanto deixar um sítio tão amigável
como este. Guardo estes utentes com muito carinho no meu coração.
Irei voltar.” Rafaela Almeida
Link: https://lefa.pt/?p=51585
# Azoia

H Cláudia Silva
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Lobitos da Bajouca distribuem presentes
Nos dias 16 e 17 de dezembro realizou-se,
na antiga escola da Guia, a atividade de
Natal da secção dos lobitos do agrupamento 1226 Bajouca.
O tema desta atividade foi “Lobitos
salvam o Natal”, cujo objetivo era ajudar
os duendes e o pai Natal a conseguirem
salvar o Natal, porque existia muito trabalho e os duendes não estavam a conseguir
dar conta do recado sozinhos.
A atividade deu início na sexta-feira,
onde os lobitos tiveram a sua primeira
missão, que era vestirem-se de duendes
e de escreverem mensagens de Natal sem
saber qual a sua finalidade.
Na manhã seguinte, os lobitos descobriram a sua segunda missão, que consistia em visitar animais, mais especificamente cavalos, pois os duendes também
queriam dar “presentes” aos animais. Os
lobitos deslocaram-se então ao centro
hípico da Guia, onde puderam fazer uma
visita guiada em todo o espaço e ainda
dar muitos miminhos aos cavalos.
A terceira missão consistia em dar
bombons e as mensagens que tinham
realizado no dia anterior, às pessoas que
encontrassem na rua. O objetivo era que
toda a gente recebesse um presente neste
Natal. Além das mensagens e dos bombons, ainda existiram pessoas com direito

a beijinhos e abraços. Foi um momento
mágico de Natal, em que os lobitos perceberam que um simples gesto como aquele, deixou muitas pessoas emocionadas e
felizes, porque estão longe das suas famílias nesta altura tão importante do ano
e aquele miminho foi muito importante
para eles.
Antes do início da atividade, os lobitos
tinham a missão de fazer um presente
para o amigo secreto. Foi então que, antes
do almoço, distribuímos todos os presentes uns pelos outros.
A atividade acabou com uma peque-

na reflexão de como é importante sermos
amigos para as outras pessoas e para os
animais. Perceberam ainda que nesta altura do ano tão bonita e mágica uns simples gestos marcam a vida das pessoas.
Os lobitos adoraram visitar o centro
hípico, bem como dar miminhos às pessoas que encontravam na rua! Foi uma
atividade cheia de risos, amor, partilha e
brincadeiras.
Link: https://lefa.pt/?p=51556
# 1126 # Bajouca # Escutismo

H Liliana Domingues
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Ainda que o frio do inverno se fizesse
sentir nas ruas, a igreja paroquial de Rio
de Couros encheu-se de calor, testemunhando que a Família, ainda imbuída do
espírito natalício, é uma verdadeira fonte
de Amor, que nem o tempo, nem as dificuldades esgotam os valores que dela
brotam. Assim, foi celebrada, neste dia 30
de dezembro de 2022, em ambiente de
regozijo, a Festa das Famílias Jubilares das
paróquias de Rio de Couros, Formigais e
Ribeira do Fárrio, recordando a Sagrada
Família, Jesus, Maria e José.
Esta celebração, também de Ação de

Graças pelo ano 2022, na qual marcaram presença os presidentes da Junta das
Uniões de Freguesia de Rio de Couros e
Casal dos Bernardos, e Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, outros autarcas,
representantes das associações e instituições, foi vivida de forma solene e toda a
assembleia rezou pelas próprias famílias
e por todas as famílias do mundo, cada
uma com as suas alegrias, com os seus sofrimentos, com as suas dificuldades e com
as suas esperanças, na imagem dos casais
que se uniram pelo matrimónio este ano
e pelos que o fizeram há vinte e cinco, cin-
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quenta, sessenta ou mais anos.
No final da Eucaristia, o padre David
Barreirinhas, que presidiu à celebração,
saudou individualmente cada casal e
entregou-lhes uma pequena pagela com
a Oração da Família, do Papa Francisco,
como lembrança. Seguiu-se um Porto de
Honra no Salão Paroquial de Rio de Couros para todas as famílias jubilares.
Link: https://lefa.pt/?p=51588
# Formigais # Ribeira do Fárrio # Rio de
Couros

H António Ferraz

LECTIO DIVINA

LECTIO DIVINA para a
Solenidade da Epifania, Ano A
«Viemos adorá-lo»
Breve introdução
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A oração coleta do Domingo da
Epifania do Senhor coloca-nos diante
de duas dimensões do conhecimento
de Deus: a primeira aqui na terra, à
luz do conhecimento de Deus pela
fé, e a segunda na eternidade, onde
estaremos face a face com Ele, no
conhecimento perfeito, iluminados pelo seu Amor. É justamente o
brilho dessa Luz de Deus, referido a
Jerusalém na primeira leitura, que
nos é garantido, pela fé, aqui neste
mundo, onde somos todos convidados a deixar brilhar em nós a luz de
Cristo; e no céu, com a Jerusalém celeste, onde brilhará para sempre em
nós a luz do Senhor. Somos convidados, então, desde já, no dinamismo
da fé, a adorarmos o Senhor, como
fizeram os magos vindos do oriente e
como a Igreja o faz todos os dias. É na
adoração ao Senhor que nos deixamos iluminar por Ele, para também
nós podermos iluminar o mundo.
Estamos neste mundo e aqui, diante
d’Ele, diante de um sacrário onde
Ele está presente, e diante do mundo
podemos também dizer: “viemos
adorá-lo”.
Invocação

Senhor Jesus, que estás presente na
Eucaristia, nós Te adoramos.
Tu que estás no meio de nós e a Tua

presença é luz para as nossas vidas,
nós Te adoramos.
Tu que vens ao nosso encontro, nós
Te adoramos.
Tu que és o nosso alimento e estás
sempre disponível, nós Te adoramos.
Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos
inspire a Te adorarmos na Eucaristia,
a Te procurarmos no Sacrário,
a dobrarmos os nossos joelhos e o
nosso coração diante de Ti.
Adorado sejas, Senhor!
Que a nossa vida seja um constante
“Viemos adorá-Lo”.
Ámen.
Escuta da Palavra de Deus

2.1. Vamos escutar uma passagem
do Evangelho de Mateus (Mt 2,1-12)
O Nascimento de Jesus dá-se envolto
num mistério. S. Mateus leva-nos
a contemplá-Lo à Luz do primeiro
encontro do mundo pagão com o
Salvador. Os magos são, por isso, os
representantes de todos os crentes
do mundo inteiro que virão a adorar
o Senhor. Com a visita dos Magos
realizam-se as profecias do Antigo
Testamento. O orgulho de Herodes
e dos sábios de Israel, porém, revela
que existem opções contrárias. Mas,
a boa vontade dos Magos, que, atentos aos sinais dos Tempos vivem e
entregam-se à aventura da Fé, é para
nós o exemplo a seguir.
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Leitura do Evangelho de João (Mt
2,1-12)
«Tinha Jesus nascido em Belém da
Judeia, nos dias do rei Herodes,
quando chegaram a Jerusalém uns
Magos vindos do Oriente. «Onde está
– perguntaram eles – o rei dos judeus
que acaba de nascer? Nós vimos a sua
estrela no Oriente e viemos adorá-l’O». Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e, com ele, toda
a cidade de Jerusalém. Reuniu todos
os príncipes dos sacerdotes e escribas
do povo e perguntou-lhes onde devia
nascer o Messias. Eles responderam: «Em Belém da Judeia, porque
assim está escrito pelo Profeta: ‘Tu,
Belém, terra de Judá, não és de modo
nenhum a menor entre as principais
cidades de Judá, pois de ti sairá um
chefe, que será o Pastor de Israel,
meu povo’». Então Herodes mandou
chamar secretamente os Magos e pediu-lhes informações precisas sobre
o tempo em que lhes tinha aparecido
a estrela. Depois enviou-os a Belém
e disse-lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente acerca do Menino; e,
quando O encontrardes, avisai-me,
para que também eu vá adorá-l’O».
Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham
visto no Oriente seguia à sua frente
e parou sobre o lugar onde estava o
Menino. Ao ver a estrela, sentiram
grande alegria. Entraram na casa,

SUMÁRIO
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viram o Menino com Maria, sua Mãe,
e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus
tesouros, ofereceram-Lhe presentes:
ouro, incenso e mirra. E, avisados em
sonhos para não voltarem à presença
de Herodes, regressaram à sua terra
por outro caminho».

como a lua que reflete luz. A estrela
brilha. Assim brilha o Senhor, assim
brilha a “sua estrela”.

(momento para ler de novo em silêncio e
interiorizar a Palavra de Deus)

«o rei Herodes ficou perturbado e,
com ele, toda a cidade de Jerusalém».

2.3. Breve comentário

Há quem se deixa perturbar quando
há uma luz, alguém, que ilumina mais, que brilha mais, que faz
sombra. O cristão não pode deixar-se
perturbar por inveja ou desgostos.

Os magos, guiados por uma estrela
(com luz própria), saem à procura
do Rei de Israel. Deixam-se guiar, na
noite, por aquela luz. Assim é a vida
do Cristão que se deixa iluminar pela
luz da Palavra de Deus à procura de
Jesus. A Palavra de Deus tem luz própria, como aquela Estrela que revela
o Salvador, que se manifesta humilde, e ilumina-nos e guia-nos nas noites da vida à procura do Senhor. Os
magos deixam-se guiar, pela Estrela,
pelos sonhos, pela convicção que têm
dentro de si. Assim também nós, que
temos dentro uma luz, uma certeza:
o Senhor, que é o nosso Deus, é o nosso Rei e governa a nossa vida. A Ele
somos chamados, como os magos.
E para ele, como os magos que lhe
trouxeram presentes, somos chamados a dar o melhor de nós. E, como os
magos, somos chamados a adorar o
nosso Deus: «Viemos adorá-l’O».
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«Nós vimos a sua estrela»
Uma estrela tem luz própria. Não é

– Deixo-me guiar pela “sua estrela”?
De que modo me deixo guiar por
Jesus? Deixo-me iluminar por Jesus?
De que modo Ele me ilumina?

– O que me perturba? Na minha
relação com os outros existem sentimentos contrários à fé e à caridade?
Como vencê-los?
«‘Tu, Belém, terra de Judá, não és
de modo nenhum a menor entre as
principais cidades de Judá, pois de ti
sairá um chefe, que será o Pastor de
Israel, meu povo’».
Às vezes sentimo-nos pequenos, sem
importância; parece que ninguém
está por nós. Mas o Senhor escolhe
sempre o que é fraco aos olhos do
mundo. O Senhor ama os pobres e
humildes de coração.
– Sinto-me pequenino? Confio a
minha pequenez ao Senhor? Apresento-lhe o pouco que tenho para
que Ele possa fazer muito em mim e
através de mim?
«e, quando O encontrardes, avisai-me, para que também eu vá
adorá-l’O […] Entraram na casa,
viram o Menino com Maria, sua Mãe,
e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O. Depois, abrindo os seus
tesouros, ofereceram-Lhe presentes:
ouro, incenso e mirra».
Sabemos que Herodes mentia. Não
era a sua intenção adorar o Menino.
Os magos disseram antes, e com
verdade, «viemos adorá-l’O» e assim
o fizeram diante d’Ele. A adoração é

um ato de humildade. Colocamo-nos
diante de Deus e submetemos a Ele
a nossa vida… Adorar a Deus faz-nos
bem. Deram-lhe presentes, porque
diante de Deus só podemos ofertar o
melhor de nós.
Tenho procurado ser um adorador?
Tenho adorado Jesus na Eucaristia,
diante do Sacrário? Tenho procurado
viver momentos de adoração na Igreja ou mesmo em casa quando estou
sozinho? Elevo o meu pensamento ao
Senhor e, no meu dia a dia, mesmo
ocupado, penso no Senhor e adoro-O
em espírito e verdade? Tenho feito da
minha vida uma oferta a Deus?
Propósito e oração final

A partir desta palavra de João proponho-me a:
– Procurar o Senhor através da sua
Palavra e da oração.
– Ser um adorador: seja diante do
Sacrário ou em pensamento.
– Dar de mim a Deus.
Oração:
Senhor Jesus, eis-me aqui, diante de
Ti.
Quero adorar-Te, bendizer-Te
e entregar-Te a minha vida.
Tu és o Rei, Tu és o Senhor.
A Ti, Jesus, todo o louvor e toda a
adoração.
Bendito e louvado sejas, Senhor.
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito
Santo …

Lectio divina
Podcast

à

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

Texto:
H Pe. Marcelo Moraes
Vozes:
H Francisca Ferreira e Bernardo
Ferreira
Pós-Produção:
H José Simões
# Lectio Divina
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EXTRAMUROS

Especial: Bento
XVI (1927-2022)
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O percurso de vida do Papa emérito,
falecido aos 95 anos de idade
Cidade do Vaticano, 31 dez 2022 (Ecclesia) – O Papa emérito Bento XVI faleceu
este sábado, aos 95 anos de idade, anunciou o Vaticano.
“Com pesar, informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 09h34, no
Mosteiro ‘Mater Ecclesiae’, no Vaticano.
Assim que possível, serão enviadas novas
informações”, refere uma nota do porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, enviada

aos jornalistas.
O diretor da sala de imprensa da Santa
Sé adiantou que o corpo do Papa emérito
vai estar na Basílica de São Pedro, a partir
da manhã de segunda-feira, “para a saudação dos fiéis”.
Em conferência de imprensa, Matteo
Bruni, acrescentou que o funeral de Bento
XVI vai ser celebrado na próxima quinta-feira, às 09h30 locais (08h30 em Lisboa),
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na Praça São Pedro, sob a presidência do
Papa Francisco.
O estado de saúde do Papa emérito tinha vindo a agravar-se nos últimos dias e,
na quarta-feira, Francisco pediu orações
pelo seu antecessor, referindo que este se
encontrava “muito doente”; nesse mesmo
dia, Bento XVI recebeu a unção dos doentes, informou o porta-voz do Vaticano.
Bento XVI, eleito em abril de 2005
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para suceder a João Paulo II, tinha renunciado ao pontificado em fevereiro de
2013, mantendo uma vida reservada no
Mosteiro ‘Mater Eclesiae’, do Vaticano,
sem aparições públicas desde a viagem à
Alemanha, para visitar o seu irmão mais
velho, monsenhor Georg Ratzinger, em
junho de 2020 – o sacerdote viria a falecer
a 1 de julho.
Joseph Aloisius Ratzinger nasceu em
Marktl am Inn (Alemanha), no dia 16 de
abril de 1927, um Sábado Santo, e passou
a sua infância e adolescência em Traunstein, uma pequena localidade perto da
Áustria.
Nos últimos meses da II Guerra Mundial (1939-1945), foi arrolado nos serviços
auxiliares antiaéreos pelo regime nazi.
Juntamente com o seu irmão Georg,
foi ordenado padre a 29 de junho de
1951; dois anos depois, doutorou-se em
teologia com a tese ‘Povo e Casa de Deus
na doutrina da Igreja de Santo Agostinho’.
De 1962 a 1965, participou no Concílio
Vaticano II como ‘perito’, após ter chegado a Roma como consultor teológico do
cardeal Joseph Frings, arcebispo de Colónia.
Em 25 de março de 1977, o Papa Paulo VI nomeou-o arcebispo de Munique e
Frisinga; a 28 de maio seguinte, recebeu a
sagração episcopal e escolheu como lema
episcopal ‘Colaborador da verdade’.
O mesmo Paulo VI criou-o cardeal, no
consistório de 27 de junho de 1977.
Em 1978, participou no Conclave, celebrado de 25 a 26 de agosto, que elegeu
João Paulo I; este nomeou-o seu enviado
especial ao III Congresso Mariológico Internacional que teve lugar em Guaiaquil
(Equador) de 16 a 24 de setembro; mo
mês de outubro desse mesmo ano, participou também no Conclave que elegeu
João Paulo II.
O Papa polaco nomeou o cardeal Ratzinger como prefeito da Congregação
para a Doutrina da Fé e presidente da
Pontifícia Comissão Bíblica e da Comissão
Teológica Internacional, em 25 de novembro de 1981.
No dia 19 de abril de 2005, o cardeal
Joseph Ratzinger foi eleito como o 265.º
Papa, sucedendo a João Paulo II; a 11 de
fevereiro de 2013, Dia Mundial do Doente
e memória litúrgica de Nossa Senhora de
Lourdes, anunciaria a renúncia ao pontificado, com efeitos a partir do dia 28 do
mesmo mês, uma decisão inédita em quase 600 anos de história na Igreja Católica.
“Depois de ter examinado repetida-

mente a minha consciência diante de
Deus, cheguei à certeza de que as minhas
forças, devido à idade avançada, já não
são idóneas para exercer adequadamente
o ministério petrino”.
Bento XVI realizou 24 viagens ao estrangeiro, incluindo uma visita a Portugal,
entre 11 e 14 de maio de 2010, com passagens por Lisboa, Fátima e Porto.
No total, as visitas apostólicas tiveram como destino prioritário a Europa
(16), seguindo-se a América (3), o Médio
Oriente (2), a África (2) e a Oceânia (1); a
estas somam-se 30 deslocações em solo
italiano.
O falecido papa assinou três encíclicas
e presidiu a três Jornadas Mundiais da Juventude (Colónia, Sidney e Madrid), para
além de ter convocado cinco Sínodos dos
Bispos, um Ano Paulino, um Ano Sacerdotal e um Ano da Fé.
As encíclicas, textos mais importantes
do pontificado, começaram a ser publicadas em 2006, com a ‘Deus caritas est’
(Deus é amor), um texto breve que apresenta uma “fórmula sintética da existência cristã”: Deus é amor e os cristãos acreditam nesse amor, fazendo dele a “opção
fundamental” da sua vida.
O texto é estruturado em duas partes: a primeira, mais teórica, unifica os
conceitos de ‘eros’ (amor entre homem e
mulher) e ‘agape’ (a caridade, o amor que
se doa ao outro); na segunda, centra-se na
ação caritativa da Igreja, que apresenta
como mais do que uma mera forma de
“assistência social”, mas como uma parte
essencial da sua natureza.
‘Spe salvi’ (Salvos na esperança) é o
título da segunda encíclica de Bento XVI,
de 2007, dedicada ao tema da esperança
cristã, num mundo dominado pela descrença e a desconfiança.
“O homem tem necessidade de Deus,
de contrário fica privado de esperança”,
pode ler-se num texto que cita, entre outros, Platão, Lutero, Kant, Bacon, Dostoievski, Engels e Marx – ao criticar o “materialismo” marxista.
Depois de negar que Jesus tenha trazido uma mensagem “socio-revolucionária”, Bento XVI abordou a questão da evolução para afirmar que “a vida não é um
simples produto das leis e da casualidade
da matéria, mas em tudo e, contemporaneamente, acima de tudo há uma vontade pessoal, há um Espírito que em Jesus se
revelou como amor”.
A terceira encíclica, ‘Caritas in Veritate’ (A caridade na verdade), publicada
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em 2009, propõe uma nova ordem internacional, para governar a globalização e
superar as sucessivas crises, apontando
como prioridade a “reforma quer da Organização das Nações Unidas quer da
arquitetura económica e financeira internacional”.
Bento XVI propôs “uma nova e profunda reflexão sobre o sentido da economia e dos seus fins, bem como uma revisão profunda e clarividente do modelo de
desenvolvimento”.
Em 2012, Joseph Ratzinger encerrou
a sua trilogia sobre ‘Jesus de Nazaré’ com
um livro sobre a infância de Cristo.
A 18 de abril, Bento XVI tornou-se o
terceiro Papa a discursar na sede da ONU,
depois de Paulo VI, em 1965, e João Paulo
II, em 1979 e 1995.
A promoção dos direitos humanos
continua a ser a estratégia mais eficaz
para eliminar a desigualdade entre os
países e os grupos sociais, como também
para construir um maior sentimento de
segurança”, afirmou, numa intervenção
longamente aplaudida, em Nova Iorque.
Entre os temas centrais do pontificado estiveram as críticas ao relativismo e
ao secularismo da sociedade ocidental,
a preocupação com as questões bioéticas – aborto, eutanásia, investigação em
embriões – e da família, para além da crise
financeira e das questões ecológicas.
Face à crise provocada pelos casos
abusos sexuais cometidos por membros
do clero ou em instituições católicas de
vários países, Bento XVI encontrou-se
com vítimas em várias viagens, demitiu
bispos e reformou a legislação da Igreja,
neste campo.
A 8 de fevereiro de 2022, o Papa emérito divulgou uma carta, após acusações
de má gestão de casos de abusos sexuais,
enquanto arcebispo de Munique, pedindo perdão a todas as vítimas destas situações.
Neste pontificado foram canonizados
44 santos em 10 cerimónias, incluindo o
português Nuno de Santa Maria, D. Nuno
Álvares Pereira, a 26 de abril de 2009; Portugal passou a contar também com duas
novas beatas: Rita Amada de Jesus (beatificada a 28 de maio de 2006, em Viseu) e
a Madre Maria Clara (21 de maio de 2011,
Lisboa).
H Agência Ecclesia

Bento XVI: Silêncio e comoção marcam últimas horas da
despedida dos peregrinos, na Basílica de São Pedro
200 mil pessoas passaram junto ao corpo do Papa emérito, desde segunda-feira
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Cidade do Vaticano, 04 jan 2023 (Ecclesia) – Cerca de 200 mil pessoas passaram
pela Basílica de São Pedro, nos últimos
três dias, para homenagear o Papa emérito Bento XVI, num clima de comoção e
silêncio.
Segundo dados divulgados pelo Vaticano, mais de 60 mil peregrinos e visitantes estiveram até às 19h00 locais no terceiro dia do velório de Bento XVI, falecido
aos 95 anos de idade, no dia 31 de dezembro de 2022 – somando-se às mais de 135
mil que marcaram presença na Basílica
entre segunda e terça-feira.
Já esta noite, depois do encerramento
da porta da Basílica de São Pedro aos fiéis
e visitantes que se despediram do Papa
emérito, o caixão, em madeira de cedro,
foi fechado num rito privado.
Os peregrinos e turistas encontraram,
esta quarta-feira, um dispositivo de segurança mais apertado, face à presença
de mais de mil agentes da autoridade, no
espaço que circunda o Vaticano, levando
a maior demora nas filas.
Dentro da Basílica, após mais de uma
hora de espera, os peregrinos passavam
pouco mais de 5 segundos diante do corpo de Bento XVI, num fluxo constante,
em que se ouviam pedidos de “silêncio”
perante qualquer sinal de perturbação.
Os responsáveis do Vaticano repetiram ainda apelos para que ninguém parasse, neste circuito, apesar dos esforços
de vários dos visitantes para conseguir o
melhor enquadramento para as fotografias, no telemóvel.
Uma mulher alemã entrou na Basílica
levando um cartaz em que se lia “Bento

XVI. Santo Já” (Benedikt XI. Santo Subito) e uma criança italiana, acompanhada
pela sua mãe, deixou junto ao corpo do
Papa emérito uma carta, escrita à mão,
para lhe prestar homenagem.
O portal de notícias do Vaticano
aponta para a presença de 100 mil pessoas no funeral de Bento XVI, que vai ser
presidido pelo Papa Francisco, na Praça
de São Pedro, a partir das 09h30 locais
(menos uma em Lisboa).
Para acederao Vaticano, definido
como segurança máxima, será necessário
passar por postos de controlo e detetores
de metais, estando prevista a presença de
helicópteros, franco-atiradores, departamentos de forças especiais, bombeiros e
polícia italiana.
No local são já visíveis os preparativos
para a cerimónia, com a presença prevista
125 cardeais e 400 bispos, incluindo vários
representantes portugueses, bem como
cerca de 4 mil sacerdotes.
Além das delegações oficiais da Ale-

manha e da Itália, são esperados várias
personalidades políticas, que participam
a título pessoal, como os reis da Bélgica
ou os presidentes da Hungria e da Polónia, além de Marcelo Rebelo de Sousa,
presidente da República Portuguesa.
Apesar do caráter inédito da celebração do funeral de um Papa emérito,
o Vaticano recordou hoje que o funeral
de Bento XVI na Praça de São Pedro tem
como precedente mais recente o que
aconteceu com Pio VI, morto em 1799,
como prisioneiro de Napoleão em Valence (França).
Pio VII, eleito em 14 de março de 1800,
determinou o regresso dos restos mortais
do seu predecessor a Roma e, a 17 de fevereiro de 1802, aconteceu “a magnífica
entrada triunfal em Roma”, com a solene
cerimónia fúnebre celebrada na Basílica
de São Pedro.
H Agência Ecclesia

Bento XVI: Falecido Papa esteve «do lado da solução», na
crise dos abusos de menores – padre Federico Lombardi
Antigo porta-voz do Vaticano e presidente da Fundação Joseph Ratzinger evoca exemplo de
«coragem»
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Cidade do Vaticano, 04 jan 2023 (Ecclesia)
– O padre Federico Lombardi, presidente
da Fundação Joseph Ratzinger-Bento XVI,
disse à Agência ECCLESIA que o falecido
Papa esteve sempre “do lado da solução”
na crise dos abusos sexuais de menores,

por membros do clero.
“Para mim, seria uma gravíssima injustiça acusá-lo, nesta matéria”, referiu o
sacerdote, antigo porta-voz do Vaticano.
Para o religioso jesuíta, Bento XVI foi
“aquele que enfrentou a crise, durante
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muito tempo, e fez a sua parte, segundo
as respetivas competências”.
O responsável recorda passos “muito
importantes”, do ponto de vista jurídico,
dados pelo então cardeal Joseph Ratzinger, enquanto prefeito da Congregação

para a Doutrina da Fé, unificando a jurisdição entre os vários organismos da Cúria
Romana,
Como Papa, acrescenta, Bento XVI enfrentou a questão do padre Maciel, fundador dos Legionários de Cristo, tendo-o
afastado das suas funções sacerdotais,
depois de acusações de abusos sexuais
contra seminaristas.
O padre Lombardi assinala ainda que
foi o falecido Papa a iniciar os encontros
com vítimas de abusos, durante as viagens internacionais, “dando o exemplo de
como fazer, a partir da escuta, da consciência do sofrimento das pessoas”.
Para o presidente da Fundação Joseph Ratzinger-Bento XVI, as mudanças no
direito penal e aposta na prevenção, passando pela formação dos sacerdotes, bem
como a carta aos católicos da Irlanda, em
2010, mostram uma pessoa “preocupada
com a verdade”.
Não resolveu todos os problemas, é
certo, mas foi aquele que, com muita humildade e honestidade, definiu a direção
em relação a toda uma série de linhas de
ação: a escuta, a justiça, a cura e a prevenção”.
Diretor da sala de imprensa da Santa
Sé de entre julho de 2006 e julho de 2016,
o padre Federico Lombardi teve oportunidade de acompanhar Bento XVI em vá-

rias viagens internacionais e é numa delas
que encontra a imagem “símbolo” da vida
do falecido Papa: a vigília da JMJ 2011, em
Madrid, no aeródromo de Cuatro Vientos, quando se abateu um temporal sobre
a multidão.
Bento XVI presidiu, a 20 de agosto de
2011, a uma vigília de oração, agradecendo a centenas de milhares de jovens por
terem resistido com ele ao vento e à chuva intensa.
“Muito obrigado pelo maravilhoso
exemplo que destes”, disse o Papa, no final
da celebração, muito afetada pelo mau
tempo, falando numa “aventura” que viveram juntos.
O padre Lombardi assume que se viveram “momentos de preocupação”, perante a possibilidade de a multidão entrar em
pânico, destacando a atitude “exemplar”
de Bento XVI.
“Foi um modelo da atitude de coragem, de paciência, de confiança num momento difícil”, indica, considerando que
Bento XVI enfrentou situações “muito
sérias” sem se deixar “desorientar”.
O presidente da fundação dedicada
ao falecido Papa sublinha a necessidade
de não reduzir o percurso de Bento XVI à
renúncia ao pontificado, em fevereiro de
2013, recordando o seu percurso teológico, desde a juventude.

“É uma herança que não deve ser vivida como um arquivo a guardar”, mas uma
“inspiração” para enfrentar as questões
“da Igreja e do mundo de hoje”, acrescenta.
A renúncia ao pontificado, em fevereiro de 2013, é vista pelo sacerdote jesuíta
como “um ato muito coerente”, em relação ao percurso de Bento XVI, por ser “a
concretização de uma raciocínio feito na
fé e também com a razão”.
Questionado sobre as vozes que pedem o reconhecimento de Bento XVI
como “um doutor, um padre da Igreja”, o
padre Federico Lombardi manifesta a sua
prudência, mas admite que esse desejo
manifesta “uma consciência alargada do
grande contributo que ele deu para a vivência da fé, no contexto da cultura e das
grandes perguntas do mundo de hoje”.
“Ele é testemunha de uma fé que vai ao
fundo das questões, que não quer ficar à
superfície, que não se contenta com slogans ou imagens provisórias”, conclui.
A Missa exequial pelo Papa emérito
Bento XVI vai ser presidida esta quinta-feira, pelo Papa Francisco, a partir das
09h30 (menos uma em Lisboa), na Praça
de São Pedro.
H Agência Ecclesia
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«Igreja estará sempre grata a Bento XVI», escreve Francisco
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Cidade do Vaticano, 04 jan 2023 (Ecclesia) – O Papa Francisco assinou um texto
inédito sobre o seu antecessor, Bento XVI,
afirmando que a Igreja lhe vai estar “sempre grata”.
“O pensamento de Bento XVI é e permanecerá sempre como um pensamento
e um magistério fecundo no tempo, porque se soube concentrar nos pontos de
referência fundamentais da nossa vida
cristã: em primeiro lugar, a pessoa e a
palavra de Jesus Cristo, além das virtudes
teologais, ou seja, a caridade, a esperança, a fé. E, por tudo isto, a Igreja lhe estará
sempre grata. Para sempre”, escreve, num
texto divulgado hoje pelo portal de notícias do Vaticano.
O Papa assina o prefácio do livro ‘Deus
é sempre novo. Pensamentos espirituais’
(Livraria Editora do Vaticano), que vai
chegar às bancas a 14 de janeiro, com uma

FOTO VATICAN MEDIA
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recolha de reflexões de Bento XVI, falecido no último dia de 2022, aos 95 anos de
idade.
Francisco assinala que o título da obra
manifesta “um dos aspetos mais caraterísticos do magistério e da própria visão de
fé” do seu predecessor.
“Sim, Deus é sempre novo porque Ele
é a fonte e a razão da beleza, da graça e
da verdade. Deus nunca é repetitivo, Deus
surpreende-nos, Deus traz novidade. A
frescura espiritual que transparece destas páginas confirma-o com intensidade”,
sustenta.
O Papa presta homenagem a alguém
que “fazia teologia de joelhos”, falado de
Bento XVI como alguém que “abandonou
tudo de si a Deus”.
“A recolha de pensamentos espirituais
que se apresenta nestas páginas mostra a
capacidade criativa de Bento XVI em saber investigar os vários aspetos do cristia-

nismo com uma fecundidade de imagens,
linguagem e perspetivas que se tornam
um estímulo contínuo para cultivar o precioso dom de acolher a Deus na própria
vida”, pode ler-se.
Francisco sublinha a forma como o seu
antecessor soube “fazer interagir coração
e razão, pensamento e afetos, racionalidade e emoção” para deixar transparecer a
“força disruptiva do Evangelho”.
O livro, acrescenta, é uma “síntese espiritual” dos escritos de Bento XVI, registando, entre outras, a frase “Deus é um
acontecimento de amor”.
O Papa recorda o esforço de “diálogo
com a cultura de seu tempo” desenvolvido, desde jovem, pelo teólogo Joseph
Ratzinger, realçando que Bento XVI “sempre considerou a beleza como um caminho privilegiado para abrir os homens ao
transcendente”, em particular pelo seu
amor à música.

“Agradecemos a Deus por nos ter
dado o Papa Bento XVI: com a sua palavra e o seu testemunho ensinou-nos que,
com a reflexão, o pensamento, o estudo, a
escuta, o diálogo e sobretudo a oração, é
possível servir a Igreja e fazer bem a toda
a humanidade; ofereceu-nos ferramentas
intelectuais vivas para permitir a cada
crente dar razões da sua esperança, recorrendo a um modo de pensar e de comunicar que pudesse ser compreendido pelos
seus contemporâneos”, aponta.
A LEV está a levar a cabo a publicação
das obras completas (Opera Omnia) de
Joseph Ratzinger-Bento XVI (1927-2022).
Um novo volume será lançado na primavera, dedicado a todas as entrevistas
concedidas por Joseph Ratzinger antes e
depois de sua eleição como Papa.
H Agência Ecclesia

Papa Francisco presta homenagem a Bento XVI, «grande
mestre da catequese» de «pensamento perspicaz»
Audiência geral semanal concluiu ciclo temático dedicado ao discernimento
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Cidade do Vaticano, 04 jan 2023 (Ecclesia)
– O Papa Francisco afirmou na audiência
geral que Bento XVI foi “o grande mestre
da catequese” e valorizou o seu “Pensamento perspicaz” e “não autorreferencial,
mas eclesial”.
“O seu pensamento perspicaz e gentil
não foi autorreferencial, mas eclesial, pois
sempre quis acompanhar-nos ao encontro com Jesus. Jesus, o Crucificado Ressuscitado, o Vivente e o Senhor, foi a meta
para a qual o Papa Bento nos conduziu,
levando-nos pela mão”, afirmou o Papa.
Dirigindo-se aos peregrinos de língua
alemã, o Papa Francisco recordou palavras de Bento XVI para afirmar que “quem
crê jamais fica só e quem tem Deus como
Pai tem muitos irmãos e irmãs”.
“Nestes dias experimentamos de
modo particular quanto a comunidade
de fé é universal e não termina, nem com
a morte”, lembrou.
Antes de iniciar a catequese semanal,
no encontro com os peregrinos, Francisco
convidou os presentes na Aula Paulo VI a
se unirem a todos os que prestam homenagem a Bento XVI, na Basílica Vaticana.
“Que ele nos ajude a redescobrir em
Cristo a alegria de acreditar e a esperança
de viver”, acrescentou Francisco.

Na catequese semanal, o Papa concluiu “o ciclo dedicado ao tema do discernimento”, referindo-se às “ajudas que
podem e devem sustentá-lo”.
“Uma delas é o acompanhamento
espiritual, importante sobretudo para o
conhecimento de si que, como vimos, é
uma condição indispensável para o discernimento”, começou por referir o Papa.
Francisco disse que é necessário que
cada um se olhe ao espelho com ajuda de
outra pessoa, porque “diz a verdade, se for
verdadeiro”, e lembrou a importância de
“não caminhar sozinho”, mas com quem
possa partilhar a experiência de “filiação
e de fraternidade”.
“Sem experiência de filiação e de fraternidade, o acompanhamento pode
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prestar-se a expetativas irreais, a equívocos e a formas de dependência que deixam a pessoa no estado infantil”, disse o
Papa
“O discernimento é uma arte, uma arte
que se pode aprender e que tem as suas
próprias regras. Se for bem aprendido, ele
permite viver a experiência espiritual de
forma cada vez mais bonita e ordenada.
O discernimento é sobretudo um dom de
Deus, que deve ser sempre pedido, sem
jamais presumir ser perito e autossuficiente”, concluiu o Papa.
Dirigindo-se aos peregrinos de língua
portuguesa, o Papa Francisco convidou a
partilhar a alegria e a paz” que nasce do
presépio e desejou um “feliz ano novo”.
H Agência Ecclesia

Bento XVI: Um Papa que teve a coragem de
interromper uma tradição secular
“De relação simples, mas nobre e de pensamento profundo”, afirma D. Manuel Felício.
Guarda, 03 jan 2023 (Ecclesia) – O Bispo
da Guarda afirma que Bento XVI fica na
história como o Papa que “teve a coragem
de interromper uma tradição secular,
quando pediu a resignação, em 2013”.
Na nota enviada hoje à Agência ECCLESIA, intitulada “Despedimo-nos do
Papa Bento XVI”, D. Manuel Felício sublinha que Bento XVI foi um Papa “de relação simples, mas nobre e de pensamento
profundo”.
Depois de 8 anos de pontificado, na

Cadeira de São Pedro e depois de quase
dez na situação de emérito, o Papa Bento XVI faleceu no dia 31 de dezembro, no
Vaticano.
“Foi, de facto, um pensador, como professor de Teologia e nas muitas obras que
publicou. Foi-o igualmente durantes os
muitos anos de Prefeito da Congregação
para a Doutrina da Fé e, depois de eleito
Papa, no exercício do Ministério que lhe
ficou confiado, incluindo com a obra
sobre Jesus de Nazaré, que publicou em

dois volumes”, lê-se na nota do bispo da
Guarda.
Bento XVI foi o último Papa que “participou diretamente nos trabalhos do Concílio Vaticano II, não como padre conciliar, mas como perito”, salienta a nota de
D. Manuel Felício.
O Bispo de Guarda vai celebrar, esta
quinta-feira, às 18h00, na Igreja de São Pedro daquela cidade uma missa de homenagem ao Papa Bento XVI.
H Agência Ecclesia

Papa homenageia Bento XVI como «fiel
servidor do Evangelho e da Igreja»
Francisco pede orações pelo seu antecessor, falecido este sábado
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Cidade do Vaticano, 01 jan 2023 (Ecclesia) – O Papa Francisco homenageou o
seu antecessor, Bento XVI, falecido este
sábado, aos 95 anos de idade, como um
“fiel servidor do Evangelho e da Igreja”.
“O início de um novo ano é confiado
a Maria Santíssima, que hoje celebramos
como Mãe de Deus. Nestas horas invocamos a sua intercessão, em particular pelo
Papa emérito Bento XVI, que deixou este
mundo na manhã de ontem [sábado]”,
declarou, desde a janela do apartamento
pontifício, antes da recitação da oração
do ângelus.
“Unamo-nos todos juntos, com um
só coração e uma só alma, ao dar graças
a Deus pelo dom deste fiel servidor do
Evangelho e da Igreja”, acrescentou, numa
intervenção saudada pela multidão com
uma salva de palmas.
O Papa emérito faleceu às 09h34 (menos uma em Lisboa) deste sábado, no
antigo mosteiro ‘Mater Ecclesiae’, do Vaticano, onde residia desde 2013, após a sua
renúncia ao pontificado.
Francisco evocou ainda a celebração
do 56.º Dia Mundial da Paz, para o qual
escolheu o tema ‘Ninguém pode salvar-se
sozinho. Juntos, recomecemos a partir da
Covid-19 para traçar sendas de paz’.
Se quisermos reconstruir a esperança,
precisamos abandonar as linguagens, os
gestos e as escolhas inspiradas pelo egoísmo – as linguagens, os gestos e as escolhas

inspiradas pelo egoísmo – e aprender a
linguagem do amor, que é cuidar”.
No início de um novo ano, o Papa desafiou os presentes a ter cuidado com a
própria vida, o seu tempo, a sua alma, o
ambiente e com o próximo, “os irmãos e
irmãs necessitados”.
“Perante as crises pessoais e sociais
que vivemos, perante a tragédia da guerra, somos chamados enfrentar os desafios
do nosso mundo com responsabilidade e
compaixão. E podemos fazer isso se cuidarmos uns dos outros e se, todos juntos,
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cuidarmos da nossa casa comum”, apelou.
Após a oração, Francisco dirigiu votos
de um bom ano para todos os que acompanharam a cerimónia e pediu o fim da
“intolerável” guerra na Ucrânia e noutras
regiões, que “semeia morte e destruição”.
“De todo o mundo, em todos os povos,
brota o grito: não à guerra, não ao rearmamento. Que os recursos sejam destinados
ao desenvolvimento: saúde, alimentação,
educação, trabalho”, sustentou.
H Agência Ecclesia

Papa recorda exemplo de «gentileza» de Bento XVI
Francisco afirma «gratidão» da Igreja pelo serviço do falecido Papa emérito
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Cidade do Vaticano, 31 dez 2022 (Ecclesia) – O Papa Francisco evocou no Vaticano a “bondade” de Bento XVI, seu predecessor, falecido esta manhã, aos 95 anos
de idade.
“Por falar em gentileza, neste momento, o nosso pensamento volta-se espontaneamente para o querido Papa emérito
Bento XVI, que nos deixou esta manhã.
Com comoção recordamos a sua pessoa
tão nobre, tão gentil”, declarou, na homilia das primeiras Vésperas da Solenidade
de Maria Santíssima Mãe de Deus.
Francisco falava em público pela primeira vez, após o falecimento do seu antecessor, que morreu no antigo mosteiro
‘Mater Ecclesiae’, onde residia desde 2013,
após a renúncia ao pontificado.
“Sentimos tanta gratidão nos nossos
corações: gratidão a Deus por tê-lo oferecido à Igreja e ao mundo; gratidão a ele,
por todo o bem que fez e, sobretudo, pelo
seu testemunho de fé e oração, especialmente nestes últimos anos da sua vida
retirada. Só Deus conhece o valor e a força da sua intercessão, dos seus sacrifícios
oferecidos pelo bem da Igreja”, referiu o
Papa.
Bento XVI foi Papa entre 2005 e 2013,
tendo sucedido a João Paulo II.
Na celebração com que se encerra,
tradicionalmente, o ano civil, na Basílica
de São Pedro, acompanhada pelo hino ‘Te
Deum’, Francisco quis “propor novamen-

te a gentileza como virtude cívica”, para
“humanizar” a sociedade.
“A gentileza é um fator importante na
cultura do diálogo, e o diálogo é indispensável para viver em paz, como irmãos e
irmãs que nem sempre se entendem – é
normal – mas que, no entanto, se falam,
se escutam e procuram entender-se~”,
sustentou.
O Papa alertou para as consequências
do “individualismo consumista”, que leva
a ver os outros como “obstáculos”.
“Queridos irmãos e irmãs, penso que
resgatar a gentileza como virtude pessoal
e cívica pode ajudar muito a melhorar a
vida das famílias, das comunidades e das
cidades”, sustentou.
Na última quarta-feira, Francisco pedira orações por Bento XVI, de 95 anos,
afirmando que o seu antecessor se encontrava “muito doente”.
“Gostaria de pedir-vos a todos uma
oração especial, pelo Papa emérito Bento [XVI], que no silêncio está a sustentar
a Igreja. Recordai-o, está muito doente,
pedindo ao Senhor que o console e o sustente, neste testemunho de amor à Igreja,
até ao fim”, declarou, na audiência pública
semanal, que decorreu no Auditório Paulo VI.
O Papa vai presidir às cerimónias fúnebres de Bento XVI, a 5 de janeiro, pelas
09h30 (08h30 em Lisboa), na Praça de São
Pedro.

Em nota enviada aos jornalistas, esta
tarde, a Santa Sé adianta que os restos
mortais do Papa emérito vão permanecer no Mosteiro ‘Mater Ecclesiae’ até à
madrugada de segunda-feira, sem “visitas
oficiais ou orações públicas”.
No mesmo dia, a partir das 09h00 (menos uma em Lisboa), o corpo fica em câmara ardente dos fiéis na Basílica de São
Pedro, até às 19h00, bem como na terça
e quarta-feira das 07h00 às 19h00 locais.
Joseph Ratzinger nasceu em Marktl
am Inn (Alemanha), no dia 16 de abril de
1927, um Sábado Santo, tal como acontece em 2022, e passou a sua infância e adolescência em Traunstein, uma pequena
localidade perto da Áustria.
Juntamente com o seu irmão Georg,
foi ordenado padre a 29 de junho de
1951; dois anos depois, doutorou-se em
teologia com a tese ‘Povo e Casa de Deus
na doutrina da Igreja de Santo Agostinho’.
No dia 19 de abril de 2005 foi eleito
como o 265.º Papa, sucedendo a João
Paulo II; a 11 de fevereiro de 2013, Dia
Mundial do Doente e memória litúrgica
de Nossa Senhora de Lourdes, anunciou
a renúncia ao pontificado, com efeitos a
partir do dia 28 do mesmo mês, uma decisão inédita em quase 600 anos de história
na Igreja Católica.
H Agência Ecclesia

Reitor evoca relação «muito especial» com Santuário de
Fátima com deslocações «significativas e festivas»
Papa emérito visitou o santuário mariano em 1996 e em 2010
Fátima, 31 dez 2022 (Ecclesia) – O padre
Carlos Cabecinhas recordou a “relação muito especial” de Bento XVI com o Santuário
de Fátima, que visitou em duas ocasiões, em
outubro de 1996 e em maio de 2010.
“Podemos por um lado recordar o comentário Teológico à Terceira Parte do
Segredo, que é da sua autoria, mas recordamos sobretudo a visita a este Santuário
no ano de 2010”, destaca o reitor do santuário mariano, numa reação publicada
no site da instituição.
O atual reitor foi o responsável nacional da liturgia em todas as celebrações

presididas pelo pontífice alemão na sua
deslocação ao nosso país, uma peregrinação “particularmente significativa e
festiva”.
O padre Carlos Cabecinhas dá conta
de “uma profunda gratidão para com o
Papa Bento XVI que o Santuário quer manifestar”.
“A gratidão de quem viu nele um pastor, a gratidão de quem pode beneficiar
do aprofundamento teológico que ele
deu à mensagem de Fátima, a gratidão
de quem vê nele um grande amor à Igreja
que foi aquilo que conduziu sempre no
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seu ministério, mas também no ato de
renunciar ao seu pontificado”, sublinhou.
O responsável assinala ainda o “grande
amor à Igreja” de Bento XVI, demonstrado
no momento da sua renúncia, em fevereiro de 2013.
O Papa emérito Bento XVI faleceu
hoje aos 95 anos de idade, anunciou o
Vaticano; Bento XVI, eleito em abril de
2005 para suceder a João Paulo II, tinha
renunciado ao pontificado em fevereiro
de 2013, mantendo uma vida reservada
no Mosteiro ‘Mater Eclesiae’, do Vaticano.
H Agência Ecclesia

Bento XVI: Intérprete do Segredo e do futuro de Fátima
Falecido Papa esteve ligado à mensagem das aparições antes, durante e após o seu pontificado
Luis de Oliveira
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Lisboa, 31 dez 2022 (Ecclesia) – Bento XVI
visitou a Cova da Iria em 2017, ficando
ligado à Mensagem de Fátima e, em particular, à interpretação do Segredo, cuja
terceira parte foi divulgada em 2000.
O Papa emérito falou aos jornalistas
no voo entre Roma e Lisboa, a 11 de maio
de 2010, para explicar que “uma aparição,
ou seja, um impulso sobrenatural, não
vem somente da imaginação da pessoa,
mas na realidade da Virgem Maria, do sobrenatural”.
A terceira parte do segredo fala de um
“Bispo vestido de branco” que caminha
no meio de ruínas e cadáveres, imagem
associada ao atentado sofrido por João
Paulo II a 13 de maio de 1981.
Bento XVI disse que “nesta visão do
sofrimento do Papa é possível ver, em
primeira instância, o Papa João Paulo II”,
mas também estão indicadas “realidades
do futuro da Igreja” que se “desenvolvem
e se mostram”.
“O importante é que a mensagem, a
resposta de Fátima, não vai substancialmente na direção de devoções particulares, mas precisamente na resposta fundamental, ou seja, a conversão permanente,
a penitência, a oração, e as três virtudes
teologais: fé, esperança e caridade”, sustentou.
Em Fátima, depois de vários discursos

e homilias, a imagem de marca foi um momento sem palavras: o Papa em silêncio,
olhos fixos na imagem de Nossa Senhora
de Fátima na Capelinha das Aparições.
Na tarde de 12 de maio de 2010, Bento
XVI entregou uma Rosa de Ouro ao Santuário de Fátima, tornando-se o primeiro
Papa a fazê-lo pessoalmente em solo português.
Na Missa de 13 de maio, Bento XVI
apresentou, diante de centenas de milhares de pessoas, o fruto da sua reflexão
de décadas sobre os acontecimentos de
1917: “Deus – mais íntimo a mim mesmo de quanto o seja eu próprio – tem o
poder de chegar até nós nomeadamente
através dos sentidos interiores, de modo
que a alma recebe o toque suave de algo
real que está para além do sensível, tornando-a capaz de alcançar o não-sensível,
o não-visível aos sentidos”.
“Para isso exige-se uma vigilância interior do coração que, na maior parte do
tempo, não possuímos por causa da forte
pressão das realidades externas e das imagens e preocupações que enchem a alma.
Sim! Deus pode alcançar-nos, oferecendo-se à nossa visão interior”, acrescentou.
O Papa alemão falou sobre o futuro e
não sobre o passado, o que ajuda explicar as suas declarações sobre a missão de
Fátima e a continuidade no tempo dos
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sofrimentos que foram revelados na terceira parte do segredo: “Iludir-se-ia quem
pensasse que a missão profética de Fátima esteja concluída”.
Em 2000, o então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé assinou o
“comentário teológico” à terceira parte
do segredo, no qual se fala de um “Bispo
vestido de branco” que caminha no meio
de ruínas e cadáveres, imagem associada
ao atentado sofrido por João Paulo II.
Neste comentário teológico, o cardeal
Ratzinger deixava claro que “quem estava
à espera de impressionantes revelações
apocalípticas sobre o fim do mundo ou
sobre o futuro desenrolar da história deve
ficar desiludido”.
Já após a renúncia ao pontificado, a 21
de maio de 2016, Bento XVI rompeu o seu
silêncio para reafirmar que a publicação
do chamado ‘Segredo de Fátima’ ficou
“completa” após a divulgação da sua terceira parte, no ano 2000.
O texto relativo ao Segredo de Fátima
(uma mensagem anunciada por Nossa
Senhora aos Pastorinhos em julho de
1917 e escrita por Lúcia na década de 40
do século XX) pode ser consultado no sítio do Vaticano.
H Agência Ecclesia

Bento XVI: 24 viagens ao estrangeiro
com passagem por Portugal
Lisboa, Fátima e Porto acolheram o Papa em maio de 2010
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Lisboa, 31 dez 2022 (Ecclesia) – Bento
XVI realizou 24 viagens internacionais ao
longo do seu pontificado, incluindo uma
visita a Portugal entre 11 e 14 de maio de
2010, com passagens por Lisboa, Fátima e
Porto.
Após o acolhimento oficial no aeroporto da Portela, o Papa seguiu para
Belém, onde visitou o Mosteiro dos Jerónimos e se encontro com o presidente
da República, Aníbal Cavaco Silva, na sua
residência oficial.
Dezenas de milhares de pessoas participaram à tarde na missa a que o Papa
presidiu com o Tejo como pano de fundo,
no Terreiro do Paço, durante a qual deixou uma mensagem pelo 50.° aniversário
da fundação do Santuário do Cristo Rei
em Almada.
O primeiro dia do Papa em Portugal
concluiu-se com um momento que não
estava programada, quando Bento XVI
surgiu à varanda da Nunciatura Apostólica para saudar os jovens reunidos diante
do edifício.
O dia 12 começou no Centro Cultural
de Belém, onde decorreu um encontro
com o mundo da cultura, durante o qual
discursou o cineasta Manoel de Oliveira.
O Papa partiu à tarde para Fátima, começando por uma visita à Capelinha das
Aparições, seguindo-se a celebrações das
Vésperas com sacerdotes, religiosos, seminaristas e diáconos na Igreja da Santíssima Trindade e de um “ato de confiança
e consagração” dos sacerdotes ao Imaculado Coração de Maria.
O dia 13 reuniu centenas de milhares de pessoas na missa da peregrinação
anual que evoca as aparições de 1917;
de tarde, Bento XVI presidiu a encontros
sucessivos com organizações da Pastoral
Social e os bispos de Portugal.
A viagem concluiu-se com novo banho de multidão no Porto, com uma missa na Avenida dos Aliados e a cerimónia
de despedida no aeroporto internacional
da cidade nortenha.
Em Fátima, como em Lisboa e no Porto, o Papa deixou inúmeros desafios à
Igreja Católica e à própria sociedade portuguesa, a mesma que carrega um passado “glorioso”, mas que hoje se sente vergada perante uma crise que ameaça não

só a economia, mas o próprio sentido de
esperança da população.
No pontificado de Bento XVI foram
canonizados 44 santos em 10 cerimónias,
incluindo o português Nuno de Santa
Maria, D. Nuno Álvares Pereira, a 26 de
abril de 2009; Portugal contou também
com duas novas beatas: Rita Amada de
Jesus (beatificada a 28 de maio de 2006,
em Viseu) e a Madre Maria Clara (21 de
maio de 2011, Lisboa)
No total, as viagens pontifícias tiveram como destino prioritário a Europa
(16), seguindo-se a América (3), o Médio
Oriente (2), a África (2) e a Oceânia (1); a
estas somam-se 30 visitas em solo italiano.
No livro-entrevista ‘Últimas Conversas’ (2016), com o jornalista Peter
Seewald, Bento XVI assumiu que a viagem
“mais delicada” foi a visita à Turquia, em
2006.
“Ainda pairava no ar toda aquela nuvem do discurso de Ratisbona, razão pela
qual, ao princípio, Erdogan nem sequer
me queria receber”, explicou.
O discurso em causa foi pronunciado por Bento XVI em setembro de 2006,
numa visita à Alemanha, tendo gerado
Lista completa das viagens
internacionais de Bento XVI:
Líbano (14-16 de setembro de 2012)
México e República de Cuba (23-29 de
março de 2012)
Benim (18-20 de novembro de 2011)
Alemanha (22-25 de setembro de
2011)
Madrid, Espanha – Jornada Mundial da
Juventude (18-21 de agosto de 2011)
Croácia (4-5 de junho de 2011)
Santiago de Compostela e Barcelona,
Espanha (6-7 de novembro de 2010)
Reino Unido (16-19 de setembro de
2010)
Chipre (4-6 de junho de 2010)
Portugal (11-14 de maio de 2010)
Malta (17-18 de abril de 2010)
República Checa (26-28 de setembro
de 2009)
Terra Santa (8-15 de maio de 2009)
Camarões e Angola – (17-23 de março
de 2009)
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protestos no seio da comunidade islâmica por causa da citação de um diálogo
islâmico-cristão do século XIV em que o
imperador bizantino Manuel II Paleólogo
se dirigia ao seu interlocutor muçulmano: ‘Mostra-me também o que trouxe
de novo Maomé, e encontrarás apenas
coisas más e desumanas tais como a sua
norma de propagar, através da espada, a
fé que pregava’
Segundo o Papa emérito, “pouco a
pouco o ambiente foi-se tornando mais
caloroso”, admitindo que “no início, porém, foi difícil”.
Ainda sobre as viagens internacionais,
Bento XVI dizia que as Jornadas Mundiais
da Juventude eram “parte das recordações mais bonitas” de todo o pontificado.
“Colónia, Sidney e Madrid são três
marcos que nunca esquecerei. Simplesmente estava feliz por poder participar,
ser aceite e poder ajudar outros”, referia.
O Papa emérito elogiava a participação de “jovens que precisam de outra
coisa que não seja a fraseologia habitual e
que, ali, realmente se entusiasmam” e dão
á Igreja um “rosto novo e jovem”.
H Agência Ecclesia
França – 150.° aniversário das Aparições de Lourdes (12-15 de setembro de
2008)
Sidney, Austrália –Jornada Mundial da
Juventude (12-21 de julho de 2008)
Estados Unidos da América e Organização das Nações Unidas (15-21 de
abril de 2008)
Áustria – 850.° aniversário da fundação
do Santuário de Mariazell (7-9 de setembro de 2007)
Brasil – V Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe (914 de maio de 2007)
Turquia (28 de novembro – 1º de dezembro de 2006)
Munique, Altötting e Ratisbona, Alemanha (9-14 de setembro de 2006)
Valência, Espanha – Encontro Mundial
das Famílias (8-9 de julho de 2006)
Polónia (25-28 de maio de 2006)
Colónia, Alemanha – Jornada Mundial
da Juventude (18-21 de agosto de 2005)

Bento XVI: Renúncia foi momento histórico,
assumido com «serenidade»
Decisão marcou pontificado, concluído em 2013
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Cidade do Vaticano, 31 dez 2022 (Ecclesia) – O pontificado de Bento XVI, que
faleceu aos 95 anos de idade, foi marcado
pela renúncia, em 2013, assumida pelo
próprio como uma “novidade” e um facto
virtualmente sem precedentes, na história da Igreja Católica.
“Dei este passo com plena consciência
da sua gravidade e também novidade,
mas com uma profunda serenidade de espírito”, disse o Papa, em italiano, na última
audiência pública do pontificado, a 27 de
fevereiro de 2013.
Este discurso traça uma espécie de balanço dos quase oito anos de pontificado,
“um pedaço de caminho da Igreja que
teve momentos de alegria e luz, mas também momentos não fáceis”.
“Senti-me como São Pedro com os
Apóstolos na barca no lago da Galileia: o
Senhor deu-nos muitos dias de sol e brisa
suave, dias em que a pesca foi abundante; mas houve também momentos em
que as águas estavam agitadas e o vento
contrário – como, aliás, em toda a história da Igreja – e o Senhor parecia dormir.
Contudo sempre soube que, naquela barca, está o Senhor; e sempre soube que a
barca da Igreja não é minha, não é nossa,
mas é dele. E o Senhor não a deixa afundar”, disse.
A Igreja Católica não tinha visto qualquer Papa resignar desde 1415, com a abdicação de Gregório XII e segundo o jornal do Vaticano, ‘L’Osservatore Romano’,
“a reconstrução histórica dos casos em
que um pontificado foi interrompido antes da morte do Papa conduz a pouquíssimas figuras e em nenhum caso a uma
situação como a que se verificou com a
decisão de Bento XVI”.
Em abril de 2009, Bento XVI realizou
um gesto simbólico ao depositar o pálio
– insígnia pessoal e de autoridade – junto
da porta santa da Basílica de de Collemaggio, de L’Aquila (Itália), que lhe fora imposto no dia do início de pontificado, em
cima do relicário com os restos mortais
do Papa Celestino V (1215-1296), pontífice que governou a Igreja Católica apenas
durante uns meses, em 1294.
Reprodutor de áudiod
Ambrogio Piazzoni, autor da obra ‘A
história das eleições papais’, explica que
nem todos as situações dos bispos de

Roma que abdicaram do pontificado são
iguais: “Alguns [saíram] mais ou menos
obrigados, outros de livre vontade”.
O primeiro caso foi o Ponciano, em
235, condenado a trabalhos forçados na
“minas de metal” da Sardenha, seguindo-se Silvério, no ano de 537, obrigado a
abdicar por Belisário, general bizantino, e
exilado para a Ásia Menor.
São Martinho I, eleito em julho de 649,
foi exilado após julgamento em Constantinopla, situação que alguns consideram
como renúncia.
Outros casos são o de João XVIII, que
terminou o pontificado em 1009 e o de
Bento IX, em 1044, que renunciou voluntariamente, mas voltou a ser Papa noutro
período.
São Celestino V, eleito após um longo
período de Sé vacante, levou a cabo uma
“investigação jurídica” sobre a possibilidade de renúncia do Papa, antes de apresentar a sua resignação, cinco meses após a
sua eleição, em 1294.
O último caso antes da renúncia de
Bento XVI tinha sido o de Gregório XII,
em 1415, no Concílio de Constança (Alemanha), abrindo caminho à eleição de
Martinho V para resolver o cisma do Ocidente, divisão entre católicos que obedeciam ao Papa de Roma e ao ‘antipapa’ de
Avinhão, fomentada por questões políticas.
No total, em mais de 260 Papas, as situações que podem configurar uma abdicação acontecem menos de uma vez a
cada 30 pontificados.
Bento XVI anunciou a sua decisão de
resignar ao pontificado a 11 de fevereiro
de 2013, num encontro com cardeais, no
Vaticano.
“Cheguei à certeza de que as minhas
forças, devido à idade avançada, já não
são idóneas para exercer adequadamente
o ministério petrino”, referiu, em latim.
O Código de Direito Canónico, prevê
a possibilidade jurídica de renúncia por
parte do Papa e esta renúncia não precisa
de ser aceite por ninguém para ter validade, como indica o Cânone 332.
Bento XVI despediu-se dos fiéis como
um “peregrino”, na última aparição pública do pontificado, que se concluiu às
20h00 (menos uma em Lisboa) de 28 de
fevereiro de 2013.
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“Sabeis que hoje é um dia diferente
dos outros, já não sou Sumo Pontífice da
Igreja – sou-o até às oito da noite, depois
já não -, sou simplesmente um peregrino
que inicia a última etapa da sua peregrinação nesta terra”, declarou, desde a
varanda do palácio apostólico de Castel
Gandolfo, arredores de Roma, propriedade da Santa Sé.
“Obrigado, boa noite, obrigado a todos vós”, foram as palavras finais do pontificado, iniciado em abril de 2005.
Em 2016, Bento XVI falou no livro-entrevista ‘Últimas conversas’, do jornalista
Peter Seewald, sobre a sua renúncia ao
pontificado, em 2013, explicando que
esta uma decisão amadurecida, que não
vê como um fracasso.
“Não me posso considerar um falhado.
Durante oito anos prestei o meu serviço.
Houve muitos assuntos difíceis durante
esse período, se pensarmos por exemplo
no escândalo da pedofilia, no disparatado
caso Williamson ou ainda, também, no
Vatileaks. Contudo, no geral, foi um tempo em que muitas pessoas despertaram
de novo para a fé e houve uma enorme
movimentação positiva”, indicou.
O Papa emérito escolheu como momento do pontificado o Ano da Fé (outubro de 2012-novembro de 2013), no qual
desafiou a “redescobrir Deus” e “reencontrar a centralidade da fé”.
Bento XVI considerou-se como um
pontífice entre “duas eras”, que precisou
de ser “renovador e conservador”.
“Há que renovar e foi por isso que tentei fazer avançar, a partir de uma reflexão
moderna sobre a fé. Simultaneamente,
também é preciso assegurar a continuidade, não deixar que a fé acabe, seja destruída”, explicou.
O Papa emérito afirmou ainda que
“nunca esteve em causa” a sua obediência
a Francisco, ao qual agradecia pela “benevolência” com que tratou.
H Agência Ecclesia

Eutanásia: Presidente da República envia
diploma para o Tribunal Constitucional
Marcelo Rebelo de Sousa requereu a fiscalização preventiva da nova redação da proposta de lei
Lisboa 04 jan 2023 (Ecclesia) – O presidente da República enviou para o Tribunal Constitucional a lei da eutanásia aprovada na Assembleia da República no dia 9
de dezembro último.
De acordo com um comunicado da
Presidência da República, Marcelo Rebelo
de Sousa requereu a fiscalização preventiva da nova redação da lei da despenalização da morte medicamente assistida,
uma vez que o texto foi “substancialmente alterado pela Assembleia da República”
em relação ao de 2021.
“Tendo presente que, em 2021, o Tribunal Constitucional formulou, de modo
muito expressivo, exigências ao apreciar
o diploma sobre morte medicamente assistida – que considerou inconstitucional
– e que o texto desse diploma foi subs-

tancialmente alterado pela Assembleia
da República, o Presidente da República
requereu a fiscalização preventiva do Decreto n.º 23/XV, acabado de receber, para
assegurar que ele corresponde às exigências formuladas em 2021”, afirma o comunicado da presidência da República.
O presidente da República refere também que , “de acordo com a jurisprudência constante do Tribunal Constitucional,
parece não avultar, no regime substantivo
do diploma, um interesse específico ou
diferença particular das Regiões Autónomas”.
“Não obstante, quanto ao acesso dos
cidadãos aos serviços públicos de Saúde, para a efetiva aplicação desse regime
substantivo, o diploma só se refere a estruturas competentes exclusivamente no

território do Continente (Serviço Nacional de Saúde, Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, Direção-Geral de Saúde),
em que não cabem as Regiões Autónomas”, indica o comunicado.
Marcelo Rebelo acrescenta que o “diploma complementar, que venha a referir-se aos Serviços Regionais de Saúde, que
são autónomos, deverá, obviamente, envolver na sua elaboração os competentes
órgãos de governo próprio das Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira”.
O comunicado publicado na página
da internet da Presidência da República começa por referir que a “certeza e a
segurança jurídica são essenciais no domínio central dos direitos, liberdades e
garantias”.
H Agência Ecclesia

JMJ 2023: Nove comités diocesanos lançam plataforma
conjunta destinada aos «Dias nas Dioceses»
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Nova ferramenta juntou as
Dioceses de Aveiro, Algarve,
Beja, Braga, Coimbra, LeiriaFátima, Porto, Viana do Castelo
e Viseu
Aveiro, 04 jan 2023 (Ecclesia) – Nove dioceses católicas portuguesas laçaram uma
plataforma destinada à organização dos
‘Dias nas Dioceses’ (DND), que têm lugar
de 26 a 31 de julho, na semana que antecede a Jornada Mundial da Juventude
(JMJ) Lisboa 2023.
“O desenvolvimento desta plataforma,
um projeto a nove mãos, tem como objetivo principal o processo de inscrições
dos grupos estrangeiros nos DND’s, bem
como permitirá a afetação de jovens peregrinos estrangeiros às várias paróquias
da diocese que já se encontram mobilizadas para tal”, explica o coordenador do
Comité Organizador Diocesano (COD)
de Aveiro, num comunicado enviado à
Agência ECCLESIA.
Segundo Pedro Carvalho, com esta
plataforma as nove dioceses quiseram
“alargar o espetro” desenvolvendo mais
três serviços – “inscrição dos participan-

tes diocesanos na JMJ 2023, inscrição das
famílias de acolhimento e inscrição de
voluntários” – e vai ser um instrumento
para a gestão diária dos CODs, dos COA’s
(Comité Organizador Arciprestal) e COP’s
(Comité Organizador Paroquial).
A plataforma para os ‘Dias nas Dioceses’ é uma iniciativa das Dioceses de Aveiro, Algarve, Beja, Braga, Coimbra, Leiria-Fátima, Porto, Viana do Castelo e Viseu.
Os DND pretendem ser “um caminho
de preparação dos peregrinos e da comunidade anfitriã para a vivência da JMJ” e
vão realizar-se em 17 dioceses, de 26 a 31
de julho, com jovens de todo o mundo
que vão ser acolhidos “nas comunidades
paroquiais” destas várias dioceses de Portugal continental, Açores e Madeira.
A Diocese de Aveiro apresentou esta
nova ferramenta de trabalho a nível diocesano aos representantes das várias
paróquias, no dia 21 de dezembro, onde
esclareceu “diversas dúvidas” e recolheu
sugestões para “otimizar a plataforma a
um nível mais logístico e de proximidade
com as comunidades locais”.
O coordenador do COD de Aveiro,
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Pedro Carvalho, explicou que a nova plataforma é “mais uma oferta que a diocese
coloca à disposição dos seus animadores”
para este caminho rumo aos DND e à
JMJ Lisboa 2023, que se realiza de 1 a 6 de
agosto, possa ser “uma verdadeira experiência de Igreja, evangelização e missão”.
H Agência Ecclesia

Ameaça do terrorismo não atemoriza
seminaristas de Moçambique
“A nossa fé é inabalável”

SUMÁRIO
JMJ2023
DIOCESE
PARÓQUIAS
LECTIO DIVINA
EXTRAMUROS
LITURGIA
CÂNTICOS
VOX POPULI
AGENDAS
ÍNDICE

São apenas 25, estão ainda no seminário
propedêutico, mas já sabem o que é a
ameaça do terrorismo. Ainda em Outubro, a região onde se encontram, Montepuez, foi palco de um enorme ataque por
homens armados que reivindicam pertencer ao grupo jihadista Estado Islâmico. Mas os jovens seminaristas dizem-se
prontos para prosseguir o seu caminho.
E agradecem a ajuda dos benfeitores da
Fundação AIS. Sem isso, nada seria possível…
Em Outubro, durante cerca de três horas, soldados moçambicanos combateram terroristas que atacaram o acampamento da Gemrock Ruby Mine, a empresa
que explora as minas de rubi, consideradas das mais importantes em todo o
mundo e situadas no distrito de Montepuez. Foi uma verdadeira batalha. Os
terroristas tiveram tempo para destruir
praticamente tudo o que por ali se encontrava. Equipamentos, casas, veículos.
Quase tudo foi queimado. Consequência
imediata do ataque, a empresa foi forçada
a suspender as operações. A pouco mais
de 20 km de distância, fica o seminário
propedêutico de São Paulo. Pertence à
Diocese de Pemba, em Cabo Delgado, a
região que mais tem sido fustigada pelos
ataques terroristas que desde Outubro de
2017 já provocaram mais de 4 mil mortos
e cerca de um milhão de deslocados. Este
é um seminário muito especial. Junto ao
velho edifício que acolhe os jovens está a
Igreja de Nossa Senhora de Fátima. É um
dos mais importantes santuários marianos de Moçambique. Para os 25 futuros
sacerdotes que ali estudam, há um sentimento especial. A sombra protectora da
Mãe de Deus afasta o medo e funciona
como uma vitamina espiritual. Guilherme
Adriano é um destes jovens seminaristas.
E assume que os tempos não estão fáceis.
“Estamos a passar por momentos muito difíceis por causa do terrorismo, mas
a nossa fé é inabalável em querer servir
a Igreja e o povo de Deus.” Adriano tem
20 anos e sabe, por experiência própria, o
que significa o sofrimento. A sua própria

família teve de fugir por causa dos ataques dos grupos armados e hoje pais e irmãos fazem parte do gigantesco número
dos deslocados. Mas isso não faz diminuir
a sua vocação. Pelo contrário. “Quero
cada vez mais me doar para poder servir
os oprimidos, poder falar em nome daqueles que sofrem…”
Chamamento de Deus
Guilherme sabe que os seus estudos só
são possíveis porque há uma mão invisível, chamada solidariedade, que ajuda
a financiar a Igreja em Moçambique, os
seminários e o trabalho dos sacerdotes e
das religiosas. Ele sabe e agradece. “Apesar
dessas dificuldades, encontramos no fundo do túnel a esperança, pois sabemos
que os nossos irmãos da Fundação AIS
nos ajudam. Queremos dirigir os nossos
agradecimentos a esses nossos irmãos que
sem nos terem conhecido nos ajudam
tanto. Muito obrigado!” Pedro Mariano é
mais velho. Já tem 21 anos e garante que
também quer ser padre, pois descobriu
que esse é o desejo que Deus tem para
ele. “Mesmo nas situações difíceis que
estamos a viver aqui, eu quero mesmo
responder a esse chamamento de Deus”,
diz. Não é uma vida fácil a que espera os
seminaristas em Montepuez. Todos estão
cientes das dificuldades e todos sabem
também que a ajuda que chega de fora,
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de países bem longínquos como Portugal,
é muito importante para que o sonho do
sacerdócio ganhe asas. “Agradecemos aos
benfeitores da Fundação AIS que, mesmo
não nos conhecendo, fazem todos os esforços para nos poderem ajudar. Muito
obrigado!”, diz Mariano. O actual reitor do
Seminário, Pe. Dinis Gabriel, tenta amenizar as dificuldades como se isso ajudasse
a resolver os problemas. “O que nos apoquenta é termos infraestruturas não muito boas, que não acolhem muito bem os
nossos jovens e também temos a dificuldade de viaturas para as questões pastorais, para as deslocações.” Ou seja, faltam
veículos para o transporte de padres, irmãs e seminaristas, e o edifício precisa de
obras. A Diocese de Pemba é muito pobre, tal como Moçambique. Sem recursos, é preciso contar com a solidariedade
de benfeitores e amigos. E a Fundação AIS
tem desempenhado um papel essencial
no auxílio à vida da Igreja nesta região
tão fustigada pelo terrorismo. “O nosso
seminário subsiste graças aos apoios que
recebemos dos benfeitores”, diz o Pe. Dinis. “Em todas as celebrações rezamos por
eles e estamos conscientes de que são eles
que nos têm ajudado a realizar a nossa
missão”, acrescenta. Uma ajuda preciosa
que seguramente não escapa ao olhar
bondoso e ao amparo da Mãe de Deus.
H Paulo Aido
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As sugestões são enviadas semanalmente pelo professor
José António a quem agradecemos encarecidamente.

TEMA
A liturgia deste domingo convida-nos a despir esses valores efémeros e egoístas a que, às vezes, damos uma importância excessiva e a realizar uma revolução da nossa mentalidade, de forma
a que os valores fundamentais que marcam a nossa vida sejam os
valores do “Reino”.
Na primeira leitura, o profeta Isaías apresenta um enviado de
Jahwéh, da descendência de David, sobre quem repousa a plenitude do Espírito de Deus; a sua missão será construir um reino de
justiça e de paz sem fim, de onde estarão definitivamente banidas
as divisões, as desarmonias, os conflitos.
No Evangelho, João Baptista anuncia que a concretização desse
“Reino” está muito próxima... Mas, para que o “Reino” se torne
realidade viva no mundo, João convida os seus contemporâneos
a mudar a mentalidade, os valores, as atitudes, a fim de que nas
suas vidas haja lugar para essa proposta que está para chegar...
“Aquele que vem” (Jesus) vai propor aos homens um batismo “no
Espírito Santo e no fogo” que os tornará “filhos de Deus” e capazes
de viver na dinâmica do “Reino”.
A segunda leitura dirige-se àqueles que receberam de Jesus a
proposta do “Reino”: sendo o rosto visível de Cristo no meio dos
homens, eles devem dar testemunho de união, de amor, de partilha, de harmonia entre si, acolhendo e ajudando os irmãos mais
débeis, a exemplo de Jesus. (https://www.dehonianos.org/)
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«Farei de ti a luz das nações, para que sejas a minha salvação»
A liturgia da Palavra deste Domingo refere-se ainda à manifestação do Senhor, celebrada no Tempo de Natal, particularmente na solenidade da Epifania. Esta primeira leitura é um dos chamados “Cânticos do Servo de Deus” do
profeta Isaías. Este “Servo de Deus”, que vem a identificar-Se com o Senhor
Jesus, é por Deus escolhido para levar a luz da palavra de Deus não apenas ao
povo de Deus, mas a todos os povos, para a todos trazer à unidade de um só
povo, que é afinal a sua Igreja. Mas esta luz só poderá iluminar os que olham
para o Senhor com a fé que lhes vem da Palavra de Deus.
Leitura do Livro de Isaías
Disse-me o Senhor: «Tu és o meu servo, Israel, por quem manifestarei a minha glória». E agora o Senhor falou-me, Ele que me
formou desde o seio materno, para fazer de mim o seu servo, a
fim de Lhe reconduzir Jacob e reunir Israel junto d’Ele. Eu tenho
merecimento aos olhos do Senhor e Deus é a minha força. Ele disse-me então: «Não basta que sejas meu servo, para restaurares as
tribos de Jacob e reconduzires os sobreviventes de Israel. Vou fazer
de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos
confins da terra».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL S almo 39 (40),
2 e 4ab.7-8a.8b-9.10-11ab (R. 8a e 9a)
Refrão: Eu venho, Senhor,
para fazer a vossa vontade. Repete-se
Esperei no Senhor com toda a confiança
e Ele atendeu-me.
Pôs em meus lábios um cântico novo,
um hino de louvor ao nosso Deus. Refrão
Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações,
mas abristes-me os ouvidos;
não pedistes holocaustos nem expiações,
então clamei: «Aqui estou». Refrão
«De mim está escrito no livro da Lei
que faça a vossa vontade.
Assim o quero, ó meu Deus,
a vossa lei está no meu coração». Refrão
Proclamei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.
Não escondi a vossa justiça no fundo do coração,
proclamei a vossa fidelidade e salvação. Refrão
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LEITURA II 1 Cor l, 1-3
«A graça e a paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo
estejam convosco»
Começamos a ler a Primeira Epístola aos Coríntios. Hoje quase nos limitamos
à dedicatória muito desenvolvida, como era costume naquele tempo. Mas
logo aí se podem encontrar grandes afirmações da fé cristã, que depois serão
desenvolvidas ao longo de toda a carta. Toda a vida cristã é fruto do chamamento de Deus à fé: foi assim com Paulo, é assim com todos os cristãos. Para
todos, o chamamento à fé é dom gratuito de Deus, portador de paz. Com esta
introdução, todos ficamos a sentirmo-nos destinatários da epístola, da qual
este ano apenas leremos a primeira parte.
Início da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos: Paulo, por vontade de Deus escolhido para Apóstolo de
Cristo Jesus e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados à
santidade, com todos os que invocam, em qualquer lugar, o nome
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso: A graça e a paz
de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco.
Palavra do Senhor.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
Irmãs e irmãos em Cristo:
Oremos a Deus Pai todo-poderoso,
que nos enviou o seu muito amado Filho
e nos dá a graça de participar nestes santos mistérios,
e peçamos (ou: e cantemos), com fé:
R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.
Ou: Ouvi, Senhor, a nossa súplica.
1. Para que o Papa N., os bispos a ele unidos e os presbíteros
dêem testemunho, por palavras e por obras,
da santidade a que Deus os chama dia após dia,
oremos.
2. Para que os fiéis e catecúmenos do mundo inteiro
acreditem em Jesus, o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo,
oremos.

ALELUIA Jo 1, 14a.12a
Refrão: Aleluia. Repete-se
O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós.
Àqueles que O receberam
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Refrão

EVANGELHO Jo 1, 29-34

SUMÁRIO

«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo»
Um dos testemunhos que manifesta Jesus como o Messias é o de João Baptista.
Ele apresenta-O como o “Cordeiro de Deus”. O símbolo do Cordeiro reúne
duas passagens do Antigo Testamento, aplicando-as a Jesus: a do “Servo de
Deus” (I leit.), que carrega com o pecado do mundo (Is 53, 7), e a do cordeiro
pascal, que é imolado para tirar o pecado do mundo. Uma e outra coisa o é
o Senhor. Descendo à água entre os pecadores, Ele humilha-Se, assumindo a
situação da nossa natureza de homens pecadores; uma vez ungido pelo Espírito Santo, Ele torna-Se fonte desse mesmo Espírito para todos os que são
baptizados em seu nome.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, João Baptista viu Jesus, que vinha ao seu encontro, e exclamou: «Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo. É d’Ele que eu dizia: ‘Depois de mim vem um homem,
que passou à minha frente, porque era antes de mim’. Eu não O
conhecia, mas foi para Ele Se manifestar a Israel que eu vim baptizar na água». João deu mais este testemunho: «Eu vi o Espírito
Santo descer do Céu como uma pomba e permanecer sobre Ele.
Eu não O conhecia, mas quem me enviou na baptizar na água é
que me disse: ‘Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e
permanecer é que baptiza no Espírito Santo’. Ora, eu vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus».
Palavra da salvação.
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3. Para que os governantes sejam homens de paz,
e os povos possam viver tranquilos
e progredir no bem-estar, na justiça e na liberdade,
oremos.
4. Para que os homens e mulheres do nosso tempo
descubram em Cristo a luz das nações
e edifiquem um mundo mais justo e mais fraterno,
oremos.
5. Para que esta assembleia e a nossa Paróquia
perseverem na fé e na piedade,
e os seus membros cresçam no respeito mútuo,
oremos.
Deus todo-poderoso e eterno,
que por vosso Filho Jesus Cristo
fizestes chegar a salvação até aos confins da terra,
olhai com bondade o povo que Vos suplica
e conduzi-o à glória do vosso reino.
Por Cristo Senhor nosso.

Anunciai com brados de alegria
CÂNTICOS
15 janeiro 2023
2º Domingo do Tempo Comum Ano A

ENTRADA

Anunciai com brados de alegria

Anunciai com brados de alegria (de Azevedo de Oliveira)
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2. Os braços dum rio alegram a cidade de Deus,
a mais santa das moradas do Altíssimo.
Deus está no meio dela e a torna inabalável,
Deus a protege desde o romper da aurora.
3. Vinde e contemplai as obras do Senhor,
as maravilhas que realizou na terra.
Põe termo às guerras até aos confins do mundo,
despedaça os arcos, quebra as lanças.

Opção:

À Tua porta (de J. Abreu)
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Eu venho Senhor (de Manuel Luis)

2ˆ3
& 4 œ

Refrão

Eu

&

œœ .

œœ .

ve - nho,

œ

zer

j
œ

œ
œ

j
œ
œ

a

œœ

vos

œ
-

Estrofe

&

w

sa

-

nhor,

von

Salmo 39

-

j
œ

1. Esperei no Senhor com to - da_a

w

&

w

Pôs em meus lábios um

w

&

um hino de lou–

j
œ

pa - ra

œ̇

œ

.
j
œ

j
œ

ta -

fa -

˙˙
˙

-

- de.

˙

con - fi - ança

j
œ

˙

le_a -. ten - deu–me.

e E–

&
SUMÁRIO

j
œœ
J

j
œ
œ
J

Se

œœ

œœ

œ
œ

˙

M. Luís

œ
J

j
œ

j
œ

œ
J

cân - ti - co

vor

œ
J

ao

j
œ

˙

œ
J

nos - so

novo,

˙
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2. Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações,
mas abristes-me os ouvidos;
não pedistes holocaustos nem expiações,
então clamei: «Aqui estou.
3. “De mim está escrito no Livro da Lei
que faça a vossa vontade.
Assim o quero, ó meu Deus,
a vossa lei está no meu coração”.
4. Proclamei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.
Não escondi a vossa justiça no fundo do coração,
proclamei a vossa fidelidade e salvação.

Opção:

Eu venho Senhor (de Carlos Silva)
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APRESENTAÇÃOCreio
DOSem
DONS
Jesus meu Salvador

Creio em Jesus meu Salvador (de M. Silva)
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eu crei-o_em Ti e vou can - tar:

2. Deus entre nós feito criança, és nosso amigo, nosso irmão,
o teu amor por nós é grande e faz cantar meu coração:
3. Por nós na cruz Tu deste a vida, no sofrimento e na dor.
Senhor Jesus, como és bom! Quero louvar-Te com fervor:
4. Do teu coração nasce a Igreja, brilha no mundo nova luz,
grande sinal do teu amor, que vou cantar, meu bom Jesus:
5. Ressuscitado para sempre, és nossa vida e salvação.
Unido à Igreja que Te canta, elevo a Ti esta oração:

Opção:

Ditosos os que Te louvam sempre (de F. Santos)
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Como é suave
15 janeiro 2023 2º Domingo do Tempo Comum Ano A

COMUNHÃO

Como é suave Senhor

Refrão
Como
é suave Senhorj (de Manuel Luis)
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2. Enaltecei comigo o Senhor / e exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, / libertou-me de toda a ansiedade.
3. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes, / o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, / salvou-o de todas as angústias.
4. O Anjo do Senhor protege os que O temem / e defende-os dos perigos.
Saboreai e vede como o Senhor é bom: / feliz o homem que n’Ele se refugia.
Opção:
5. Temei o Senhor, vós os seus fiéis, / porque nada falta aos que O temem.
(de CarlosoSilva)
Os poderosos empobrecem e passam fome, / aos que procuram
Senhor não faltará riqueza alguma.

É Cristo quem nos convida

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

33 . CÂnticos // Nº 210 // 5 de janeiro de 2023

Glória ao Senhor

15 janeiro 2023 2º Domingo do Tempo Comum Ano A

PÓS-COMUNHÃO
Cantemos glória ao nosso Deus

Cantemos glória ao nosso Deus
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2. Criou-nos para sermos filhos, / fez-nos herdeiros do seu reino.
SUMÁRIO

3. Encaminhou-nos para Cristo / pelas palavras dos profetas.
4. Em Cristo fez-se igual aos homens, / anunciou a Boa Nova.
5. Falou aos pobres, fez milagres / deu testemunho do amor.
6. Não recusou o sofrimento, / morreu na cruz por nosso amor.
7. Mas triunfou ressuscitando; / subiu ao Céu e voltará.
8. Está connosco para sempre: / o seu Espírito é a vida.
9. No pão e vinho fez-se corpo: / é alimento salvador.

Opção:

Como é suave Senhor (de Manuel Luis)
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Cristo quer a tua ajuda

15 janeiro 2023 2º Domingo do Tempo Comum Ano A

FINAL

Cristo quer a tua ajuda

Cristo quer a tua ajuda (de C. Gabarain)
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2. Ao que sofre e ao triste dá-lhe amor, dá-lhe amor.
Ao humilde e ao pobre dá-lhe amor. (bis)

SUMÁRIO

3. Ao que vive a teu lado dá-lhe amor, dá-lhe amor.
2. Ao
que
ao triste
Ao que
vem
desofre
outrae terra
dá-lhe amor. (bis)
Dá-lhe amor, dá-lhe amor.

4. Ao que fala outra língua dá-lhe amor, dá-lhe amor.
Ao humilde e ao pobre
Ao que pensa diferente dá-lhe amor. (bis)
Dá-lhe amor.

bis

5. Ao amigo de sempre dá-lhe amor, dá-lhe amor.
E ao que não te saúda dá-lhe amor. (bis)
3. Ao que vive a teu lado
Dá-lhe amor, dá-lhe amor.
Ao que vem de outra terra
Dá-lhe amor. bis

Opção:

Deus imenso Te louvamos

(de Desconhecido)
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VOX POPULI
Augusto Pascoal, P.
Sacerdote diocesano

A VERDADEIRA GRANDEZA
Em primeiro lugar, duas notas sobre Erasmo de Roterdão:
Quando me debrucei sobre a figura de
Erasmo, como estudante de História
Universal, primeiro, de História da Igreja,
depois, já dentro do vasto currículo que
nesse tempo preenchia o curso teológico dos seminários diocesanos, não compreendi e causou-me certa pena o facto
de, em 1523, ter recusado o convite do
recém-eleito papa, Adriano VI, ainda por
cima quase seu compatriota, para colaborar com ele no governo da Igreja, a braços
com a revolta de Lutero.

SUMÁRIO
JMJ2023
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Acontece, porém, que, alguns anos mais
tarde, ao estudar a história teológica do
Modernismo, que no século XIX, abalou
a Igreja, sobretudo na França e na Inglaterra, compreendi melhor, não apenas
esse facto, mas também que Erasmo, que
ridicularizara Lutero, ao saber da condenação à morte de Tomás Moro, tenha
apenas lamentado que ele “se tivesse metido nauele assunto”, quando o grande
humanista e chanceler de Henrique VIII,
apenas se demitira, para não violar a sua
própria consciência.

LITURGIA

E li também, num dos meus compêndios
de História, que o humanista de Roterdão,
ao morrer, em 1536, menos de um ano depois de Tomás Moro, terá pronunciado,
na língua materna, apenas duas palavras:
“Leva God”, que me atrevo a traduzir por
“Meu Deus amado!”.

CÂNTICOS

E repus o grande humanista, que ele foi,

LECTIO DIVINA
EXTRAMUROS

sem dúvida, no seu lugar da minha galeria das maiores figuras da história, donde,
afinal, nunca o tirara, apesar do que me
desgostava no seu modo de pensar e estar no mundo.
Estamos em pleno ambiente da morte de
Bento XVI.
Segundo o testemunho das pessoas que o
acompanharam na agonia, as últimas palavras que se perceberam, pronunciadas,
não na língua materna, mas naquela que
adoptara como serviço, foram: Signore, ti
amo! Que me atrevo a traduzir: Senhor,
eu amo-te!
Talvez possamos imaginar o tom desta jaculatória, que, apesar de tudo, me parece
mais emotiva, diria mesmo, mais humilde
que de Erasmo.

tir da grandeza da sua obra de intelectual,
sacerdote, bispo e papa.
Conheço, ainda que de forma relativamente superficial, a história dos mais de
duzentos e sessenta bispos de Roma, alguns muito sábios e santos; outros menos
exemplares na sua vida pessoal.
Mas nuca foi preciso denegrir um para
exaltar o seu sucessor, nem tão pouco
exaltar outro para denegrir o respectivo
antecessor.
Como o pároco na sua paróquia e o bispo na sua diocese (incluindo Roma), por
muito que pese a certas ideologias, o Papa
não é um chefe nem um líder: será sempre
um dom de Deus que nos ajuda na nossa
fé, com a sua doutrina e exemplo, ou com
os defeitos que nos obrigam a purificar e a
aprofundar essa mesma fé.

Mais humilde!
Como quem não quer senão que Deus
veja a grandeza do amor desinteressado
com que tudo fez por Ele, até carregar
com Ele uma cruz que durou, ainda que
mudando de cravos, até àquele momento
supremo. Um momento em que, de facto,
o que importa para qualquer um, é poder dizer, como Cristo na Cruz: Tudo está
consumado. Pai, nas Tuas mãos entrego o
meu espírito.
Mais humilde, a jaculatório de Bento XVI!
Os meus leitores perdoar-me-ão que
meça o tamanho dessa humildade a par-

VOX POPULI
AGENDAS
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Erasmo de Roterdão, que nunca se quis
comprometer com nada, e Joseph Ratzinger, que nunca deixou de servir a Igreja,
nem mesmo quando percebeu que ela
lhe pedia um serviço que iria ser interpretado como fuga, causam-me admiração por motivos diferentes,; mas o modo
como ambos fecham o ciclo da sua existência histórica, une-os na minha mente
como figuras emblemáticas desta Europa,
que se afunda cada vez mais, certamente
porque lhe faltam homens e mulheres
que conheçam e testemunhem como
eles conheceram e testemunharam, onde,
no fim de tudo, se encontra a verdadeira
grandeza.

Joaquim Mexia Alves
Paróquia da Marinha Grande

Bento XVI
“Morreu-me” alguém muito próximo!
Um sentimento de orfandade percorre-me e faz-me vir as lágrimas aos olhos.
Morreu Bento XVI!
Morreu, com certeza, serenamente, como
serenamente viveu.
Aquele a quem apelidaram de tanta coisa,
acabou por surpreender o mundo com a
sua humilde renúncia e até esse gesto quiseram distorcer chamando-lhe fraqueza.
Um homem com uma espiritualidade tão
profunda e verdadeira, não podia deixar
de tomar essa decisão se ela não fosse a
vontade de Deus colocada no seu coração.
Acredito que como Cristo, (sentindo-se
um nada em comparação com Ele), deve
ter rezado por todos eles, pedindo ao Pai
que lhes perdoasse porque não sabiam o
que diziam, o que faziam.
Mas nada disso interessa agora, mas sim a
certeza de que a Igreja tem mais um Santo

no Céu.
Tanto deu à humanidade em Igreja e tão
pouco dela recebeu.
A sua vida narrada em livros é um poema
de amor a Deus Nosso Senhor.
Um poema de amor carregado de inteligência, de doação, de humildade, de joelhos no chão.
Agarro-me aos seus livros, aos livros que
dele falam, e guardo-os no coração para
que neles perceba como é verdadeiramente ser discípulo de Cristo.
O Papa, digo-o com toda a sinceridade,
que mais marcou a minha vida.
Comecei por, infelizmente, deixar-me
levar por uma comunicação social manipulada e doentia, mas cedo me apercebi
de como estavam errados e de como este
homem era uma bênção para a Igreja e
para a cristandade.
Depois tive a graça de o ver a escassos
metros de mim em Fátima, (ia jurar que

os nossos olhares se cruzaram), com ele
rezámos as Vésperas e a sua timidez, a sua
humildade, a sua concentrada espiritualidade tocaram-me profundamente.
Direi mesmo que Bento XVI marcou uma
etapa da minha vida em que decidi que
tinha de fundamentar a minha fé, tinha
que aprofundar o meu ser cristão, tinha,
sobretudo, que conhecer melhor Deus
até ao ponto em que Ele se me desse a
conhecer.
Por isso este sentimento de orfandade
que agora sinto.
Apenas colmatado pela certeza de que
se ele me falasse agora, diria como Maria
disse naquele dia – «faz tudo o que Ele te
disser» – porque só Ele interessa e só Ele é
o Caminho, a Verdade e a vida.
“Morreu-me” Bento XVI!
Aleluia!
Temos mais um Santo no Céu!
Link: https://lefa.pt/?p=51577

promessas são feitas com desejo sincero,
mas rapidamente são envolvidas pelo
mundo e substituídas por consciências
que se moldam à sua própria vontade.
Ano velho – Sem dúvida. Acomodam-se,
digamos assim.
Ano novo – O problema, quanto a mim
que ainda sou novo nestas lides pois só
agora vou começar, é que me parece que
dão o “estatuto de cristão” como adquirido, cumprindo preceitos pelos preceitos,
e não tanto cuidando de perceber que os
preceitos só têm sentido vividos no amor
e postos em prática no amor.
Ano velho – Ó meu menino ano novo, a
verdade é que se deixam levar por ideias
mundanas tais como, não é a mim que
compete cuidar dos outros, para isso é
que há instituições de assistência, etc., etc.
Ano novo – As instituições existem, mas
por si só não conseguem resolver todos
os problemas permanentes dos necessitados, sobretudo, no amor, na companhia,
na alegria do encontro e, sobretudo, no
anúncio da Boa Nova.
Ano velho – Que bom seria que todos
aqueles que se dizem Igreja tivessem bem
presente aquela palavra de São Paulo:
«Assim, se um membro sofre, com ele sofrem todos os membros; se um membro
é honrado, todos os membros participam
da sua alegria.» (1 Cor, 12, 26)

Ano novo – Essa seria uma promessa bem
bonita de todos fazerem, “ser mais Igreja”,
com tudo o que ela implica em adoração,
em oração, em testemunho, em amor, em
doação de si mesmo.
Ano velho – Costuma dizer-se que Deus
demorou sete dias para fazer o mundo
e o homem, por isso tenhamos esperança que, iluminados pelo Espírito Santo,
as promessas cumpridas de uns levem
outros a procurar promessas novas, que
tragam Deus aos homens, que parecem
querer cada vez mais rejeitá-lO, arvorando-se em “pequenos deuses”.
Ano novo – Se tu, querido ano velho, vives essa esperança quando terminas o teu
tempo, então eu, que agora começo, tenho que viver ainda mais essa esperança,
e por isso me entrego nas mãos de Deus
pedindo que durante o meu tempo a humanidade encontre o caminho de Deus,
encontre o amor, encontre a paz, encontre a verdadeira vida que só Deus pode
e dá a cada um que O procura e a Ele se
entrega.
Ano velho – Até logo, ano novo, vemo-nos na eternidade!
Ano novo – Até já ano velho, sem ti não
haveria ano novo, e se formos vividos por
Cristo, com Cristo e em Cristo, a eternidade em amor será sempre a realidade da
grande promessa de Deus.
Link: https://lefa.pt/?p=51592

Ano velho, ano novo
SUMÁRIO
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Ano velho – Estás muito esperançado
que vai correr tudo bem!!
Ano novo – Nem por isso. Sabes que já
desconfio muito das promessas feitas
nesta época.
Ano velho – Há um ditado muito antigo
que diz, “promessas leva-as o vento”!
Ano novo – Pois é! E parece-me bem que
a maioria das promessas feitas neste tempo são mesmo levadas pelo vento passados uns escassos sete dias.
Ano velho – Deixa lá, que ainda me lembro bem das promessas que fizeram há
um ano e olhando para trás vejo bem
como o vento as levou.
Ano novo – Sabes, querido ano velho, o
que me incomoda é que uma grande parte das promessas que fazem, sobretudo
aqueles que se dizem cristãos, são promessas de dietas, de bem-estar físico, de
procurar mais dinheiro e mais bens, mas
poucas são de amar mais e melhor, de
seguir verdadeiramente Jesus Cristo, ajudando os outros, por exemplo, de passar
de “cristão de nome” a discípulo de Cristo.
Ano velho – Realmente esse tipo de promessas são em muito menor número e
infelizmente rapidamente são esquecidas, tirando algumas raras excepções. Eu
sei porque tive oportunidade de verificar
isso durante o meu “reinado”.
Ano novo – Eu acredito que muitas dessas
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Octávio Carmo
Agência Ecclesia

Um homem em luta contra o mundo(?)
O título desta crónica é, necessariamente,
uma provocação. É uma imagem que fica
associada ao percurso de Joseph Ratzinger-Bento XVI, o Papa que teve dois fins:
o do pontificado e, agora, o da sua vida na
terra.

Num tempo de grande dispersão, Bento
XVI apontou sempre ao essencial na vida
cristã.

Acredito que tudo faz sentido quando
visto desde o seu fim. Esta despedida,
ainda marcada pela renúncia – e o ineditismo dos momentos que se vão viver, em
seguida -, e o “pontificado de silêncio” do
Papa emérito vem unificar um percurso
intenso, nem sempre fácil de decifrar para
“categorias” de pensamento que só admitem visões unívocas e quase permanentemente julgado com base numa série
de clichés: conservador, duro, retrógrado,
eurocentrista, etc.
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A histórica e revolucionária decisão da renúncia, complementou a intensa atividade teológica e literária de Joseph Ratzinger, o jovem prodígio que viria a assumir
a difícil missão de suceder a João Paulo
II, num momento em que, seguramente, desejava uma vida de maior recato e
descanso. O homem que, tantas vezes,
pareceu em luta contra o mundo viveu a
revolução de mudar o ponto de vista, ao
deixar-se iluminar e dar vida a um gesto
de coragem e humildade.

LECTIO DIVINA
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LITURGIA
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O dia 11 de fevereiro de 2013 é incontornável na história da Igreja e nasce de um
ato íntimo, de consciência: “Depois de
ter examinado repetidamente a minha
consciência diante de Deus, cheguei à
certeza de que as minhas forças, devido à
idade avançada, já não são idóneas para
exercer adequadamente o ministério petrino”. Acredito que uma das chaves deste

momento se liga à beatificação do cardeal
britânico John Henry Newman (século
XIX), em setembro de 2009, apresentado
como um herói da consciência, ajudando
a ler a decisão do Papa como mais do que
uma decisão prática de governo.
Num tempo de grande dispersão, Bento
XVI apontou sempre ao essencial na vida
cristã. Que começa e acaba no Amor. Para
lá do ruído mediático, o ensinamento do
Papa deixa para a história a convicção
de que o Cristianismo não é um “catálogo” de mandamentos ou proibições,
mas uma relação pessoal, de comunhão,
com Deus. O seu pontificado convidou,
sem cessar, ao encontro com Jesus Cristo,
à centralidade da fé na vida de todos os
dias, ao regresso às origens para enfrentar
os desafios do mundo de hoje, numa luta
pela credibilidade religiosa e histórica do
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Cristianismo.
O falecido Papa teve plena consciência de
que muito ficou por fazer e que o seu percurso foi feito de luzes e sombras, nos vários papéis que desempenhou ao serviço
da Igreja, desde uma missão de vigilância
e luta contra o relativismo ao esforço de
síntese pastoral de várias sensibilidades,
partindo de elementos que considerava
inegociáveis.
Bento XVI será sempre uma referência da
História da Igreja pela sua renúncia, mas o
seu pensamento teológico e as reformas
que promoveu, numa mudança de época
– que só as futuras gerações conseguirão
ler -, também irão continuar a influenciar
fortemente o futuro.

Pe. Miguel Neto
Diocese do Algarve

Divórcio!
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Estamos a viver um divórcio permanente.
Primeiramente, como sociedade, nós somos
cada vez menos, ou seja, há menos população
e estamos cada vez mais sozinhos. E tal não
acontece, apenas, porque temos cada vez mais
separações, apesar de, pela primeira vez, haver
mais pessoas com o estado civil “divorciado”,
do que com o estado civil “viúvo”, dizem dados
dos últimos Censos, realizados em 2021. Mas
porque as famílias estão mais pequenas e os
dados da natalidade indicarem que seremos
ainda menos, no futuro.
Em 2021, a dimensão média dos agregados
domésticos privados era de 2,5 pessoas por lar,
sendo que um terço destes núcleos familiares
era composto por apenas dois elementos. A
média em 2011 era de 2,6 pessoas. Por sua vez,
os agregados de uma pessoa (unipessoais) representam 24,8%, tendo o seu número aumentado 18,6% na última década.
Em contrapartida, as famílias numerosas têm
perdido peso no país. Em 2021, famílias com
quatro pessoas representam 14,7% da população e as de cinco, apenas 5,6%, quando, em
2011, significavam 16,6% e 6,5%, respetivamente.
Somos 10 344 802 habitantes em Portugal
(menos 2,1 % que há dez anos) e continuamos
a ter uma população maioritariamente solteira (43,4%), número que, até, aumentou ligeiramente. Os casados (41,1 %) estão a perder
terreno para os divorciados, estes últimos com
mais 2% que em 2011, totalizando 8 %.
Ou seja, podemos não estar solitários, mas
claramente vivemos sozinhos. Sim, porque a
solidão não implica que não habite com uma
família, ou um grupo heterogéneo de pessoas,
da mesma forma que viver sozinho não implica que estejamos em solidão. E as implicações
maiores que estes dados têm na forma como
vivemos, como nos relacionamos e pertencemos a comunidades, tem mesmo a ver com
esta dicotomia solidão/sozinho fisicamente.
Longe, vai o tempo em que ser ermita, era fisicamente estar mais perto de Deus.
Viver sozinho pode ter a implicação de se ter
relações descartáveis, pouco duráveis temporalmente, embora muito intensas. Aliás, hoje a
intensidade é muito mais valiosa do que a durabilidade. E não é só nos eletrodomésticos, ou
outros objetos, mas, sobretudo, nas relações.
Arriscava, mesmo, a dizer, que já não se criam
relações duráveis, nem pensadas para tal e, por
isso, vivemos permanentemente “divorciados”
de tudo e todos.
Engana-se, quem esteja a pensar que vou somente falar da realidade familiar. A família é
apenas uma das realidades nas quais encontra-

mos esta questão mais visível. Mas há outras,
mais profundas e complexas, em que se vê esta
forma atual de viver e que vão perdurar pelo
futuro. Em primeiro lugar, há imensas franjas
da sociedade que têm uma capacidade de relacionamento forte somente com quem pensa
de forma igual, ou semelhante. Não há gosto,
tempo e espaço para o confronto com o contraditório. Só tem valor quem pensa como nós
e quem vai ao encontro das nossas opiniões e
gostos. E não é uma questão geracional. É um
modo de vida que reúne várias pessoas de idades, proveniência social, estatuto económico,
formação académica/profissional distintas,
em torno de um grupo, para quem um determinado pensamento reinante é único e inquestionável.
Posso concretizar isso com os imensos grupos
religiosos cristãos católicos, físicos ou digitais,
que só se reúnem à volta daqueles que partilham do seu olhar e convicções, defendem
uma vivencia cristã particular, sejam eles tradicionalistas, conservadores, vanguardistas, ou
progressistas. Nesses grupos fechados não há
espaço para aquele que pensa de outra forma
e, quando há vozes dissonantes, ou são excluídas, ou essas vozes não se sentem, elas mesmas
identificadas com essa linha de pensamento e
de partilha da Fé, acabando por sair, criando
outros grupos, que se alicerçam noutra ideia.
Esquecemo-nos, tantas vezes, que os discípulos de Cristo discordavam entre si, mas permaneceram, antes e depois da ressurreição, em
volta do único Cristo. Discutindo, mas nunca
se expulsado, desligando, ou bloqueando.
Por outro lado, as relações laborais também
estão cada vez mais precárias e temporais.
Sinto que há menos fidelidade, assim como
menos valor, não só quantitativo, mas qualitativo, no trabalho realizado. Por fim, a família
permanece junta, porque tantas vezes não
existe possibilidade financeira para o divórcio,
aumentando a ‘solidão acompanhada’. «O
advogado especializado em divórcio Ricardo
Candeias ouve cada vez mais a menção a constrangimentos financeiros para a realização de
divórcios, ao ponto de os considerar, neste
momento, quase “um luxo”. Do que observa, o
advogado diz haver um “empobrecimento dos
casais”. Muitos não chegam a conseguir separar-se, aumentando os ex-casais que permanecem a viver juntos, “em quartos separados e
com vidas opostas”, por impedimentos como
a taxa de esforço calculada pelos bancos ultrapassar o máximo que permitiria a um e a outro
elemento do casal ficar com o empréstimo
sozinho», relatava-se num artigo do Expresso,
das jornalistas Joana Ascensão e Sofia Miguel
Rosa[1]. Ou podemos também analisar como
provável «que os números oficiais de divórcio
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não expressem a efetiva vontade dos casais,
situação que explica que os pedidos que lhe
chegam ao escritório de advogados procuram “no fundo, explicar os direitos, os deveres,
o que é que pode acontecer, o que é que não
pode acontecer, a demora, a situação final das
pessoas no caso de dar esse passo” e, acrescenta que se há dez anos o maior problema dos
casais eram os filhos, “a decisão final, hoje em
dia, está muito dependente da parte financeira das pessoas”», dizia a CNN, num artigo de
Patrícia Pires[2].
Perante este divórcio coletivo entre tudo e todos, que igualmente tem repercussões na vida
publica e politica, onde há imensa dificuldade
em compreender as medidas de quem governa, na minha perspetiva há dois caminhos a
tomar: ou lutar contra a evidencia de que a
realidade é bastante diferente do que queremos e passamos, permanecendo anacronicamente na vida atual; ou tentamos compreender o Evangelho à luz da atualidade, como
disse o Papa Francisco, no passado dia 22 de
dezembro, à Cúria Romana: «”Não é o Evangelho que muda, somos nós que começamos a
compreendê-lo melhor” [S. João XXIII]”. A conversão, que o Concílio nos ofereceu, foi a tentativa de compreender melhor o Evangelho,
torná-lo atual, vivo e operante neste momento
histórico. E assim (…) também na nossa época nos sentimos (…) chamados à conversão. E
este itinerário está longe de terminar. A reflexão atual sobre a sinodalidade da Igreja nasce,
precisamente, da convicção de que o percurso
de compreensão da mensagem de Cristo não
tem fim e desafia-nos sem cessar. O contrário
da conversão é o fixismo, ou seja, a sub-reptícia convicção de não precisar de qualquer
nova compreensão do Evangelho. Trata-se do
erro de querer cristalizar a mensagem de Jesus
numa forma única e sempre válida; ao passo
que a forma deve poder sempre mudar a fim
de a substância permanecer sempre a mesma.
A verdadeira heresia não consiste apenas em
pregar outro Evangelho (…) mas também em
deixar de o traduzir nas linguagens e formas
contemporâneas»[3].
Eu vou tentar caminhar pela segunda via. Um
Feliz ano de 2023.
[1] https://expresso.pt/sociedade/2022-12-20-Pela-primeira-vez-houve-mais-divórcios-de-casamentos-pelo-civil-do-que-pela-Igreja-que-tendem-a-tornar-se-residuais-d0c7a1d9
[2]
https://cnnportugal.iol.pt/geral/nunca-tantas-pessoas-se-quiseram-divorciar/20241225/618a55aa0cf2648aa1633110
[3]
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2022/december/documents/20221222-curia-romana.
html

AGENDA DIOCESANA

EFEMÉRIDES

07.Jan SÁB

09.Jan SEG

17.Jan TER

F5 - Preparação para o
Crisma (encontro 2)

Formação permanente
do clero (1º turno)

Podem inscrever-se todos os jovens
que estejam interessados em aliar
a preparação para o Crisma a um
percurso de aprofundamento da
sua fé e a uma caminhada integrada
num grupo diocesano. Mais info:
http://lefa.pt/?p=50887
 Leiria

Semana de formação para
o clero diocesano.
De 09/Jan até 13/Jan.  A definir

Formação Intensiva «Ser
catequista» (3ª sessão)
Destina-se aos catequistas da vigararia
de Fátima, aberto a catequistas
de todas as dioceses, havendo a
possibilidade de tomar as refeições e
de pernoitar no Centro Catequético.
Mais info: lefa.pt/?p=50102
De 07/Jan até 08/Jan.  Centro
Catequético de Fátima

ASSEMBLEIA VICARIAL
DE LEIRIA
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Ponto de chegada da reflexão dos grupos
sinodais das paróquias para discernir que
opções pastorais tomar no que concerne
às temáticas em causa. É oportunidade
para reforçar as dinâmicas pastorais
de âmbito vicarial e um momento de
encontro entre o Povo de Deus e o bispo
diocesano, D. José Ornelas. (Ver mais info
no Guião da Caminhada Sinodal 202223, em https://sinodo.leiria-fatima.pt
 Leiria

08.Jan DOM
ASSEMBLEIA VICARIAL
DE MONTE REAL
Ponto de chegada da reflexão dos grupos
sinodais das paróquias para discernir que
opções pastorais tomar no que concerne
às temáticas em causa. É oportunidade
para reforçar as dinâmicas pastorais
de âmbito vicarial e um momento de
encontro entre o Povo de Deus e o bispo
diocesano, D. José Ornelas. (Ver mais info
no Guião da Caminhada Sinodal 202223, em https://sinodo.leiria-fatima.pt
 Monte Real

12.Jan QUI
CBT: Antigo Testamento
Aula do Curso de Bíblia e Teologia
Cristã. Docente: Pe Marcelo
Moraes. Organização: Centro de
Cultura e Formação Cristã. Mais
info em: http://ccfc.leiria.cc
 19:15  Seminário de Leiria

14.Jan SÁB
CPM: Encontro para casais
“Muito Mais que Dois”
O CPM tem como finalidade principal
a promoção de sessões de preparação
de Noivos para o Matrimónio.
Organização: CPM - Direção Diocesana
Leiria-Fátima | http://cpm-portugal.pt
De 14/Jan até 15/Jan. 
(local não designado)

17.Jan TER
Curso geral de
catequistas: Psicologia
O Curso Geral de Catequistas é a
formação base dirigida a todos os
catequistas que já completaram
o Curso de Iniciação. Mais info:
http://catequese.leiria.cc
 22:00  Seminário de Leiria

Escola de Leitores e
Ministros Extraordinários
da Comunhão
Organizada pelo Departamento
de Liturgia.
 22:00  (local não designado)

Formação: As
mulheres na Bílblia
Proposta do Centro de Cultura
e Formação Cristã. Mais info

ANIVERSÁRIO DA
RESTAURAÇÃO DA DIOCESE
DE LEIRIA-FÁTIMA (1918)
A data oficial da Restauração da
Diocese de Leiria é 17 de janeiro
de 1918, em que foi publicada a
Bula Papal “Quo Vehementius”
 Diocese Leiria-Fátima

28.Jan SÁB
Aniversário da nomeação
de D. José Ornelas como
Bispo de Leiria-Fátima
D. José Ornelas foi nomeado
bispo da diocese de Leiria-Fátima
no dia 28 de janeiro de 2022,
substituindo D. António Marto.
 Sé de Leiria

ANIVERSÁRIOS
07.Jan SÁB
Pe. Marcelo Cavalcante
de Moraes
Aniversário natalício. Nascido em 1975.

09.Jan SEG
Pe. Cristiano João
Rodrigues Saraiva
Aniversário natalício. Nascido em 1969.

10.Jan TER
Pe. Leonel Vieira Baptista
Aniversário natalício. Nascido em 1974.

12.Jan QUI
Pe. José Martins Alves
Aniversário natalício. Nascido em 1966.

13.Jan SEX
Pe. Manuel Santos Lopes
Aniversário natalício. Nascido em 1939.
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em: http://ccfc.leiria.cc
 22:00  Seminário de Leiria

23, em https://sinodo.leiria-fatima.pt
 15:00  Picassinos

Ser Catequista: Curso
de iniciação

Curso para Casais

Itinerário de formação para a missão
de catequista. Organização: Serviço
Diocesano de Catequese. Mais
info: http://catequese.leiria.cc
 21:00  Seminário de Leiria

ESCOLA DIOCESANA
“RAZÕES DA ESPERANÇA”
Organizada pelo Centro de Cultura
e Formação Cristã e voltada para a
formação pastoral. Com duas propostas
formativas em simultâneo na primeira
hora: “Cristo, Deus e o Homem” (que
integra Curso Básico de Iniciação à
Reflexão Teológica) e “Jornada Mundial
da Juventude, uma janela de esperança”.
Mais info em: http://ccfc.leiria.cc
 21:00  Seminário de Leiria

18.Jan QUA
SEMANA DE ORAÇÃO PELA
UNIDADE DOS CRISTÃOS
A Semana de Oração pela Unidade dos
Cristãos realiza-se em todo o mundo,
há mais de 100 anos. #destaque
De 18/Jan até 25/Jan.  Internacional
SUMÁRIO
JMJ2023

19.Jan

QUI

CBT: Antropologia Teológica
DIOCESE
PARÓQUIAS
LECTIO DIVINA

Aula do Curso de Bíblia e Teologia
Cristã. Docente: Pe. José Henrique
Pedrosa. Organização: Centro de
Cultura e Formação Cristã. Mais
info em: http://ccfc.leiria.cc
 19:15  Seminário de Leiria

EXTRAMUROS
LITURGIA
CÂNTICOS
VOX POPULI
AGENDAS
ÍNDICE

21.Jan SÁB
ASSEMBLEIA VICARIAL
DA MARINHA GRANDE
Ponto de chegada da reflexão dos grupos
sinodais das paróquias para discernir que
opções pastorais tomar no que concerne
às temáticas em causa. É oportunidade
para reforçar as dinâmicas pastorais
de âmbito vicarial e um momento de
encontro entre o Povo de Deus e o bispo
diocesano, D. José Ornelas. (Ver mais info
no Guião da Caminhada Sinodal 2022-

O CURSO PARA CASAIS ou PERCURSO
ELA & ELE é composto por 8 sessões,
destinadas a ajudar qualquer casal
que deseje construir uma relação com
bases sólidas. Os seus OBJETIVOS
são ajudar os casais a consolidar a sua
relação, proporcionar um tempo a dois,
incentivar à reflexão em casal e oferecer
meios para construir um casamento são
e duradouro. http://lefa.pt/?p=51449
 21:00  Salão Paroquial
da Cruz da Areia

22.Jan DOM

E DOS ADOLESCENTES
COM AS FAMÍLIAS”
A Conferência Episcopal Portuguesa
aprovou recentemente o novo
«Itinerário de Iniciação à Vida Cristã
das Crianças e dos Adolescentes com as
Famílias», documento orientador para
a renovação do itinerário catequético
em Portugal, que estará na base da
construção dos novos materiais
catequéticos que começaram já a ser
elaborados. http://lefa.pt/?p=51600
 09:30  Seminário de
Leiria (Aula Magna)

VAMOS FALAR DE...
DIREITO DO TRABALHO
NO CONTEXTO DAS IPSS

23.Jan SEG

O Departamento da Pastoral Social da
Diocese de Leiria-Fátima promove neste
ano pastoral o projeto “Vamos falar
de…” que consiste na dinamização de
quatro sessões onde serão abordados
diversos assuntos de interesse para todas
as organizações de economia social e de
solidariedade bem como para as pessoas
que as integram como colaboradoras
ou dirigentes. O direito do trabalho no
contexto das instituições particulares de
solidariedade social é a temática desta
segunda sessão, que será orientada por
Rui Rodrigues, advogado desde 1994, e
com uma vasta experiência nesta área.
Mais info: http://lefa.pt/?p=50438
 10:00  Seminário de Leiria

Formação permanente
do clero (2º turno)

29.Jan DOM

ASSEMBLEIA VICARIAL
DAS COLMEIAS
Ponto de chegada da reflexão dos grupos
sinodais das paróquias para discernir que
opções pastorais tomar no que concerne
às temáticas em causa. É oportunidade
para reforçar as dinâmicas pastorais
de âmbito vicarial e um momento de
encontro entre o Povo de Deus e o bispo
diocesano, D. José Ornelas. (Ver mais info
no Guião da Caminhada Sinodal 202223, em https://sinodo.leiria-fatima.pt
 Colmeias

Semana de formação para
o clero diocesano.
De 23/Jan até 27/Jan.  A definir

26.Jan QUI
CBT: Antigo Testamento
Aula do Curso de Bíblia e Teologia
Cristã. Docente: Pe Marcelo
Moraes. Organização: Centro de
Cultura e Formação Cristã. Mais
info em: http://ccfc.leiria.cc
 19:15  Seminário de Leiria

28.Jan SÁB
FORMAÇÃO SOBRE
O NOVO “ITINERÁRIO
DE INICIAÇÃO À VIDA
CRISTÃ DAS CRIANÇAS
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ASSEMBLEIA VICARIAL
DA BATALHA
Ponto de chegada da reflexão dos grupos
sinodais das paróquias para discernir que
opções pastorais tomar no que concerne
às temáticas em causa. É oportunidade
para reforçar as dinâmicas pastorais
de âmbito vicarial e um momento de
encontro entre o Povo de Deus e o bispo
diocesano, D. José Ornelas. (Ver mais info
no Guião da Caminhada Sinodal 202223, em https://sinodo.leiria-fatima.pt
 15:00  Auditório do Centro
Paroquial da Batalha

02.Fev QUI
CBT: Exame de
Antropologia Teológica

Fátima com a anuência dos Bispos de
Portugal. Estão abertos aos padres
diocesanos e religiosos de todo o
país que neles queiram tomar parte.
Orienta: Irª Adelaide Júnior
 10:30  (local não designado)

Crisma Leiria

03.Fev SEX

09.Fev QUI

51.º Encontro Interdiocesano
de Catequistas

CBT: Exame de Antigo
Testamento

“O Ministério do Catequista numa
Igreja Sinodal” é o tema do 51º Encontro
Interdiocesano de Catequistas, que
junta catequistas das dioceses da
Zona Centro – Leiria-Fátima, Lisboa,
Portalegre - Castelo Branco, Santarém,
Setúbal – para dois dias de reflexão,
partilha, oração e celebração da fé.
De 18/Fev até 19/Fev.  Centro
Catequético, em Fátima

VEM E VÊ: ENCONTRO
VOCACIONAL PARA
ADOLESCENTES
A partir do Credo, procurar chegar a
um maior aprofundamento e tomada
de consciência da Fé e da Vocação
cristã, realizando o encontro numa
comunidade religiosa ou seminário.
Organização: Serviço de animação
Vocacional. http://lefa.pt/?p=50683
 10:00  Seminário da
Consolata, Fátima

04.Fev SÁB
VEM E VÊ: ENCONTRO
VOCACIONAL PARA
ADOLESCENTES

SUMÁRIO
JMJ2023
DIOCESE

18.Fev SÁB

Curso de Bíblia e Teologia Cristã.
Docente: Pe. José Henrique
Pedrosa. Organização: Centro de
Cultura e Formação Cristã. Mais
info em: http://ccfc.leiria.cc
 19:15  Seminário de Leiria

A partir do Credo, procurar chegar a
um maior aprofundamento e tomada
de consciência da Fé e da Vocação
cristã, realizando o encontro numa
comunidade religiosa ou seminário.
Organização: Serviço de animação
Vocacional. http://lefa.pt/?p=50683
 10:00  Seminário de Leiria

06.Fev SEG

PARÓQUIAS

Recoleção do Clero

LECTIO DIVINA

Os retiros e as recoleções são
organizados pela Diocese de Leiria-

Curso de Bíblia e Teologia Cristã.
Docente: Pe Marcelo Moraes.
Organização: Centro de Cultura
e Formação Cristã. Mais info
em: http://ccfc.leiria.cc
 19:15  Seminário de Leiria

11.Fev SÁB
TESOURO ESCONDIDO:
ENCONTRO VOCACIONAL
PARA CRIANÇAS
Aprofundar e despertar a Fé e a Vocação
de cada criança, com um encontro numa
comunidade religiosa ou seminário.
Organização: Serviço de animação
Vocacional. http://lefa.pt/?p=50683
 10:00  Fátima, Irmãs Reparadoras

F5 - Preparação para
o Crisma (retiro)
Podem inscrever-se todos os jovens
que estejam interessados em aliar
a preparação para o Crisma a um
percurso de aprofundamento da
sua fé e a uma caminhada integrada
num grupo diocesano. Mais info:
http://lefa.pt/?p=50887
De 11/Fev até 12/Fev.  Leiria

#crisma
 16:00  Leiria

19.Fev DOM
ASSEMBLEIA VICARIAL
DE FÁTIMA
Ponto de chegada da reflexão dos grupos
sinodais das paróquias para discernir que
opções pastorais tomar no que concerne
às temáticas em causa. É oportunidade
para reforçar as dinâmicas pastorais
de âmbito vicarial e um momento de
encontro entre o Povo de Deus e o bispo
diocesano, D. José Ornelas. (Ver mais info
no Guião da Caminhada Sinodal 202223, em https://sinodo.leiria-fatima.pt
 Fátima

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

EXTRAMUROS
LITURGIA
CÂNTICOS

AJUDE A DIOCESE A PRESTAR O MELHOR SERVIÇO INFORMATIVO

VOX POPULI
AGENDAS
ÍNDICE

Referências Multibanco:

NOTAS:

Entidade: 21 800
Referência: 660 675 052

— Os donativos feitos por esta via não permitem
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— O valor mínimo para uso deste serviço é de
10,00 euros
identificar o remente. Pedimos que enviem um email
ou sms a informar a oferta para formalizarmos o
agradecimento
gic@leiria-fatima.pt // 96 62 67 677

AGENDA MOVIMENTOS
06.Jan SEX
OS SAMARITANOS: visita
à Prisão Escola
Actividade de caráter social da Pastoral Penitenciária realizada pelos Samaritanos com visita aos jovens nos pavilhões ou celebração da
eucaristia na capela.
 14:30  Prisão Escola
CRISTO DE BETÂNEA:
Encontros Semanais
Acolhimento, partilha de vida, louvor e 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: Eucaristia ENS (A+C)
Tema das jornadas da Juventude. Organização:
Equipas de Nossa Senhora. Calendário ENS:
http://l-f.pt/irPo
 21:00  (local não designado)

07.Jan SÁB
OS SAMARITANOS: visita
à prisão regional
Actividade da Pastoral Penitenciária realizada
pelos Samaritanos. Com celebração da Eucaristia.
 10:30  Prisão regional
FMME: Devoção do 1º Sábado
Com Eucaristia. Organização: Fundação Maria
Mãe da Esperança. Website: https://fmme.pt
 20:30  (local não designado)

10.Jan

SUMÁRIO
JMJ2023
DIOCESE
PARÓQUIAS

TER

OS SAMARITANOS: visita
à Prisão Escola
Actividade de caráter social da Pastoral Penitenciária realizada pelos Samaritanos.
 14:30  Prisão Escola
MCC: Reunião da Comissão
Permanente
Organização: Movimentos dos Cursilhos de
Cristandade. Ver: https://lefa.pt/calendar/
cursilhos
 21:00  Seminário de Leiria

11.Jan QUA
LECTIO DIVINA
EXTRAMUROS
LITURGIA
CÂNTICOS
VOX POPULI
AGENDAS
ÍNDICE

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

13.Jan SEX
OS SAMARITANOS: visita
à Prisão Escola
Actividade de caráter social da Pastoral Penitenciária realizada pelos Samaritanos com visita aos jovens nos pavilhões ou celebração da
eucaristia na capela.
 14:30  Prisão Escola
CRISTO DE BETÂNEA:
Encontros Semanais
Acolhimento, partilha de vida, louvor e aprofundamento da Palavra, Adoração ao Santíssimo e Oração de Intercessão pelas pessoas
com dificuldades na vida. Organização: Comunidade Cristo de Betânea. https://cristobe-

tanea.net
 21:00  Casa de Acolhimento
Cristo de Betânea, Fátima

14.Jan SÁB
MCC: Reunião de Núcleo (Coimbra)
Organização: Movimentos dos Cursilhos de
Cristandade. Ver: https://lefa.pt/calendar/
cursilhos
 10:00  Seminário de Leiria
OS SAMARITANOS: visita
à prisão regional
Actividade da Pastoral Penitenciária realizada
pelos Samaritanos. Com celebração da Eucaristia.
 10:30  Prisão regional

15.Jan DOM
FMME: Encontro/convívio
Eucaristia às 15h15. Organização: Fundação
Maria Mãe da Esperança. Website: https://
fmme.pt
 13:00  (local não designado)

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

17.Jan

TER

OS SAMARITANOS: visita
à Prisão Escola
Actividade de caráter social da Pastoral Penitenciária realizada pelos Samaritanos.
 14:30  Prisão Escola
MCC: Escola MCC
Organização: Movimentos dos Cursilhos de
Cristandade. Ver: https://lefa.pt/calendar/
cursilhos
 22:00  Seminário de Leiria
REUNIÃO DO CONSELHO DE
COORDENAÇÃO PASTORAL
Este Conselho é um órgão consultivo do bispo
diocesano e por ele presidido, para promover
a comunhão, corresponsabilidade, unidade e a
coordenação pastoral.
 Seminário Diocesano de Leiria

18.Jan QUA
OS SAMARITANOS: visita
à prisão regional
Actividade de caráter social da Pastoral Penitenciária realizada pelos Samaritanos.
 14:30  Prisão regional

20.Jan SEX
OS SAMARITANOS: visita
à Prisão Escola
Actividade de caráter social da Pastoral Penitenciária realizada pelos Samaritanos com visita aos jovens nos pavilhões ou celebração da
eucaristia na capela.
 14:30  Prisão Escola
CRISTO DE BETÂNEA:
Encontros Semanais
Acolhimento, partilha de vida, louvor e aprofundamento da Palavra, Adoração ao Santíssimo e Oração de Intercessão pelas pessoas
com dificuldades na vida. Organização: Comunidade Cristo de Betânea. https://cristobe-
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tanea.net
 21:00  Casa de Acolhimento
Cristo de Betânea, Fátima
ENS: EEM - Encontro das
Equipas Mistas
A fazer inscrição online antecipadamente. Organização: Equipas de Nossa Senhora. Calendário ENS: http://l-f.pt/irPo
De 20/Jan até 22/Jan. 
(local não designado)

21.Jan SÁB
OS SAMARITANOS: visita
à prisão regional
Actividade da Pastoral Penitenciária realizada
pelos Samaritanos. Com celebração da Eucaristia.
 10:30  Prisão regional
CRISTO DE BETÂNEA:
Encontros Mensais
Manhãs de aprofundamento da Palavra de
Deus e Adoração de SS. mo Sacramento, com
intercessão pelas pessoas em sofrimento. Organização: Comunidade Cristo de Betânea.
https://cristobetanea.net
 10:00  Casa de Acolhimento
Cristo de Betânea, Fátima

24.Jan TER
OS SAMARITANOS: visita
à Prisão Escola
Actividade de caráter social da Pastoral Penitenciária realizada pelos Samaritanos.
 14:30  Prisão Escola
MCC: Reunião de Secretariado
Organização: Movimentos dos Cursilhos de
Cristandade. Ver: https://lefa.pt/calendar/
cursilhos
 21:00  Seminário de Leiria

25.Jan QUA
OS SAMARITANOS: visita
à prisão regional
Actividade de caráter social da Pastoral Penitenciária realizada pelos Samaritanos.
 14:30  Prisão regional

27.Jan SEX
OS SAMARITANOS: visita
à Prisão Escola
Actividade de caráter social da Pastoral Penitenciária realizada pelos Samaritanos com visita aos jovens nos pavilhões ou celebração da
eucaristia na capela.
 14:30  Prisão Escola
CRISTO DE BETÂNEA:
Encontros Semanais
Acolhimento, partilha de vida, louvor e 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

28.Jan SÁB
OS SAMARITANOS: visita
à prisão regional
Actividade da Pastoral Penitenciária realizada
pelos Samaritanos.

AGENDAS PAROQUIAIS
Amor
# Amor # Agenda

06.Jan Sex

15:30 Serviço Cartório (Amor)
19:00 Acolhimento Espiritual /
confissões (Igreja Matriz de Amor)
20:00 Missa Ferial (Igreja Matriz de
Amor)
20:00 Missa Ferial com Exposição,
Adoração e Benção com o Santíssimo
Sacramento (Igreja Matriz de Amor)
21:00 Reunião pais centro catequese
Amor (Amor)
21:00 Ultreia Paroquial de Cursilhistas
(Amor)

07.Jan Sáb

17:00 Missa Vespertina Catequese
(Igreja Matriz de Amor)
19:15 Missa vespertina (Igreja não
paroquial de Casal dos Claros e
Coucinheira)
20:30 Missa vespertina (Igreja não
paroquial de Barreiros)

08.Jan Dom

10:00 Missa Dominical com batismo de
Maria Clara (Igreja Matriz de Amor)
17:00 Oração do terço (Amor)

09.Jan Seg

SUMÁRIO
JMJ2023
DIOCESE
PARÓQUIAS
LECTIO DIVINA
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CÂNTICOS
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10:00 Missa na Martinela (Martinela
Portugal)
11:15 Missa no Arrabal (Arrabal
Portugal)

11.Jan Qua

10.Jan Ter

18:00 Escuta espiritual e Confissões
(local: Cartório)
19:30 Missa (local: Igreja paroquial)

19:00 Missa no Soutocico (Soutocico
Portugal)

11.Jan Qua

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

12.Jan Qui

19:00 Missa na Martinela (Martinela
Portugal)

13.Jan Sex

19:00 Missa no Arrabal (Arrabal
Portugal)
Intenção por toda a Comunidade
Paroquial.

Boavista
# Boavista # Agenda

07.Jan Sáb

19:00 Missa vespertina (local: Igreja
Paroquial | Boa Vista)

08.Jan Dom

15:00 Oração carismática (Amor)

10:00 Missa Dominical | pelo Povo
(local: Igreja Paroquial | Boa Vista)

12.Jan Qui

10.Jan Ter

21:00 Reunião Comissão igreja não
paroquial de Barreiros (Barreiros)

13.Jan Sex

15:30 Serviço Cartório (Amor)
19:00 Acolhimento Espiritual /
confissões (Igreja Matriz de Amor)
20:00 Missa Ferial (Igreja Matriz de
Amor)
21:00 Reunião pais centro Catequese
Barreiros (Barreiros)

Arrabal
# Arrabal # Agenda

06.Jan Sex

19:00 Missa no Arrabal (Arrabal
Portugal)
Intenção por toda a Comunidade
Paroquial.

07.Jan Sáb

18:00 Missa no Soutocico (Soutocico
Portugal)

08.Jan Dom

09:00 Missa no Freixial (Freixial Portugal)

Missa | Igreja Paroquial Boa Vista

Calvaria
# Calvaria # Agenda

06.Jan Sex

18:00 Escuta espiritual e Confissões
(local: Cartório)
19:30 Missa (local: Igreja paroquial)
20:00 Adoração ao Santíssimo (1ª sextafeira do mês) (local: Igreja paroquial)
20:00 Enc. Catequistas da Paróquia da
Calvaria

07.Jan Sáb

19:00 Missa vespertina (local: São Jorge)
20:00 Jantar Junta

08.Jan Dom

17:00 Cartório
19:30 Missa (local: Igreja paroquial)

13.Jan Sex

Carvide
# Carvide # Agenda

07.Jan Sáb

19:30 Missa vespertina (local: Igreja
Paroquial de Carvide)

08.Jan Dom

09:00 Missa Dominical (local: Igreja não
Paroquial de Moinhos de Carvide)
10:00 Missa Dominical (local: Igreja
Paroquial de Carvide)

12.Jan Qui

17:30 Cartório Paroquial (local: Casa
Paroquial Carvide)
19:30 Missa Ferial (local: Igreja Paroquial
de Carvide)

Cruz da Areia
# Cruz da Areia # Agenda

06.Jan Sex

21:30 Reunião do Grupo de Jovens
(local: Igreja da Cruz da Areia)

08.Jan Dom

10:00 Eucaristia em São Romão
11:30 Eucaristia na Cruz da Areia

12.Jan Qui

16:00 Atendimento de cartório
16:30 Oração do Rosário
21:00 Eucaristia

13.Jan Sex

21:30 Reunião do Grupo de Jovens
(local: Igreja da Cruz da Areia)

Juncal
# Juncal # Agenda

06.Jan Sex

19:00 Missa Ferial / Cumeira de Cima

11:00 Missa dominical (local: Igreja
paroquial)
12:00 Celebração de Batismo

07.Jan Sáb

09.Jan Seg

10:00 Missa Dominical / Juncal

19:30 Missa (local: Igreja paroquial)
20:30 Re. Conselho Económico Paroquial

Pelas almas do Purgatório.
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19:00 Missa Verpertina / Juncal

08.Jan Dom
10.Jan Ter

19:00 Missa Ferial / Casais Garridos

11.Jan Qua

19:30 Missa Ferial / Chão Pardo

12.Jan Qui

19:00 Missa Ferial / Andam

13.Jan Sex

19:00 Missa Ferial / Cumeira de Cima

Marinha Grande
# Marinha Grande # Agenda

06.Jan Sex

15:30 Atendimento de Cartório
18:00 Hora santa - adoração ao
Santíssimo (local: Marinha)
19:00 Eucaristia Semanal (local: Igreja
Paroquial)

07.Jan Sáb

16:00 Eucaristia (local: Igreja Paroquial)
17:30 Celebração do Primeiro Sábado
18:00 Eucaristia (local: Amieira)
19:00 Missa Vespertina (local: Igreja
Paroquial da Marinha Grande)

08.Jan Dom

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

JMJ2023
DIOCESE
PARÓQUIAS
LECTIO DIVINA
EXTRAMUROS
LITURGIA
CÂNTICOS
VOX POPULI
AGENDAS
ÍNDICE

20:15 Missa Verpertina / Cruz da Légua

08.Jan Dom

13.Jan Sex

07.Jan Sáb

11:30 Missa Dominical / Pedreiras

Porto de Mós
# Agenda # Porto de Mós

06.Jan Sex

10:00 Missa em São Pedro

12.Jan Qui

15:30 Atendimento de Cartório
18:00 Adoração ao Santíssimo (local:
Capela da Garcia)
19:00 Eucaristia Semanal (local: Igreja
Paroquial)

13.Jan Sex

15:30 Atendimento de Cartório
19:00 Eucaristia Semanal (local: Igreja
Paroquial)
21:00 Conselho Económico
21:30 Noite de Oração

07.Jan Sáb

11.Jan Qua

08.Jan Dom

10.Jan Ter

19:30 Missa no Livramento

12.Jan Qui

19:30 Missa no Bom Sucesso

13.Jan Sex

10:00 Missa em São Pedro

Pousos
# Pousos # Agenda

06.Jan Sex

07.Jan Sáb

19:00 Eucaristia (local: Picassinos)
19:00 Eucaristia Semanal (local: Igreja
Paroquial)

Regueira de Pontes
# Regueira de Pontes # Agenda

19:30 Missa em São João

17:00 Missa São João
19:00 Missa em São Pedro

10.Jan Ter

11.Jan Qua

18:00 Atendimento (Secretaria da
Paróquia)

15:30 Reunião Inter-paroquial de
preparação batismos (local: Regueira de
Pontes)
18:00 Missa Vespertina com Festa
EPIFANIA (Reis) (local: Igreja não
paroquial de Chãs)

07.Jan Sáb

18:00 Adoração ao Santíssimo (local:
Capela da Garcia)
19:00 Eucaristia Semanal (local: Igreja
Paroquial)
21:00 Ultreia
15:30 Atendimento de Cartório
19:00 Eucaristia Semanal (local: Igreja
Paroquial)

11.Jan Qua

18:00 Atendimento (Secretaria da
Paróquia)
20:00 Celebração da Missa (Igreja
Paroquial | Pousos)

18:00 Atendimento (Secretaria da
Paróquia)
19:15 Recitação do Rosário | AO-RMOP
(Igreja Paroquial | Pousos)
20:00 Celebração da Missa | AO-RMOP
(Igreja Paroquial | Pousos)
20:45 AO-RMOP: Reunião Mensal
(Centro Paroquial | Pousos)

09.Jan Seg
SUMÁRIO

Pedreiras
# Pedreiras # Agenda

Assembleia Sinodal Vicarial com senhor Bispo
(Local e horarioa definir)

12:00 Jornada vicarial sobre o Sínodo
que decorre (Pinheiros, Marrazes)
16:40 Jornada de catequese paroquial Pousos (Trabalho dos grupos em sala, e
celebração da Missa na igreja)
18:00 Celebração da Missa (Igreja
Paroquial | Pousos)

08.Jan Dom

09:00 Celebração da Missa (Capela dos
Andrinos)
10:10 Celebração da Missa (Igreja do
Vidigal)
11:30 Celebração da Missa (Igreja
paroquial | Pousos)

10.Jan Ter

21:15 Reunião regular da Direção do
Centro Social
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11:30 Missa Dominical (local: Igreja
Matriz de Regueira de Pontes)

09.Jan Seg

21:30 Reunião Conferência São Vicente
Paulo (local: Regueira de Pontes)

11.Jan Qua

19:00 Acolhimento Espiritual /
confissões (local: Igreja não paroquial de
Chãs)
20:00 Missa Ferial e encontro de
preparação do Crisma (local: Igreja não
paroquial de Chãs)

12.Jan Qui

15:30 Serviço Cartório (local: Regueira
de Pontes)
19:00 Acolhimento Espiritual /
confissões (local: Igreja Matriz de
Regueira de Pontes)
20:00 Missa Ferial (local: Igreja Matriz de
Regueira de Pontes)

Santa Eufémia
# Santa Eufémia # Agenda

06.Jan Sex

20:30 Missa (local: Igreja Matriz de Santa
Eufémia)

07.Jan Sáb

20:30 Missa (local: Igreja Matriz de Santa
Eufémia)

08.Jan Dom

11:15 Missa (local: Igreja Matriz de Santa
Eufémia)

11.Jan Qua

20:30 Missa (local: Igreja Matriz)

13.Jan Sex

20:30 Missa (local: Igreja Matriz de Santa
Eufémia)
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