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leiria-fátima na jmj lisboa 2023

Milagres e Fátima 
acolhem os 
Símbolos das JMJ
Os Símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) 
estiveram na vigararia dos Milagres entre os dias 7 e 10 
de maio, após terem passado pela vigararia de Leiria.

No dia 7 de maio, domingo, a Cruz Peregrina e o Ícone 
de Nossa Senhora Salus Populi Romani foram acolhidos 
pela comunidade vicarial no Santuário do Senhor Jesus 
dos Milagres, num momento de oração que invocou as 
mães, no dia em que as celebrámos.

Já o dia 8 de maio começou com a recitação do terço 
no Centro Social e Paroquial de Regueira de Pontes, pas-
sando depois para a paróquia de Amor, onde os Símbo-
los foram recebidos no Colégio Dinis de Melo, em clima 
de festa. No final do dia, os Símbolos foram acolhidos na 
igreja paproquial de Amor, onde foram entregues às pa-
róquias de Boa Vista e Santa Eufémia.

Já na terça-feira, os Símbolos das JMJ peregrinaram 
pelo centro de dia da Boa Vista e, de seguida, foram até à 
Escola dos Machados, além da visita a outras instituições 
das duas paróquias.

Na madrugada de 9 para 10 de maio, já no Arrabal, 
os Símbolos da JMJ ficaram expostos na igreja paroquial, 
onde passaram também a manhã, antes de seguirem 
para a paróquia da Caranguejeira. Aqui, houve momen-
tos de oração, Eucaristia e celebração com os jovens, mo-
mento em que a vigararia de Fátima recebeu os Símbolos.

Na vigararia de Fátima, os Símbolos foram recebidos 
na igreja paroquial, ainda na noite do dia 10. No dia 11, 
percorreram diferentes escolas e instituições das paró-
quias de Fátima e Santa Catarina da Serra, terminando 
com a oração Ephphetá com jovens de toda a comuni-
dade vicarial.

Nos dias 12 e 13 de maio, a Cruz Peregrina e o Ícone de 
Nossa Senhora Salus Populi Romani marcaram presença 
nas celebrações do aniversário da primeira Aparição de 
Nossa Senhora aos Pastorinhos, em Fátima. Juntaram-se 
aos milhares de peregrinos na Capelinha das Aparições 
para rezar o Rosário, percorreram o recinto do Santuário 
durante a procissão das velas, até ao altar e, no domingo, 
abriram a procissão de entrada da Eucaristia e foram no-
vamente entregues solenemente aos jovens da vigararia 
de Fátima, no final.

No dia 14 de maio, os Símbolos foram entregues à vi-
gararia de Ourém. Durante todo o mês de maio, 

os Símbolos das JMJ vão permanecer na nossa diocese 
de Leiria-Fátima, sendo depois entregues à Diocese de 
Santarém.

As palavras de alguns jovens
Senti-me muito feliz ao transportar e tocar nos Símbolos 
porque serão os Símbolos em que o Papa provavelmente 
vai tocar.
Gaspar Oliveira, 14 anos, Paróquia da Boa Vista

A princípio não tinha reparado na dimensão da fé que 
cada Símbolo representava, quando cheguei à igreja é 
que consegui entender que aquele Ícone e aquela Cruz 
eram bem mais do que simples objetos. Nunca mais vou 
esquecer a Fé e o Amor  que eles representam.
Carolina Viana, 15 anos, Milagres

Transportei a Cruz e toquei no Ícone, senti-me honrada 
ao fazê-lo, pelo facto de que estes viajaram por parte 
do mundo e por representarem Jesus. Foi uma oportuni-
dade única e inesquecível, senti-me privilegiada.
Beatriz Carreira, 17 anos, Santa Eufé-
mia
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facebook.com/groups/simbolosjmj

Passatempo  Passatempo  
Apanha os Apanha os 
Símbolos da JMJSímbolos da JMJ

Senti-me abençoado por Deus e mais próximo dele ao 
tocar nos Símbolos das JMJ.
Simão, 13 anos, Caranguejeira

Ao tocar na cruz e no ícone eu senti um sentimento inex-
plicável (alegria misturada com outros sentimentos). É 
uma experiência inesquecível e muito boa.Nestas jorna-
das espero conhecer novas pessoas e conseguir convi-
ver, partilhar experiências.
Sara, 14 anos, São Mamede

Este ano tive a maior surpresa da minha vida católica, 
pude, com toda a minha força, transportar a Cruz das 
Jornadas Mundiais da Juventude, um momento que vou 
guardar para sempre na minha memória e no meu cora-
ção. Posso dizer que as sensações eram muitas, não só 
porque a transportava junto de grandes amigos, como 
também a transportei no dia 12 de Maio no Santuário 
de Fátima para dar início às celebrações deste grande 
dia. Não contive as lágrimas de emoção e de orgulho, 
senti que Ele estava ali, mais uma vez, comigo. Agradeço 
também ao Padre Mário por me ter proporcionado este 
momento. 
Este grande marco na minha vida, aconteceu no ano em 
que Lisboa acolhe as Jornadas Mundiais da Juventude, 
as quais espero aproveitar ao máximo para conhecer 
malta nova, partilhar experiências e vivências e assim 
poder crescer na fé.
Luís Chaves, 24 anos, Santa Catarina da Serra

Ao tocar e carregar a Cruz lembrei-me que ela traz consi-
go muitas histórias, inquietações e hesitações e que atra-
vés dela surgiram muitas das vocações que temos hoje 
na nossa Igreja. Por outro lado, ao transportar e tocar no 
Ícone, recordei os milhares de pessoas que diante dele 
choraram e pediram consolo à Mãe, bem como tantas 
outras que procuram um novo rumo para as suas vidas. 
Senti um orgulho imenso ao entrar com os símbolos na 
nossa Igreja Paroquial, a Igreja onde foram batizados os 
Santos Pastorinhos São Francisco Marto e Santa Jacinta 
Marto. 
O momento da entrada dos símbolos no Santuário de Fá-
tima, também me marcou imenso. Foi um momento belo, 
estávamos diante de milhares de peregrinos. Ao som do 
hino da JMJ descemos o recinto com a Cruz Peregrina e 
o Ícone Maria Salus Populi Romani para assim tomarem 
parte nas celebrações do 12 e 13. No momento de envio 
dos símbolos pelo nosso bispo, D. José Ornelas, senti que, 
de facto, Deus sabe sempre o que faz e que por mais que 
na maioria das vezes tentemos contornar o seu desejo, 
ele apresenta-nos, através de ações e pessoas que nos 
rodeiam, o caminho a seguir.
Pedro Vieira, 24 anos, Fátima

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

Link: https://lefa.pt/?p=52866
# @media  # Destaque  # Há pressa no ar  # JMJ 2023

  H Cristiana Lopes

5 . JMJ2023 // Nº 229 // 18 de maio de 2023

https://www.facebook.com/groups/simbolosjmj
http://facebook.com/groups/simbolosjmj
http://l-f.pt/hapressa
https://lefa.pt/?p=52866


6 . DIOCESE  // Nº 229 // 18 de maio de 2023

SUMÁRIO 

JMJ2023

DIOCESE 

PARÓQUIAS

DINAMISMOS

LECTIO DIVINA

EXTRAMUROS

LITURGIA 

CÂNTICOS 

VOX POPULI

AGENDAS

ÍNDICE

Solenidade do Corpo de 
Deus reúne a Diocese para 
celebrar a Eucaristia
No próximo dia 8 de junho, a Igreja ce-
lebra a solenidade do Santíssimo Corpo 
e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Além das celebrações em cada paróquia 
e outras comunidades, a solenidade tem 
uma realização de âmbito diocesano na 
cidade de Leiria. A Missa, presidida pelo 
bispo D. José Ornelas, será às 16 horas, no 
jardim de Santo Agostinho. Seguir-se-á 
a procissão pelas ruas da cidade até ao 
adro da Sé, com este itinerário: Largo de 
Infantaria 7, Rua Tenente Valadim, Largo 
Alexandre Herculano, Praça Goa, Damão 
e Diu, Largo 5 de Outubro, Largo das For-
ças Armadas, Rua da Vitória e Largo da 
Sé. Na procissão estarão presentes as fi-
larmónicas das Cortes, da Caranguejeira 
e da Maceira, que nos honram com a sua 
generosa atuação e marcam o ritmo deste 
ato religioso.

Sob o título “Festa da Eucaristia: va-
mos cear com Jesus”, às 10h30, no jardim 
de Santo Agostinho, congregam-se as 
crianças do 3º e 4º ano da catequese com 
os catequistas para um conjunto de ativi-
dades organizadas pelo respetivo Serviço 
Diocesano, como já foi divulgado.

A preparar a celebração do Corpo 

de Deus, teremos, no dia 2 de junho, às 
21h30, na Sé de Leiria, o CONCERTO 
ORANTE com cânticos eucarísticos exe-
cutado pelo coro das celebrações dioce-
sanas, como aconteceu na recente pere-
grinação diocesana a Fátima.

No triénio dedicado à Eucaristia, é 
desejo do nosso bispo, D. José Ornelas, 
que nesta celebração participem todas 
as forças vivas da Diocese de Leiria-Fáti-
ma: sacerdotes, congregações religiosas, 
movimentos apostólicos, escuteiros com 

as suas fardas e bandeiras, ministros da 
comunhão, acólitos, membros das comis-
sões administrativas e conselhos pastorais 
e económicos com as bandeiras de igrejas 
e paróquias, confrarias e irmandades e de-
mais pessoas empenhadas nas comunida-
des paroquiais.

Link: https://lefa.pt/?p=52861
# @media  # Corpo de Deus  # Destaque

  H Pe. Jorge Guarda

dioCeSe 

Semana da Vida dinamiza Pastoral 
Familiar na Diocese
A equipa do Serviço Diocesano da Pas-
toral Familiar (SDPF) e alguns casais das 
equipas paroquiais da nossa Diocese ade-
riram à iniciativa do Departamento Na-
cional da Pastoral Familiar (DNPF) para a 
abertura da Semana da Vida e juntaram-
-se no domingo, 14 de maio, na Capelinha 
das Aparições em Fátima, para a Recita-
ção do Terço pelas famílias.

Este evento integrou a Semana da Vida 
deste ano, que ainda está a decorrer. Sob 
o tema “Levanta-te! A tua vida é um dom”, 
a semana tem como inspiração a mensa-

gem da Jornada Mundial da Juventude, 
conjugada com a valorização da vida em 
toda a sua plenitude como um dom de 
Deus.

Entre as muitas iniciativas que estão a 
decorrer um pouco por todo o país, o Ser-
viço de Pastoral Familiar sugere três pro-
postas lúdicas a realizar em família: um 
puzzle (dois graus de dificuldade), uma 
receita de “chá e bolinhos” e um quiz. Este 
e outros recursos estão disponíveis no 
website do DNPF (www.dnpf.pt) e todos 
os momentos celebrativos serão transmi-

tidos on-line no Facebook do DNPF.
Também a equipa do SDPF irá fazendo 

a divulgação na sua página de Facebook 
e no Instagram, que condidam todos os 
interessados em seguir.

Facebook: https://www.facebook.
com/pastoralfamiliarleiriafatima/

Instagram: https://www.instagram.
com/pastoral_familiar_leiriafatima

Link: https://lefa.pt/?p=52839
# Pastoral Familiar  # Semana da Vida

  H Serviço de Pastoral Familiar

https://lefa.pt/?p=52861
http://www.dnpf.pt
https://www.facebook.com/pastoralfamiliarleiriafatima/
https://www.facebook.com/pastoralfamiliarleiriafatima/
https://www.instagram.com/pastoral_familiar_leiriafatima
https://www.instagram.com/pastoral_familiar_leiriafatima
https://lefa.pt/?p=52839
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Eucaristia 
comunidade cristã  
e missão

SOLENIDADE  
DOCORPO  
DE DEUS 
EM LEIRIA
8 junho 2023
Jardim de Santo Agostinho
10h30 
FESTA DA EUCARISTIA:  
VAMOS CEAR COM JESUS  
(atividade das crianças do 3º catecismo)

16h00  
EUCARISTIA  
PRESIDIDA PELO BISPO D. JOSÉ ORNELAS

17h15  
PROCISSÃO COM O SANTÍSSIMO SACRAMENTO: 
itinerário: Jardim de S. Agostinho, Largo de 
Infantaria 7, Rua Tenente Valadim, Largo 
Alexandre Herculano, Praça Goa Damão e Diu, 
Largo 5 de Outubro, Largo das Forças Armadas, 
Rua da Vitória, Largo da Sé.

18h30
Adro da Sé:  
BENÇÃO COM O SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
EXECUÇÃO DE PEÇA MUSICAL  
“HÁ PRESSA NO AR”, DA JMJ,  
PELAS FILARMÓNICAS PRESENTES

2 de JUNHO, 21h30 na Sé de Leiria
CONCERTO ORANTE COM CÂNTICOS 
EUCARÍSTICOS com o coro das celebrações 
diocesanas

Venha viver 

este
 gra

nde acontecim
ento 

com o povo de D
eus

 de Le
iria

-Fá
tim

a!Participação especial:
FILARMÓNICAS DAS CORTES, 
DA CARANGUEJEIRA 
E DA MACEIRA
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Diocese celebra 
aniversário com exposição 
sobre a Eucaristia
No dia 22 de maio, às 17h00, 
vai ser inaugurada a exposição 
“Corpus: ritualidade, forma e 
presença”, no Museu de Leiria, 
situado ao lado da igreja da Santo 
Agostinho.

Esta exposição que abre no dia em que a 
Diocese de Leiria-Fátima celebra mais um 
aniversário da sua criação, em 1545, resul-
ta da sua parceria com a Câmara Munici-
pal de Leiria com o recurso a peças artís-
ticas do património histórico da Diocese 
e do acervo do Museu de Leiria. As peças 
que podem ser vistas pelos visitantes são, 
na sua maioria, alfaias litúrgicas usadas 
nas celebrações eucarísticas e que, por 
isso, pretendem assinalar o último ano do 
triénio pastoral dedicado à Eucaristia.

De acordo com a nota do Depar-
tamento do Património Cultural da 
Diocese de Leiria-Fátima, que produz 
a exposição com o Museu de Leiria, a 
mostra conta com 39 peças, várias delas 
restauradas para esta exposição, distri-
buídas pelos três núcleos e apresenta um 
percurso contemplativo que permite ao 
visitante estabelecer contacto com a fun-
cionalidade e simbologia das diferentes 
alfaias litúrgicas que estão relacionadas 
com a celebração eucarística. O seu dire-
tor, Marco Daniel Duarte, refere que “esta 
exposição permite o contacto com pe-
ças de uso corrente nas paróquias e com 
peças que se encontram reservadas (nas 
sacristias, por exemplo) e que dificilmen-
te podem ser vistas a não ser em ocasiões 
muito específicas da vida dos crentes”. 
Explica ainda que, “num tempo em que 
uma grande parte da sociedade perdeu 
os códigos de interpretação relativa a 
peças de arte sacra, a exposição “Corpus: 
ritualidade, forma e presença” permite, 
para além de mostrar os tesouros artísti-
cos do património sacro da região, dar a 
conhecer a função e a simbologia de cada 
peça exposta”.

Três núcleos

A exposição desenvolve-se em três nú-
cleos. O primeiro, intitulado “Ritualidade”, 
é construído a partir de uma pintura re-
presentativa da “Missa de São Gregório”, 
do acervo do Museu de Leiria, na qual se 
observam alfaias litúrgicas que na expo-
sição se veem representadas a partir do 
espólio diocesano.

O núcleo intermédio — com o título 
“Forma” — apresenta os instrumentos 
usados para constituir o pão eucarístico 
e as alfaias (custódias) que o apresentam 
de forma solene, depois de transubstan-
ciado.

O último núcleo, a que se deu o nome 
de “Presença”, faz uma leitura de âmbito 
cultural sobre o tema eucarístico, fazen-
do discursar as peças artísticas a partir da 
hermenêutica simbólica que as mesmas 
encerram, sublinhando os aspetos relati-
vos à relação da Eucaristia com as ques-
tões sociais representada no pão partido.

O culto eucarístico na Diocese
Esta iniciativa permite constatar que 

o culto católico desenvolveu uma série 
de testemunhos materiais que traduzem 
a forma de pensar a Eucaristia em cada 

tempo. O território da Diocese de Lei-
ria-Fátima não é exceção e, no entender 
de Marco Daniel Duarte, “encontra-se, 
necessariamente, munido de património 
histórico e artístico relativo ao culto eu-
carístico, peças que se encontram a uso 
nas suas comunidades de origem e que 
importa contemplar no contexto de uma 
reflexão visual que a museologia propor-
ciona”.

A exposição “Corpus: ritualidade, for-
ma e presença” pode ser visitada todos os 
dias, a partir de 22 de maio de 2023 até 31 
de dezembro de 2024, das 9h30 às 17h30.

Segundo informação do Departamen-
to do Património Cultural, associada a 
esta exposição, está a ser desenvolvida a 
programação cultural que integra ações 
de formação, recitais, visitas guiadas para 
proporcionar uma melhor fruição do es-
pólio exposto, assim como a integração 
do mesmo nas correntes artísticas de 
cada época.

Link: https://lefa.pt/?p=52807
# @clero  # @media  # Departamento do 
Património Cultural (DPC)  # Destaque  # 
Exposição

  H Paulo Adriano

 9 UMA DAS PEÇAS QUE INTEGRAM A EXPOSIÇÃO, A SER 
INTERVENCIONADA PELA TÉCNICA DE RESTAURO.

https://lefa.pt/?p=52807
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EUCARÍSTICOS  
NA DIOCESE  
DE LEIRIA-FÁTIMA

22 MAIO 2023 
31 DEZEMBRO 2024

TODOS OS DIAS, 
DAS 9H30 ÀS 17H30

MUSEU DE LEIRIA
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JMJ: Diocese de Leiria-Fátima leva cruz e 
ícone «a todos os recantos e a toda a gente» 
Cristiana Lopes, do Comité Organizador 
Diocesano de Leiria-Fátima para a Jorna-
da Mundial da Juventude Lisboa 2023, 
disse que o objetivo é “chegar a todos” 
com a peregrinação dos símbolos da JMJ.

“Que a Jornada Mundial da Juventude, 
através dos símbolos, possa ser anunciada 
a toda a diocese. A dois meses da Jornada, 
não é o primeiro anúncio, mas se calhar 
para alguns até é bom que os símbolos 
passem agora para que muitos despertem 
para a Jornada Mundial da Juventude”, 
disse em entrevista à Agência ECCLESIA.

A jovem do COD de Leiria-Fátima ex-
plica que o programa da peregrinação 
da Cruz e do Ícone de Nossa Senhora 
‘Salus Populi Romani’ tem o propósito de 
“chegar a todos os recantos da diocese e 
a toda a gente”, não só aos jovens, “mas 
a toda a gente, aos mais pequenos, aos 
maiores, aos mais velhos, aos idosos”.

Os dois símbolos da JMJ chegaram a 
esta Igreja diocesana, vindos da Diocese 
de Aveiro, a 30 de abril, e estão a ser um 
fator de mobilização dos jovens, que se 
verificou logo nesse primeiro dia, na rece-
ção na Sé.

“Ainda esta semana ouvia uma jovem 
dizer que, no acolhimento, não imagina-
va ter tanto jovem e não imaginava tanta 
gente. A Sé encheu, e encheu de jovens, e 

ela ficou muito surpreendida e eu fiquei 
muito contente quando ela disse isto”, 
acrescenta Cristiana Lopes.

Segundo a entrevistada, a cruz e o íco-
ne mariano são “fatores de mobilização” 
para a participação dos jovens, “parece 
que têm um íman e que chamam”, e as 
pessoas querem ir “e estar juntos dos sím-
bolos”.

A Diocese de Leiria-Fátima é “pequeni-
na”, tem nove vigararias (conjunto de pa-
róquias), e o COD consegue ter os símbo-
los em cada uma “durante três ou quatro 
dias”, mas, em primeiro lugar, quiseram 
levá-los ao Santuário de Fátima, onde 
participaram no 13 de maio, incluídos no 
programa da Peregrinação Internacional 
Aniversária.

Neste contexto, adianta que a diocese 
“está a ser muito requisitada” para os ‘Dias 
nas Dioceses’, a semana anterior à JMJ Lis-
boa 2023, por causa do santuário maria-
no da Cova da Iria, estão a receber tudo 
“com muita expectativa e toda a gente 
está muito empenhada em acolher todos 
os jovens”.

Depois, o programa desta peregrina-
ção da Cruz e do ícone Salus Populi Ro-
mani é “o normal”, que fazem em todas as 
dioceses, os símbolos vão aos locais onde 
estão os jovens mas não só.

Na 19ª etapa da peregrinação dos sím-
bolos da JMJ pelas dioceses portuguesas, 
“em todos os lugares”, há “emoção” no 
rosto dos idosos “quando tocam a cruz, 
quando tocam no ícone, ou podem rezar 
em frente aos símbolos”, e também nas 
vigílias com os jovens, onde “todos rezam 
junto da cruz”.

“É uma dimensão espiritual que, às ve-
zes, nem estamos acostumados mas ela 
está cá dentro e os símbolos fazem sair. Às 
vezes, atrapalhamo-nos com tanta logís-
tica que esquecemos a parte espiritual, e 
temos tentado reforçar isso em todas as 
equipas, inclusive na nossa, que é muito 
importante”, explicou a jovem do Comi-
té Organizador Diocesano, no Programa 
ECCLESIA, transmitido na RTP2.

Cristiana Lopes afirmou que também 
têm a expectativa “muito alta” para o en-
contro com o Papa, na JMJ Lisboa, de 1 a 6 
de agosto, o objetivo da Diocese de Leiria-
-Fátima é inscrever “1500 jovens” – neste 
momento, já há 1200 inscrições. 

 à Vídeo 
https://youtu.be/
kLsN9kwc-OE

  H Agência Ecclesia

Celebre o seu jubileu com o nosso 
Bispo. As inscrições ainda decorrem
É já no próximo dia 3 de junho, na Sé de 
Leiria, que a Diocese de Leiria-Fátima vai 
celebrar o Jubileu das Vocações. O en-
contro destina-se a quem celebra durante 
este ano o jubileu da sua vocação: 25, 50, 
60, 65, 70 anos de matrimónio, sacerdó-
cio, vida religiosa ou especial consagração.

Este evento será um momento alto 
para reviver e reavivar o encanto e a fres-
cura do primeiro ‘sim’, celebrar o caminho 
percorrido e correspondido ao longo da 
vida, agradecer a Deus e renovar os com-
promissos vocacionais.

As inscrições podem ser feitas pelo 

formulário digital que está em http://l-f.
pt/XypM

Em alternativa, pode-se imprimir e 
preencher o desdobrável que está aqui 
(http://l-f.pt/fyah), e enviá-lo para o 
e-mail pastoralfamiliar@leiriafatima.pt

Para mais informações e esclarecimen-
to de dúvidas, pode utilizar-se o número 
918 206 571 ou contactar o pároco.

Link: https://lefa.pt/?p=52837
# Destaque  # Jubileu das Vocações  # Pastoral 
Familiar

  H Serviço de Pastoral Familiar

3 de Junho de 2023
Sé de Leiria

JJuubbiilleeuu  ddaass    
VVooccaaççõõeess
Jubileu das  
Vocações

3 de Junho de 2023
Sé de Leiria

JJuubbiilleeuu  ddaass    
VVooccaaççõõeess
Jubileu das  
Vocações
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Jubileu das  
Vocações
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Jubileu das  
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https://youtu.be/kLsN9kwc-OE
https://youtu.be/kLsN9kwc-OE
http://l-f.pt/XypM
http://l-f.pt/XypM
http://l-f.pt/fyah
mailto:pastoralfamiliar@leiriafatima.pt
https://lefa.pt/?p=52837
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CONFERÊNCIA COM  
LABORINHO LÚCIO

2  junho 21H00
Aula Magna 
do Seminário Diocesano

organização
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Os jovens reclusos recebem os símbolos das JMJ

Entrar na “prisão escola” de Leiria e levar 
os símbolos das JMJ àqueles jovens deu-
-nos força para continuar nesta missão 
dos Samaritanos.

Foi uma celebração vivida não só pelos 
reclusos, mas também pelos Samaritanos, 
responsáveis pelos símbolos das JMJ e pe-
los funcionários prisionais (diretora, assis-
tente e educadores sociais, guardas e até 
enfermeiras). Podendo parecer contradi-
tório, sentimos uma verdadeira comuni-
dade na prisão.

E aqueles que não partilhavam a mes-
ma religião quiseram participar também; 
afinal viemos para reunir e não para sepa-
rar.

Além dos símbolos das JMJ, a presen-
ça do nosso Bispo, D. José Ornelas, na sua 
proximidade com aqueles jovens, fez toda 

a diferença! Foi encantador ver à chega-
da, o nosso Bispo a cumprimentar cada 
jovem, interagindo com palavras e um 
aperto de mão. Devo referir que esta sem-
pre foi a forma de estar dos Samaritanos.

Ficam aqui algumas palavras da homi-
lia de D. José Ornelas que sentimos com 
muita profundidade:

“Olha para o céu, e sabe que tens lá um 
pai e uma mãe que te amam, sempre.”

“Em Deus não há becos, há caminhos.”
Num contexto de realidades familiares 

muito difíceis é necessária muita cautela 
na escolha das palavras. Palavras certeiras, 
simples e profundas!

Algo que ocorreu durante toda a ce-
lebração foi a participação contínua dos 
jovens reclusos. Levaram sempre os sím-
bolos, cantaram, rezaram, leram. Mas 

no fim, num ato espontâneo, os jovens 
começaram a pedir para o Bispo benzer 
os objetos religiosos que tinham. Eram so-
bretudo terços e fios (com crucifixos) que 
tinham ao pescoço. Ao ver estes gestos 
alguém comenta “eles estão a absorver 
estas palavras”, pelos olhares que trocá-
mos sentimos o mesmo. Esperamos que 
com estes símbolos, os que transitaram 
e os que ficaram, estes jovens reclusos se 
aproximem mais de Cristo.

No final da celebração veio a sensação 
de plenitude entre os Samaritanos. Con-
seguimos trazer os símbolos até aos cora-
ções dos nossos jovens!

Link: https://lefa.pt/?p=52825
# Samaritanos

  H Lénea Coelho

Festa de 
Pentecostes na 
Irmandade do 
Espírito Santo 
em Leiria
No domingo, dia 28 de maio, realiza-se, na 
igreja do Espírito Santo em Leiria, a Mis-
sa da Festa em honra do Divino Espírito 
Santo. Esta celebração, promovida pela 
Irmandade do Divino Espírito Santo, tem 
início às 19 horas.

É uma festividade muito antiga na nos-
sa cidade e de grande tradição, havendo 
no final a habitual distribuição do pão.

Link: https://lefa.pt/?p=52870
  H Manuel Sequeira

https://lefa.pt/?p=52825
https://lefa.pt/?p=52870
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PaRÓQUiaS
Paróquia da Freixianda acolheu com 
entusiasmo os símbolos da JMJ
Depois de terem marcado presença na 
peregrinação do 13 de maio, em Fátima, 
os símbolos das JMJ foram conduzidos 
para a nossa vigararia, tendo sido acolhi-
dos, na noite desse dia 13, à entrada da 
cidade de Ourém e daí levados em procis-
são para a igreja matriz. Os nossos jovens 
participaram nesta atividade vicarial. No 
domingo, dia 14, os símbolos foram sen-
do conduzidos por Seiça, Alburitel, For-
migais, Ribeira do Fárrio e Rio de Couros, 
tendo chegado, pela calada da noite, à 
Freixianda.

Foram acolhidos, à entrada da vila, 
junto ao Parque de Lazer, e daí conduzi-
dos em procissão até à igreja paroquial. 
Ninguém contou as pessoas mas não será 
exagero dizer que seriam mais de duas 
centenas, entre crianças, jovens, adultos 
e até pessoas de mais idade. Registamos 
e agradecemos a colaboração imprescin-
dível da GNR que orientou a caminhada, 
a participação de elementos dos nossos 
bombeiros que fizeram guarda de honra 
à cruz peregrina e ao ícone de Nossa Se-
nhora, e ainda a presença de representan-
tes da Câmara e da Junta de Freguesia.

Do Parque de Lazer à igreja, as pes-
soas iam-se revezando na condução dos 
símbolos. Todos queriam tocar-lhes. Ao 
longo do percurso, houve várias paragens, 
previamente assinaladas com elementos 
decorativos, para a leitura, meditação e 
oração de algumas estações da “Via Lu-
cis”. De uma para outra estação, o grupo 
coral, na sua maioria gente ainda jovem, 
entoavam cânticos apropriados ao tema 

de cada estação. Merecem o nosso louvor 
e a nossa gratidão.

Chegados à igreja, com os símbolos já 
expostos, fez-se a última estação, houve 
um momento de veneração dos símbo-
los e rezou-se a oração oficial da JMJ. O 
pároco, que presidiu, manifestou a sua 
alegria pelo entusiasmo com que todos 
quiseram acolher estes símbolos que já 
percorreram mais de 90 países em todo 
o mundo e que agora estavam entre nós. 
Foi uma honra para todos nós e para a 
nossa terra poder recebê-los. Mas foi 
também uma interpelação. Os símbolos 
das JMJ são sobretudo símbolos do Amor 
de Deus e do carinho de Nossa Senhora, 
que também precisamos de acolher sem-
pre ao longo da vida.

Quase a concluir, o pároco agradeceu 
à GNR, aos Bombeiros e à Autarquia. Para 

com o grupo coral e os jovens e animado-
res de jovens que estiveram na base da or-
ganização de tudo o que pudemos viven-
ciar, neste final de domingo, o pároco teve 
palavras de reconhecimento e gratidão. A 
assembleia aplaudiu com uma vibrante 
salva de palmas. A celebração terminou 
com o cântico do Hino da JMJ acompa-
nhado com gestos.

Na segunda feira, dia 15, houve missa 
de manhã e, ao meio da manhã, a oração 
do Rosário, com a presença dos utentes 
do Lar do Centro Social . Ao fim da ma-
nhã, os símbolos foram conduzidos para 
a paróquia de Urqueira.

Link: https://lefa.pt/?p=52858
# Freixianda  # JMJ 2023

  H Pe. Joaquim Baptista

Primeira Comunhão nos Milagres
No domingo, dia 7 de maio, 35 pedras vi-
vas da família paroquial dos Milagres re-
ceberam a Primeira Comunhão e deram 
mais um passo na sua caminhada na fé, 
recebendo o sacramento da Eucatistia.

Alguém dizia durante uma homilia: 
“a fé começa pelos pés!” De facto, a fé é 
uma resposta e uma caminhada. Foi a 
aventura daqueles onze homens reunidos 
numa sala, em Jerusalém. Estavam cheios 
de medo, mas lançaram-se, algum tempo 
mais tarde, pelas ruas da cidade.

E é esta a aventura das crianças que, 
nestes dias, vão começar a comungar: são 

convidadas ao banquete do Senhor, vão 
responder a este convite, a partilha que 
sacia a alma. Somos todos convidados 
a dar um passo, para o Senhor e para os 
nossos irmãos. Sim, sejamos cristãos a ca-
minho. “Não somos nós que transforma-
mos Jesus Cristo em nós, como fazemos 
com os outros alimentos que tomamos, 
mas é Jesus Cristo que nos transforma 
n’Ele”, como dizia Santo Agostinho.

Link: https://lefa.pt/?p=52813
# Milagres  # Primeira Comunhão

  H Cristina Ferreira

https://lefa.pt/?p=52858
https://lefa.pt/?p=52813
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Festa da Primeira Comunhão na Freixianda
No dia 14 de maio, na igreja paroquial da 
Freixianda, fizeram a sua primeira comu-
nhão as 22 crianças que estão a frequen-
tar o 3º ano de catequese. Estando a as-
sembleia já reunida, as crianças entraram 
em cortejo litúrgico e, ocupando os seus 
lugares, integraram a mesma assembleia 
para, em conjunto, celebrarem o misté-
rio da Eucaristia em que Jesus se dá a nós 
como alimento.

Uma catequista apresentou as crian-
ças e propôs ao pároco que as admitisse 
à sagrada comunhão. Um casal, em nome 
de todos os pais, declarou que estavam 
conscientes da importância deste dia e 
que iriam continuar a desempenhar a sua 
missão de primeiros educadores da fé dos 
seus filhos. As próprias crianças manifes-
taram que queriam muito receber Jesus 
na sagrada comunhão.

E a celebração prosseguiu no seu ritmo 
normal, tendo sido as crianças a apresen-
tar as invocações do ato penitencial, do 
credo e da oração universal. Uma delas 
cantou o salmo responsorial. As leituras 
foram da responsabilidade dos pais. Tam-
bém foram as crianças que apresentaram 

o pão e o vinho para serem consagrados. 
Alguns dos cânticos foram entoados ape-
nas pelas crianças, em diálogo com o gru-
po coral e com a assembleia.

Ao longo de toda a celebração deu 
para perceber que as crianças estavam 
muito compenetradas no que estava a 
acontecer e no ato em que iam participar 
pela primeira vez: receber Jesus na sagrada 
comunhão. E fizeram-no com fé e amor a 
Jesus. O modo como se aproximaram da 
mesa eucarística, o silêncio que mantive-
ram a seguir, a alegria com que cantavam 

“Jesus, eu amo-te” foram bem a expressão 
dessa atitude de fé e amor a Jesus.

No final da celebração, o pároco agra-
deceu aos catequistas, acólitos e grupo 
coral, enalteceu a importância da missão 
dos pais e deu os parabéns às crianças, en-
tregando-lhes como recordação o diplo-
ma da primeira comunhão.

Link: https://lefa.pt/?p=52855
# Freixianda  # Primeira Comunhão

  H Pe. Joaquim Baptista

Primeira Comunhão nos Marrazes
No 14 de maio, a comunidade paroquial 
dos Marrazes esteve em festa!

Começou pelas 10h00, com a cateque-
se conjunta do 1° ao 6° Ano para ensaiar 
os cânticos para a Celebração. De seguida 
aconchegámos o estômago com uns bo-
linhos. Na rua, a banca estava montada 
para mais uma venda de pão e bolos a re-
verter para o andor da Catequese para as 
Festas de Nossa Senhora da Missão.

O relógio estava já nas 11h30 quando 
demos início à celebração que foi presidi-
da pelo nosso pároco, Rui Acácio.

Acolhemos como irmãos da Fé através 
do Batismo a Ariana, o Rúben, a Nair e o 
Martim. Sejam bem vindos!

Depois, a Ariana, o Diogo, a Eva, a Jani-
ne, o Gustavo, a Marta, o Martim Teixeira, 
o Martim Calado, a Margarida, a Laura, o 
Rúben e o Rodrigo Seco fizeram a sua Pri-
meira Comunhão.

Agradecemos ao nosso pároco Rui 
Acácio todo o seu trabalho, empenho e 
dedicação nesta Celebração.

Um agradecimento aos pais por toda 
a colaboração e por terem preparado a 

nossa Igreja ao pormenor para a celebra-
ção, à Rita, à Fátinha, à Emilia Correia, ao 
organista que tocaram e animaram jun-
tamente com todas as crianças do centro 
de catequese dos Marrazes.

Os bons momentos ficarão para sem-

pre. Bem-haja a todos que nos ajudaram 
e que estiveram presentes na Celebração.

Link: https://lefa.pt/?p=52827
# Marrazes  # Primeira Comunhão

  H Elsa Fiteiro

https://lefa.pt/?p=52855
https://lefa.pt/?p=52827
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Coro dos Pousos anima Missa do ENDIAD
“E agora uma enorme salva de palmas 
para o coro dos Pousos pela forma como 
animou a nossa celebração e pela alegria 
que trouxe à Sé!”. Foi desta forma que D. 
José Ornelas, bispo da Diocese de Leiria-
-Fátima manifestou o seu agrado pelo de-
sempenho do Coro da paróquia dos Pou-
sos, na Missa celebrada na Sé de Leiria e 
que foi um dos pontos altos do programa 
do ENDIAD 2023 – Encontro Diocesano 
de Adolescentes que decorreu, no dia 6 
de maio, em Leiria.

O convite partiu da organização do 
ENDIAD e a paróquia dos Pousos assu-
miu-o com grande responsabilidade e 
profissionalismo. Um coro composto pe-
los jovens do 10º, 8º e 7º ano de catequese 
que foram apoiados na assembleia pelos 
catequistas e pais presentes.

A Carla Pereira orientou da única for-
ma que sabe fazer: com grande dinamis-
mo e alegria e as paredes da Sé receberam 
a força da juventude que deu o seu me-
lhor para que aquela fosse uma celebra-
ção alegre, bonita e digna de Maria, Nossa 
Mãe e de seu filho, Jesus Cristo e foi. A Fes-
ta estava tão bonita que na sua homilia, 

D. José Ornelas, bispo da diocese de Lei-
ria-Fátima pediu aos presentes para “gra-
varem na vossa memória esta festa que 
com certeza deixa Maria muito contente, 
assim como o vosso bispo”.

O Bispo de Leiria-Fátima também dei-
xou a certeza a todos de que “Deus está 
sempre ao nosso lado e que nunca nos 
abandona porque prometeu estar con-
nosco até ao fim dos tempos. Ele hoje está 
aqui connosco e isso dá-nos força e ale-
gria”. E acrescentou que este é o “Deus que 
nos reúne porque só juntos mudamos o 
mundo e fazemos uma cultura nova”.

Tendo em conta que o ENDIAD reali-
zou-se, numa altura, em que os símbolos 

da JMJ visitam a Diocese de Leiria-Fatima 
o bispo agradeceu a todos aqueles que já 
se voluntariaram para ajudar e para aco-
lher jovens de todo o mundo nos “Dias 
nas Dioceses” e apelou “a todos os que 
ainda não se inscreveram, como voluntá-
rios, como famílias e acolhimento e como 
participantes na JMJ que o façam porque 
precisamos de todos”. E terminou pedin-
do aos fiéis que “façam o que os Apósto-
los e Maria sempre fizeram, disponham-
-se a acolher quem chega “.

Link: https://lefa.pt/?p=52852
# ENDIAD  # Pousos

  H Pe. Luís Morouço

Nos Pousos: “Peregrinos com Maria” e “Hospedeiros 
de Rabi” espalham amor e alegria em Leiria
O 7º ano da catequese da paróquia dos 
Pousos participou no ENDIAD 2023, 
na cidade de Leiria, no passado dia 6 de 
maio, com 15 adolescentes. Foram consti-
tuídos dois grupos: “Peregrinos com Ma-
ria” e “Hospedeiros de Rabi”. O ponto de 
encontro estava marcado para as 13h30, 
no Largo do Papa e de forma muito res-
ponsável, os nossos adolescentes foram 
pontuais. Primeiro sinal positivo da tarde! 
O segundo veio logo a seguir. É certo que 
por uma questão de logística da organiza-
ção do ENDIAD foi solicitado que formás-
semos dois grupos, mas apesar de as cate-
quistas considerarem que seria mais fácil 
o grupo estar sempre junto, colocámos 
esta situação à consideração dos nossos 
adolescentes. Afinal, a tarde foi pensada 
para eles, e para os catequistas fazia todo 
o sentido que estivessem felizes. E aqui 
chegou o segundo sinal positivo! Posta a 
situação os nossos catequizandos esco-
lheram estar sempre juntos! Que maravi-
lha! Ficamos muitos felizes, pois quando 
nos lembramos que no início do ano de 

catequese, eles não se sentiam um grupo 
e nem se quer queriam estar uns com os 
outros, ver e ouvir o que aconteceu no sá-
bado, foi simplesmente maravilhoso. Se-
mente a semente o coração abre-se Deus 
entra e o Espírito Santo faz acontecer.

E a partir daqui foi uma tarde de parti-
lha, de descoberta, de sorrisos, de alegria 
e de interação com os outros grupos.

O ENDIAD – Encontro Diocesano de 
Adolescentes tinha como tema “Mergu-
lha na Vida” e os nossos meninos e meni-
nas mergulharam e puderam conhecer-se 
um pouco melhor. Também estiveram 

juntos aos Símbolos da JMJ: A Cruz Pere-
grina e o Ícone de Nossa Senhora e senti-
ram o dinamismo de uma Jornada Mun-
dial da Juventude.

Para os nossos adolescentes o dia ter-
minou com a celebração da Eucaristia, na 
Sé de Leiria, na qual participaram ativa-
mente no coro. Um dia de Graça vivido 
sempre com Maria no Coração.

Link: https://lefa.pt/?p=52846
# Pousos

  H Cláudia Santos

https://lefa.pt/?p=52852
https://lefa.pt/?p=52846
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Partilhas sobre a celebração da 
Primeira Comunhão nos Pousos
No domingo, dia 7 de maio, à semelhança 
de todas as celebrações feitas na paróquia 
dos Pousos, a celebração da Primeira Co-
munhão dos meninos do 3° ano da cate-
quese, foi simplesmente especial e esgo-
tou os lugares da igreja.

Desde a recepção dos meninos até ao 
fim da celebração, foi tudo conduzido de 
uma forma excelente não deixando es-
quecer que aquele era também o dia da 
Mãe. O momento marcado, quer pelas 
mães, avós ou tias, o sentido que tinha era 
marcar o amor materno, aquele de onde 
nasce toda a vida.

O meu agradecimento ao grupo de 
pais organizadores, que trataram de tudo 
ao mais minucioso promenor, e a todos 
nós, os pais, que nos encontrávamos espa-
lhados pela igreja, agradeço também por 
existirmos e mantermos os nossos filhos 
no caminho de Deus, permitindo-lhes re-
ceber mais um sacramento que os vai dei-
xando cada vez mais próximos de Deus.

Às Catequistas, que estão sempre lá 
para o que necessário, que nos acolhem e 
desdobram-se para fazer acontecer o que 
quer que seja, um especial Obrigada!

Ao Sr Padre Luís, que nem sequer dei-
xou ao acaso o pormenor do banco para 
os meninos ficarem à altura da repre-
sentação materna que os acompanhava, 
mais uma vez um muito Obrigada por ser 
tão próximo de todos e pensar em pro-
menores que no fim, dão origem a uma 
celebração 1000 estrelas e que todos os 
presentes na igreja nunca vão esquecer.

Bem Haja a todos
A celebração da Primeira Comunhão 

foi, sem dúvida, um momento inesquecí-
vel e carregado de muita emoção.

Desde a alegria e o entusiasmo das 
crianças, o carinho e empenho das ca-
tequistas, a dedicação do Pe. Luís e ter-
minando no coração acelerado dos pais, 
toda a assembleia pôde assistir a uma das 
mais belas celebrações da vida cristã.

As homenagens feitas às mães, às cate-
quistas e ao Pe. Luís não podiam ter corri-
do melhor.

Que Deus abençoe as nossas crianças ao 
longo de toda a sua vida! Bem-haja a todos!

A Primeira Comunhão foi o exemplo 
de o quanto é importante pertencer a 
esta comunidade, o espírito , o carinho e 
a importância de termos conosco os va-
lores da igreja e a comunhão… A nossa fa-
mília gostou, adorou e ficou muito grata 
por ter participado. Obrigado.

O comentário que me apraz partilhar 
é o testemunho do meu filho, no momen-
to em que estávamos a sair da igreja após 
a celebração. Um comentário em voz alta, 
de alma e coração, que foi ouvido por 
duas ou três pessoas que iam à nossa fren-
te e se voltaram para trás em observação 
e admiração.

O comentário do Francisco, sem 
que nada lhe fosse perguntado: “Agora 
sim. Sinto-me verdadeiramente filho de 
Deus!”

Partilho, pela espontaneidade e pure-
za do meu filho.

A primeira eucaristia ilumina, abençoa 
e abre o início de uma caminhada para a 
vida com Deus! É um momento de orgu-
lho para toda a família.

Muito poderia ser dito relativamente a 
Domingo, mas se disser que foi uma Festa 
Linda e Maravilhosa e que todos gosta-
ram, estará tudo dito.

No ar sentimos não só o orgulho e a 
alegria das crianças, mas também o ner-
vosismo e a vaidade, justa, de nós pais por 
este momento tão especial. Muito obriga-
do por tudo!

Uma cerimónia marcada por Momen-
tos que tocaram o coração, não apenas 
pelas palavras, mas por ver nos rostos das 
crianças e restante comunidade emoção, 
alegria e uma paz que transbordava.

Link: https://lefa.pt/?p=52849
# Pousos  # Primeira Comunhão

  H Pe. Luís Morouço

Símbolos da JMJ na Atouguia
No sábado, dia 13 de maio, a igreja paro-
quial da Atouguia acolheu os símbolos 
das JMJ. À chegada, aguardava uma multi-
dão de jovens que entoaram, com alegria, 
o hino das JMJ. Seguiu-se a oração do ter-
ço e a celebração da eucaristia.

A paróquia da Atouguia estará repre-
sentada entre 01 e 06 de agosto de 2023 
nas JMJ, por um grupo de jovens.

Link: https://lefa.pt/?p=52842
# Atouguia  # JMJ 2023

  H Samuel Baptista

https://lefa.pt/?p=52849
https://lefa.pt/?p=52842
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diNamiSmoS
Os Símbolos da JMJ visitaram o 
Colégio de São Miguel

O dia 11 de maio foi muito especial para 
a nossa comunidade educativa, porque 
tivemos a oportunidade de ser visitados 
pelos Símbolos da Jornada Mundial da 
Juventude 2023!

Tudo aconteceu por volta das 13h00. 
Estávamos preparados! Um grande grupo 
de alunos, professores e não docentes – 
mais de 200 -, os que não tinham aulas ou 
outras atividades nesta hora, juntamente 
com a Direção do Colégio, concentraram-
-se no espaço mais nobre da nossa escola.

O entusiasmo era grande, a impaciên-
cia notava-se e… explodiu quando a car-
rinha que transportava a Cruz e o Ícone 
de Nossa Senhora entrou no recinto do 
Colégio.

A acompanhar o cortejo dos Símbolos 
ouvimos, com emoção, o hino da JMJ: a 
cruz transportada por seis jovens do Se-
cundário, o Ícone de Nossa Senhora leva-
da por quatro alunos do 2º. Ciclo.

Todos queríamos ver e tocar aquela 
Cruz e aquele Ícone que já passara por 
todos os continentes do mundo e são um 
sinal de fé e de esperança para tantos mi-
lhões de pessoas, especialmente dos jo-
vens que, ao longo de mais de trinta e sete 
anos, foram tocados pelo convite original 
de São João Paulo II, em 1986.

Depois de uma breve explicação dos 
Símbolos e da origem das Jornadas Mun-
diais da Juventude, rezámos a Oração 
Oficial da JMJ, dirigida a Nossa Senhora 
e cantámos o hino com a coreografia 
própria, para lhe dar mais sentido e vida. 
Em seguida, fizemos um breve momento 
de silêncio, em que cada um, cada uma, 
pôde expressar, diante daquela cruz e da-
quela imagem de Maria, a sua prece filial. 
Foi um momento comovente e intenso 
de fé! Rezámos todos pela Igreja, pelo 
Papa Francisco, pela nossa Diocese, pelo 
nosso Bispo D. José, pelas nossas famílias 

e amigos, pelos povos de todo o mundo, 
especialmente por aqueles que passam 
pela dura realidade da guerra, da fome e 
das injustiças que ofendem a dignidade 
humana.

Já a chegar a hora da partida dos Sím-
bolos, oferecemos um ramo de flores a 
Nossa Senhora como expressão do nosso 
amor, carinho e entrega confiante à sua 
proteção e, sempre em ambiente de mui-
ta alegria, levámos os Símbolos de volta 
à carrinha, acompanhando-os com um 
grande aplauso.

Estamos muito gratos à Paróquia de 
Fátima por se ter lembrado de nos dar 
este “presente” fantástico que, certamen-
te, ficará na memória e nos tocará no co-
ração, a todos, por muitos anos!

Link: https://lefa.pt/?p=52816
  H Equipa de Pastoral, Colégio São 

Miguel

https://lefa.pt/?p=52816
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  H Santuário de Fátima

Curso de Verão vai aprofundar o tema 
da Peregrinação a Fátima

8ª edição desta proposta formativa do Santuário decorre a 
5, 6 e 7 de julho, no Centro Pastoral de Paulo VI.

Estão abertas as inscrições para a 8ª 
edição dos Curso de Verão do Santuário 
de Fátima, que, de 5 a 7 de julho, vai abor-
dar o tema “A Peregrinação a Fátima”, no 
Centro Pastoral de Paulo VI, em Fátima.

“Através do contributo de investi-
gadores de diferentes academias, serão 
analisados, entre outros aspetos: a génese 
do atual conceito de peregrinar; os ges-
tos típicos da peregrinação a Fátima; os 
peregrinos da Cova da Iria, sejam anóni-
mos ou mais ilustres; e as fronteiras entre 
peregrinação e turismo religioso”, lê-se 
na sinopse do encontro, destinado a in-
vestigadores e estudantes universitários 
das áreas das Ciências Humanas e Sociais; 
formadores, catequistas e outros agentes 
pastorais; e professores e alunos do ensino 
básico e secundário.

A formação inicia na quarta-feira, 5 
de julho, às 10h00, com a sessão de aber-
tura pelo reitor do Santuário de Fátima, 
padre Carlos Cabecinhas, em conjunto 

com Marco Daniel Duarte, diretor do 
Departamento de Estudos do Santuário 
de Fátima e coordenador do curso. Nes-
te primeiro dia, o programa formativo é 
inaugurado pelo bispo de Leiria-Fátima, 
D. José Ornelas, que irá apresentar o tema 
“A Peregrinação na Bíblia”.

Durante os três dias da formação, que 
vai “aprofundar a temática da peregrina-
ção no contexto católico, com especial 
enfoque para a realidade fatimita”, os 
participantes vão ter a oportunidade de 
visitar os espaços da vivência da peregri-
nação dentro do Santuário de Fátima: o 
Recinto de Oração, a Basílica de Nossa 
Senhora do Rosário, a Colunata, a Cape-
linha das Aparições, o Lava-pés, a Basílica 
da Santíssima Trindade, a Capela do San-
tíssimo Sacramento e a Capela da Recon-
ciliação. O Curso incluiu uma visita guiada 
à exposição temporária do Santuário “Ro-
sarium: Alegria e Luz, Dor e Glória”.

Além da participação nas celebra-

ções da Cova da Iria, os participantes são 
também convidados a visitar os espaços 
museológicos do Santuário de Fátima, 
durante a formação.

Assumem a apresentação das temáti-
cas do curso, além do reitor do Santuário 
e do bispo de Leiria-Fátima, os seguintes 
formadores: Agripina Vieira, do Centro 
de Formação “Os Templários”; o jorna-
lista Joaquim Franco; Lisete Mónico, da 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade de Coimbra, 
Marco Daniel Duarte, do Departamento 
de Estudos do Santuário de Fátima e Mu-
seu do Santuário de Fátima; Maria Cala-
do, do Centro Nacional de Cultura; Maria 
da Graça Poças Santos, do Instituto Poli-
técnico de Leiria; Maria Isabel Roque, da 
Universidade Católica Portuguesa; Cen-
tro Interdisciplinar de História, Culturas e 
Sociedades da Universidade de Évora (CI-
DEHUS-UÉ); Maria José Azevedo Santos, 
da Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra; e Sónia Vazão, do Departa-
mento de Estudos do Santuário de Fátima 
e Centro de Estudos Globais da Universi-
dade Aberta.

https://www.fatima.pt
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“EU ESTOU SEMPRE CONVOSCO”
Breve Introdução
Quarenta dias depois da Ressurrei-
ção, Jesus sobe aos Céus diante dos 
seus discípulos, concluindo essa “ele-
vação” iniciada desde as profundida-
des do sepulcro, e arrastando consigo 
toda a criação. Jesus está junto do Pai, 
mas também está sempre connosco. 
Inaugura-se uma nova forma da pre-
sença do ressuscitado, que durará até 
ao fim dos tempos. Neste domingo da 
Ascensão, pedimos que a Palavra de 
Deus e a Celebração da Igreja elevem 
o nosso coração para o alto. Jesus 
subiu aos Ceus para nos indicar o 
caminho. Mas Ele continua a descer à 
terra, sempre que um coração crente 
lhe abre as portas da sua vida.

1. Invocação

Deus todo-poderoso, 
fazei-nos exultar em santa alegria e 
em filial ação de graças, 
porque a ascensão de Cristo, vosso 
Filho, é a nossa esperança: 
tendo-nos precedido na glória, como 
nossa Cabeça, 
para aí nos chama, como membros 
do seu Corpo. 
Ele que é Deus e convosco vive e rei-
na, na unidade do Espírito Santo, 
por todos os séculos dos séculos. 

2. Escuta da Palavra de Deus

Vamos escutar o as últimas palavras 
de Jesus no evangelho segundo São 

Mateus.

2.1. Conclusão do santo Evangelho 
segundo São Mateus

Naquele tempo, os Onze discípulos 
partiram para a Galileia, em direcção 
ao monte que Jesus lhes indicara. 
Quando O viram, adoraram-n’O; 
mas alguns ainda duvidaram. Jesus 
aproximou-Se e disse-lhes: «Todo o 
poder Me foi dado no Céu e na terra. 
Ide e ensinai todas as nações, bapti-
zando-as em nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo, ensinando-as a 
cumprir tudo o que vos mandei. Eu 
estou sempre convosco até ao fim dos 
tempos». 

LeCTio diViNa

LECTIO DIVINA para o  
7º Domingo de Páscoa, Ano A
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Palavra da salvação. 

2.2. Breve Comentário

Os quatro evangelhos, bem como 
a exposição de São Paulo sobre a 
ressurreição em 1Cor 15, pressu-
põem que o período das aparições 
do Ressuscitado foi limitado no 
tempo. Paulo está consciente de 
que a ele, por último, foi concedi-
do ainda um encontro com Cristo 
ressuscitado. O sentido das aparições 
é claro: trata-se, antes de mais, de 
reunir um círculo de discípulos que 
possam testemunhar que Jesus não 
ficou no sepulcro, mas está vivo. O 
seu testemunho concreto traduz-se 
essencialmente numa missão: devem 
anunciar ao mundo que Jesus é o 
Vivente, a própria Vida.

Os primeiros destinatários deste 
anúncio são o Povo de Israel. Mas 
o destino dos enviados é universal: 
«Ide e ensinai todas as nações, bapti-
zando-as em nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo, ensinando-as a 
cumprir tudo o que vos mandei.» As 
últimas palavras de Jesus são defini-
tórias da missão da Igreja. Elas são 
um mandato, algo a que todos os que 
se dizem cristãos deverão obedecer, 
através daquela obediência livre e 
plena de amor que brota da fé. Jesus 
parte, mas não nos deixa sós. Ele 
pede uma missão gigantesca, mas 
também nos assegura a sua omnipre-

sente assistência: «Eu estou sempre 
convosco até ao fim dos tempos»

3. Silêncio meditativo e diálogo

– Jesus regressa à Galileia, onde 
iniciou a sua vida pública evangeli-
zadora, e onde chamou os primeiros 
discípulos. É como se Jesus quisesse 
reconduzi-los ao primeiro encon-
tro, e ao ardor de coração que esse 
encontro provocou. Neste domingo, 
façamos memória da entrada do 
Senhor Jesus na nossa vida, recorde-
mos o quanto “nos ardeu cá dentro 
o coração”, e renovemos-Lhe o sim 
que lhe dissemos e que queremos 
continuar a dizer.

– A fé cristã sabe bem conviver com as 
dúvidas. Deus não é uma evidência! 
As nossas inquietações e perplexi-
dades não são impedimento à fé; 
antes podem ser sinal de fome e sede 
de mais. Neste domingo, adoremos 
Jesus com a fé que Ele nos deu, e pe-
çamos-lhe luz para as obscuridades 
dos nossos anseios e incertezas.

– Vivemos muitas vezes com a sensa-
ção de que são os grandes, os podero-
sos, os ricos que controlam as nossas 
vidas. Jesus diz que tem todo o poder 
sobre o Céu e a terra. Pela sua ressur-
reição, foi alcançada a vitória. Ele é o 
Senhor. Neste domingo, peçamos a 
Jesus que nos faça ver o desenrolar da 
nossa vida, e da história do mundo, 
debaixo deste olhar sobrenatural, 
próprio de quem confia na Providên-

cia divina.

– A promessa de estar sempre con-
nosco é uma enorme consolação para 
todo aquele que acredita em Jesus. 
Não estamos sozinhos! Aconteça o 
que acontecer… Esta promessa reali-
za-se de forma concreta e surpreen-
dente na presença sacramental de 
Jesus na Eucaristia. Neste domingo, 
olhemos para a hóstia branca, e dei-
xemos que Jesus nos mostre, como só 
Ele sabe fazer, que é Ele mesmo que 
ali está. Mistério da fé!

4. Oração final

Depois que triunfou no alto madeiro
Da morte e do inferno que venceu,
O nosso bom Jesus, manso Cordeiro,
Que por nós nele a vida ofereceu,

Levou cativo o nosso cativeiro,
Subindo para o Céu, donde desceu:
Em pago de nos dar a liberdade
Dêmos-Lhe nós a nossa saudade.

Imitemos aqueles valorosos,
Na sua saudosa despedida,
Que d’Ele, que subia, saudosos,
Não lhes lembrava já coisa da vida.

Dêmos-Lhe com suspiros piedosos
Em doce pranto a alma consumada,
Pois Ele no-la pôs em liberdade;
Dêmos-Lhe nós a nossa saudade.

(Liturgia das Horas, Hino da Hora Inter-
média)
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eXTRamURoS
Nota Pastoral sobre o centenário do 
Corpo Nacional de Escutas
1. O “Corpo Nacional de Escutas – Escu-
tismo Católico Português” (CNE) com-
pleta 100 anos de existência a 27 de maio 
de 2023. É nosso desejo assinalar tão 
destacada efeméride com um profundo 
sentido de gratidão a todos quantos fi-
zeram e fazem parte desta Associação, 
contribuindo diariamente, na fidelidade à 
Promessa escutista e aos Princípios, para 
o cumprimento da missão da Igreja junto 
das crianças e jovens.

2. A nossa primeira palavra vai para os 
escuteiros – razão de ser do Escutismo 
–, exprimindo o nosso desejo de que no 
CNE possam crescer harmoniosa e inte-
gralmente segundo a vontade de Deus, 
encontrando a alegria que resulta do ser-
viço e descobrindo progressivamente as 
potencialidades do seu contributo para a 
Igreja e para o mundo.

Enaltecemos o serviço empenhado 
de tantos dirigentes e recordamos o tra-
jeto de quantos se dedicaram de maneira 
exemplar à educação de crianças e jovens, 
com recurso à pedagogia escutista e à ins-
piração no Evangelho. Sublinhamos ainda 
a importância da dedicação de tantos 
voluntários adultos, que serviram e ser-
vem abnegadamente no Escutismo, ex-
perimentando que “a felicidade está mais 
em dar do que em receber” (At 20, 35) e 
concretizando o que rezam na Oração 
do Escuta: “(…) a gastar-me sem esperar 
outra recompensa, senão saber que faço 
a vossa vontade santa”.

I. As raízes
3. Quando D. Manuel Vieira de Matos, 

Arcebispo de Braga, e o seu secretário, 
Monsenhor Avelino Gonçalves, regres-
saram do Congresso Eucarístico Interna-
cional que teve lugar em Roma de 24 a 29 
de maio de 1922, estavam já semeadas as 
raízes do Escutismo Católico em Portugal.

Nesse Congresso, muitos membros 
da “Associazione Scout Cattolici Italia-
ni” (ASCI), em particular “exploradores” 
de Roma e os seus chefes, participaram 
em vários momentos, convocados pelo 
seu Assistente Eclesiástico Central, Padre 
Giuseppe Gianfranceschi: acolheram e 
encaminharam os participantes; acom-
panharam os trabalhos do Congresso; 
cantaram e participaram em momentos 
de oração nas Catacumbas, no Coliseu, na 
Basílica de S. Paulo e na adoração noturna 
que teve lugar na Basílica de S. Pedro. Por 

todo esse afincado serviço, os escuteiros 
receberam um louvor da organização do 
Congresso.

O testemunho desses escuteiros ca-
tólicos italianos foi suficientemente 
eloquente para fazer despertar em D. 
Manuel a ideia de mobilizar a juventude 
através do Escutismo no seio, em primeira 
instância, da sua arquidiocese, com vista a 
dotá-la dos mais altos valores humanos e 
cristãos, na vivência do apostolado.

O reconhecimento do potencial es-
cutista para a obra da evangelização terá 
sido determinante para o desenvolvimen-
to daquele projeto embrionário que logo 
teve lugar em Braga. E assim nasceu o 
“Corpo de Scouts Católicos Portugueses” 
(CSCP), na sua primeira designação.

II. O tronco
4. A 13 de novembro de 1923, na se-

quência da apresentação em Roma dos 
primeiros Estatutos do CSCP, o Arcebispo 
de Braga recebeu um telegrama da Secre-
taria de Estado de Sua Santidade, comu-
nicando a bênção apostólica do Papa Pio 
XI à Associação recentemente criada e 
fazendo referência a “belas provas” já da-
das, com tão pouco tempo de existência, 
especialmente por ocasião do Congresso 
Eucarístico que, poucos meses antes, ti-
nha sido celebrado naquela cidade.

5. A nível internacional, o padre jesuí-
ta francês Jacques Sevin viria a contribuir 
de forma decisiva junto da Santa Sé, em 
1924, para que a Igreja abraçasse o Escu-
tismo. Depois de desfeitos alguns equívo-
cos e receios, designadamente o facto de 
o fundador ser anglicano e a aparência de 
um certo tipo de panteísmo na relação 

com a natureza, ao ser apresentado o ex-
traordinário potencial do Escutismo para 
a evangelização da juventude, o Papa Pio 
XI concedeu a sua bênção apostólica ao 
Movimento.

A 10 de junho de 1923, o Santo Padre 
afirmou numa Missa em Roma diante 
de cerca de 2000 exploradores romanos 
da ASCI: “Sede, pois, escuteiros católicos. 
Mas não é somente isto que queremos 
dizer. Queremos acrescentar ainda, e isto 
importa recordar: sede católicos escutei-
ros”.

6. Em Portugal, o processo de legaliza-
ção do Escutismo não foi simples a nível 
civil, mas, depois de a semente ter sido 
lançada em vários locais, cedo começou a 
ser polo de atração, deixando de ser pos-
sível impedir o seu desenvolvimento.

7. A identidade da Associação viria 
a condensar-se na Promessa escutista, 
nos Princípios e na Lei que, derivando da 
própria génese geral do Escutismo, eram 
assumidos de forma específica no con-
texto eclesial, implicando a fé em todas 
as dimensões da vida. Entretanto, o CNE 
foi também reconhecido como membro 
da Organização Mundial do Movimento 
Escutista (OMME).

8. Logo de início o Corpo de Scouts 
Católicos Portugueses foi colocado sob “o 
patrocínio da Virgem Nossa Senhora, do 
Sagrado Coração de Jesus, do Santo Con-
destável e de S. Jorge, patrono internacio-
nal dos Scouts”. Essa matriz religiosa e ca-
tólica subsistiu ao longo deste centenário 
como fundamental aspeto identitário do 
“Corpo Nacional de Escutas”.

III. Os ramos
9. A partir desse tronco comum, o CNE 

cresceu e veio a implantar-se em todo o 
território nacional, estabelecendo-se em 
muitas das paróquias de todas as dioce-
ses, tendo alargado a sua proposta edu-
cativa a rapazes e raparigas a partir de 
1976. O CNE contribuiu ainda, de forma 
decisiva, para a fundação do Escutismo 
noutros países lusófonos, graças ao ver-
dadeiro espírito missionário de vários dos 
seus dirigentes.

10. A estreita e íntima ligação entre as 
catequeses paroquiais e o Escutismo foi-
-se consolidando em espírito de fecunda 
colaboração, cada qual mantendo a sua 
especificidade. Existindo uma dimensão 
evangelizadora no Escutismo Católico, a 
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sua pedagogia escutista oferece um ex-
traordinário potencial para a descober-
ta do sentido de Deus e da vivência em 
Cristo e na sua Igreja. Além disso, o CNE 
assumiu o seu papel no conjunto da pas-
toral juvenil da Igreja. Muitos jovens per-
maneceram com algum vínculo efetivo 
à Igreja graças ao seu percurso escutista. 
O Escutismo enriquece a pastoral juvenil 
com a sua perspetiva dinâmica e criativa 
assente num método com provas dadas, 
onde a pedagogia do exemplo, o sistema 
de patrulhas, o “ask the boy” e o “apren-
der fazendo” são elementos fundamen-
tais, entre outros.

11. O CNE soube adaptar-se à novi-
dade dos tempos, afirmando-se como 
movimento eclesial em consonância com 
a missão da Igreja. O lema escutista “sem-
pre alerta para servir” traduz de alguma 
forma o sentido bíblico de estar sempre 
vigilante (cf. Mt 25, 13) para discernir o 
caminho a seguir, segundo o mandamen-
to novo do amor, e de estar preparado (cf. 
Mt 24, 44) e atento para fazer a vontade 
de Deus. Promover autenticamente as di-
retrizes escutistas, privilegiando o serviço 
aos mais pobres, doentes e necessitados, 
é um caminho que pode potenciar o de-
sabrochar da vocação cristã no seio da 
Igreja.

IV. Os frutos
12. Em termos genéricos, a pedagogia 

escutista encontra-se orientada, quanto à 
meta, para a vida adulta e madura, através 
de um sistema de progresso que potencia 
a participação ativa de todos os cidadãos 
na causa comum, desenvolvendo iniciati-
vas de serviço e solidariedade em vista de 
uma sociedade mais humana, mais justa e 
mais fraterna.

13. O Escutismo compromete-se com 
a construção da paz e com o respeito para 
com todos, patamar comum para o en-
tendimento entre diferentes nações, cul-
turas e religiões. Preservando a identida-
de de cada uma das partes, essa vertente 
ecuménica e inter-religiosa constitui um 
estímulo e um sinal de esperança, num 
mundo assolado por guerras e divisões.

Logo nos primeiros tempos do Escu-
tismo se colocou a questão a respeito da 
religião. Algumas pessoas equacionavam 
se deveria o Escutismo criar uma espécie 
de “religião universal”, para dessa maneira 
esbater diferenças. Porém, seguindo a su-
gestão do cardeal católico Francis Bour-
ne, arcebispo de Westminster, que tinha 

sido convidado por Baden-Powell para o 
Conselho Consultivo do Movimento Es-
cutista, o fundador assim não entendeu. 
Segundo o cardeal, “qualquer tentativa 
desse tipo arruinaria o Movimento, e a 
única coisa necessária para o sucesso con-
sistia em dizer a cada rapaz para praticar a 
religião em que acredita e viver de acordo 
com isso”.

14. O Escutismo não propõe um mun-
do sem religiões. Apresenta e testemu-
nha os benefícios resultantes do conhe-
cimento recíproco, da compreensão e 
do diálogo, procurando criar condições 
para que cada escuteiro viva fielmente a 
sua dimensão religiosa e confessional. A 
este propósito, é inequívoca a palavra de 
Baden-Powell: “todo o escuteiro deve ter 
uma religião”. Trata-se, afinal, de procurar 
a unidade na diversidade. Assim se com-
preendem também as palavras elogiosas 
de Baden-Powell a respeito da síntese 
desenvolvida pelo padre jesuíta francês 
Jacques Sevin – que consistiu na aplica-
ção da metodologia escutista especifica-
mente ao catolicismo – considerando ter 
sido essa a melhor implementação do seu 
próprio ideal.

15. A inserção eclesial do CNE, conso-
lidada ao longo do tempo no meio das 
normais vicissitudes e mediante a supe-
ração de obstáculos, permitiu que muitos 
jovens encontrassem, no seio do próprio 
Movimento, a sua vocação presbiteral, 
secular ou regular. Além disso, numerosos 
foram também aqueles que construíram 
a sua família cristã, com muitos e bons 
frutos, a partir dos alicerces escutistas.

16. O percurso nem sempre foi linear 
ao longo destes 100 anos. O CNE viveu 
momentos atribulados, como aliás o pró-
prio país e a Igreja. Porém, a perseverança, 
a resiliência e a fé de muitos permitiram 
manter o rumo, superando os obstáculos 
com “boa disposição de espírito”, como se 
afirma na Lei.

V. O pomar
17. A missão desta “árvore” centenária 

que é o CNE só se entende no enquadra-
mento com a Sociedade, o Movimento 
Escutista e a Igreja.

Sociedade
18. O Escutismo desempenha na so-

ciedade um papel complementar das 
demais instâncias educativas. A sua rele-
vante pedagogia tem provas dadas pelo 
mundo inteiro e ao longo de mais de um 

século, sem perder a sua pertinência.
19. Ainda antes de se acentuar a cons-

ciência ecológica na sociedade em geral, 
já o Escutismo promovia uma maneira de 
estar em perfeita harmonia com o meio 
ambiente e a natureza. É certo que não 
foi o Escutismo a percorrer os primeiros 
passos nesse caminho, bastando recordar, 
por exemplo, a vida de S. Francisco de As-
sis, mas deu um assinalável contributo no 
crescimento da consciência comunitária 
do respeito para com a Criação e fê-lo 
através de ações concretas na implemen-
tação de atividades ao ar livre. Para o Es-
cutismo Católico, a natureza é entendida 
como criação, o que remete para a rela-
ção entre Deus Criador e as criaturas.

20. Em tempos de acentuado relativis-
mo individualista, com a degradação de 
um sistema de valores fundamentais, o 
quadro de valores condensado na “Lei do 
Escuta” e dos “Princípios” afigura-se tam-
bém de grande importância no sentido 
de coadjuvar as famílias na transmissão 
de valores aos mais jovens.

21. Outro aspeto muito relevante tem 
a ver com a educação para a fraternidade, 
o respeito e a solidariedade. Como afirma 
o Papa Francisco, “a solidariedade mani-
festa-se concretamente no serviço, que 
pode assumir formas muito variadas de 
cuidar dos outros. O serviço é, em grande 
parte, cuidar da fragilidade.Servir significa 
cuidar dos frágeis das nossas famílias, da 
nossa sociedade, do nosso povo”.

Movimento Escutista
22. O “Escutismo Católico Português”, 

com a sua história e especificidade, desen-
volve a sua ação no quadro da OMME. A 
participação em atividades internacionais 
oferece um importante intercâmbio de 
culturas e mundividências que potencia 
o respeito mútuo, a construção da paz e 
a cultura do encontro referida pelo Papa 
Francisco: “Proponho aos jovens irem 
mais além dos grupos de amigos e cons-
truírem a amizade social: buscar o bem 
comum chama-se amizade social. Sede 
capazes de criar a amizade social. Quando 
se consegue encontrar pontos coinciden-
tes no meio de tantas divergências e, com 
esforço artesanal e por vezes fadigoso, 
lançar pontes, construir uma paz que seja 
boa para todos, isso é o milagre da cultura 
do encontro que os jovens podem ousar 
viver com paixão”.

23. A nível internacional, há também 
uma importante ligação do CNE à “Con-
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ferência Internacional Católica do Escu-
tismo” (CICE), da qual faz parte, pois este 
organismo congrega Associações Escutis-
tas que partilham a mesma fé católica e 
comités católicos no seio de Associações 
pluriconfessionais, com o fim de “promo-
ver um processo educativo que fortaleça 
a dimensão espiritual pessoal dos jovens 
católicos, em linha com os objetivos, prin-
cípios e métodos do Movimento Escutis-
ta” e “promover a participação ativa dos 
Escuteiros Católicos na missão da Igreja, 
especialmente o seu compromisso com a 
paz e a justiça”.

Igreja
24. O CNE é um movimento da Igreja 

Católica e uma associação de fiéis. A sua 
identidade como membro ativo da Igreja 
em Portugal reflete-se na sua organização 
por regiões coincidentes com a geografia 
das dioceses. É a partir da redescoberta 
da vocação batismal, do alimento que a 
vida sacramental em Igreja oferece e das 
moções suscitadas pelo Espírito Santo, 
que muitos fiéis cristãos abraçam a mis-
são do Escutismo. É também devido à 
estreita ligação às paróquias e às cateque-
ses paroquiais que muitas famílias optam 
por colocar os seus filhos no Escutismo. 
Considerando o panorama nacional, a 
forte presença dos Agrupamentos de Es-
cuteiros em muitas paróquias representa 
uma clara dimensão identitária do CNE. 
Em rigor, os membros do CNE são cristãos 
católicos que encontram no método es-
cutista uma forma de viver e descobrir a 
sua vocação.

25. O CNE entende-se na comunhão 
com outros movimentos e serviços ecle-
siais, sendo muito importante a promo-
ção de caminhos conjuntos, na comple-
mentaridade de carismas e vocações. Na 
sua perspetiva escutista, juvenil e dinâmi-
ca, contribui para a leitura atenta dos “si-
nais dos tempos”, na linha proposta pelo 
Concílio Vaticano II, sabendo discernir os 
acontecimentos do tempo segundo crité-
rios do Evangelho e não segundo corren-
tes ideológicas e passageiras como, por 
exemplo, a ideologia do género.

26. Em comunhão com o magistério 
da Igreja, há valores inalienáveis que um 
escuteiro católico deve defender e pro-
mover. Destaca-se o valor da própria vida 
humana, integrada na família, dom sagra-
do e inestimável de Deus: “A beleza do 
dom recíproco e gratuito, a alegria pela 
vida que nasce e a amorosa solicitude de 

todos os seus membros, desde os peque-
ninos aos idosos, são apenas alguns dos 
frutos que tornam única e insubstituível a 
resposta à vocação da família, tanto para 
a Igreja como para a sociedade inteira”.

27. O testemunho da beleza do ma-
trimónio, da alegria da fidelidade fecun-
da, da maturidade humana e da fé implica 
simultaneamente o perdão, a caridade, o 
acolhimento e a compreensão. O Escu-
tismo Católico educa para o matrimónio 
uno, indissolúvel e fecundo, contando 
para isso com o exemplo dos seus diri-
gentes. Entretanto, cuidar das pessoas 
divorciadas que vivem numa nova união 
requer, como afirma o Papa Francisco, 
“um atento discernimento e um acompa-
nhamento com grande respeito, evitando 
qualquer linguagem e atitude que as faça 
sentir discriminadas e promovendo a sua 
participação na vida da comunidade”.

VI. Um novo desafio
28. Na Nota por ocasião do 90.º ani-

versário do CNE, apontámos alguns de-
safios para o Escutismo Católico Portu-
guês: identidade, abertura, integração, 
comunhão e evangelização. Certamente 
muito foi realizado nas diferentes dimen-
sões indicadas, mas estes desafios perma-
necerão, pois são constitutivos da própria 
realidade da Igreja.

29. Observando as mudanças ocorri-
das a nível social e cultural, verificamos 
que o desafio da salvaguarda e valori-
zação da identidade do CNE se tornou 
ainda mais premente. Entre os vários as-
petos que constituem esta identidade, a 
dimensão eclesial do Escutismo Católico 
Português continua a requerer particular 
atenção, como tesouro que importa valo-
rizar no contexto escutista mundial.

30. A abertura surge associada à pró-
pria missão do CNE. Assim como cada 
escuteiro procura deixar o mundo um 
pouco melhor do que o encontrou, des-
cobrindo aí a sua missão, também o Es-
cutismo visa a promoção de uma forma 
de cidadania empenhada, ativa e respon-
sável. Em vista desse propósito, o CNE as-
sume o seu papel ativo na sociedade, pre-
parando e incentivando os seus membros 
para darem o seu contributo em projetos, 
iniciativas e serviços que visam o bem co-
mum na Igreja e no mundo.

31. A integração pressupõe um desejo 
de convidar para a “família” aquele que 
está fora, no respeito pela sua liberdade 
e individualidade, representando tam-

bém uma atenção às chamadas periferias. 
Integrar só faz sentido se implicar uma 
determinada proposta e não se consistir 
numa relativização de todas as propostas. 
Na proposta do CNE, muitos poderão co-
nhecer e abraçar a fé através deste Movi-
mento eclesial.

32. A comunhão dos membros deriva 
da comunhão de vida com Cristo, parti-
cularmente celebrada na Eucaristia. Pro-
mover a comunhão, com o que isso pode 
implicar de esforço de diálogo, de com-
preensão e de perdão, é colaborar ativa-
mente com o Espírito Santo na edificação 
da Igreja.

33. A missão do CNE, como a de toda 
a Igreja, é acolher o reino de Deus e criar 
condições para que este se desenvolva, 
sendo fundamental a evangelização. Só 
o Evangelho de Jesus Cristo tem a força 
para fazer brotar as sementes da fé. Por 
isso, o cuidado para com a evangelização 
profunda de cada um dos seus membros, 
contribuindo para um real encontro com 
a Pessoa de Jesus Cristo que transforma 
toda a existência, terá de ser sempre a pri-
meira missão do CNE. Cada evangelizado 
torna-se um evangelizador.

34. Considerando o momento atual 
do CNE, com esta feliz efeméride do seu 
centenário, desejamos propor a todos os 
seus membros um renovado desafio da 
fidelidade, uma fidelidade que pressupõe 
perseverança para superar obstáculos e 
fortaleza nas tentações do desânimo e do 
cansaço, bem como o constante alimento 
da fé na oração, na proximidade com a 
Palavra de Deus, na vida sacramental e no 
exercício da caridade.

35. Ao completar 100 anos de existên-
cia do CNE, fazemos memória agradecida 
do seu passado e sonhamos com espe-
rança o futuro. Desejamos que este cen-
tenário seja oportunidade para valorizar 
o sentido do compromisso da Promessa 
escutista, para que continue a ser proféti-
ca na edificação da fraternidade humana 
e na construção da justiça e da paz.

A Santa Maria, Mãe dos escutas, con-
fiamos todos os Escuteiros e Dirigentes, 
para que seja sempre o seu amparo e pro-
teção.

Lisboa, 13 de maio de 2023

Link: https://lefa.pt/?p=52830

# Conferência Episcopal Portuguesa  # Escutismo

  H Conferência Episcopal 
Portuguesa

https://lefa.pt/?p=52830
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Eutanásia/Portugal: Juristas 
Católicos afirmam que «combate 
em defesa da vida não termina agora»
Associação reagiu à promulgação do decreto pelo presidente da República, destacando que 
«está ainda aberta a possibilidade de declaração de inconstitucionalidades»

Lisboa, 17 mai 2023 (Ecclesia) – A Asso-
ciação dos Juristas Católicos (AJC) de Por-
tugal afirmou a intenção de “continuar a 
lutar pela vida”, em reação à promulgação 
da lei da eutanásia e do suicídio assistido 
pelo presidente da República Portuguesa.

“Está ainda aberta a possibilidade de 
declaração, através da fiscalização suces-
siva, de inconstitucionalidades da lei em 
aspetos ainda não analisados pelo Tribu-
nal Constitucional”, explica a associação, 
em comunicado enviado à Agência EC-
CLESIA.

Os Juristas Católicos de Portugal in-
centivam também a “apoiar os médicos e 
profissionais de saúde” que, de diferentes 
modos, “tentarão preservar as ancestrais 
normas deontológicas” que definem a 
sua missão ao serviço da vida.

“Este combate em defesa da vida não 
termina agora”, afirma a AJC, congratu-
lando-se com todos os esforços, dos mais 
variados quadrantes religiosos e políticos, 
que “tentaram impedir a aprovação desta 
lei”.

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou 
esta terça-feira o decreto do Parlamento 
sobre a morte medicamente assistida, 
aprovado por maioria dos deputados na 
última sexta-feira.

“A Assembleia da República confirmou 
no passado dia 12 de maio, por maioria 
absoluta dos deputados em efetividade 
de funções, a nova versão do diploma so-
bre a morte medicamente assistida, pelo 
que o Presidente da República promul-
gou o Decreto n.º 43/XV, da Assembleia 
da República, tal como está obrigado nos 
termos do artigo 136.º, n.º 2 da Constitui-
ção da República Portuguesa”, refere um 
comunicado divulgado pela Presidência 
da República.

A Associação dos Juristas Católicos as-
sinala que, em democracia, “não há leis ir-
reversíveis, por isso, não desistem de “pro-
por a revisão desta lei na primeira ocasião 
em que tal venha a ser possível”.

“A experiência de outros países diz que 
é muito difícil a reversão de leis como esta, 
pelo contrário, têm-se sucedido muito ra-

pidamente leis cada vez mais permissivas. 
Mas considerar intocável e indiscutível 
a legalização da eutanásia e do suicídio 
assistido contraria todos os princípios e 
regras democráticas”, desenvolve a nota.

Este sábado, Papa Francisco criticou, 
no Vaticano a aprovação da lei da euta-
násia, numa intervenção em que evoca-
va as Aparições de Fátima mostrando-se 
“muito triste” pela promulgação de uma 
“lei para matar”, e a AJC “partilha a tristeza 
do Papa”.

“Com muitos outras pessoas, conti-
nuaremos a trabalhar no plano da for-
mação das consciências, afirmando que 
a vida humana em todas as suas fases, da 
conceção à morte natural, é sempre um 
dom precioso, mesmo quando marcada 
pelo sofrimento, pela doença e pela defi-
ciência”, conclui a Associação dos Juristas 
Católicos, na nota de reação à promulga-
ção presidencial a lei da Eutanásia, que 
também mereceu o lamento da Federa-
ção Portuguesa pela Vida.

  H Agência Ecclesia

Eutanásia/Portugal: Federação pela Vida 
lamenta «retrocesso civilizacional»
Instituição reage a promulgação presidencial, manifestando convicção de que esta lei «há de 
ser revogada a curto prazo»

Lisboa, 17 mai 2023 (Ecclesia) – A Fede-
ração Portuguesa pela Vida (FPV) lamen-
tou, em comunicado, a promulgação da 
lei da Eutanásia, que considera como “um 
retrocesso civilizacional”.

“O País foi esquecido, os cidadãos 
ignorados, os valores do Humanismo 
descartados, a Ciência envergonhada, os 
profissionais de saúde ostracizados e de-
zenas de Instituições silenciadas. Os mais 
vulneráveis e doentes ficam cada vez mais 
entregues á sua sorte. O Estado demite-se 
da sua primordial função. Torna-se um Es-
tado do liberalismo selvagem e despudo-
rado”, refere uma nota enviada à Agência 
ECCLESIA.

A FPV entende que, com a nova legis-

lação, Portugal “caminha para a oferta de 
morte através do suicídio apoiado e do 
homicídio a pedido”.

“É uma lei declaradamente inconstitu-
cional como por duas vezes foi sentencia-
da pelo Tribunal Constitucional. O legis-
lador ignorou! Esta lei há de ser revogada 
a curto prazo. Esta lei será levada ao TC 
para que seja sancionada e travada”, indi-
ca o comunicado.

Para a FPV, esta “lei de morte” impli-
caria uma regulamentação que “também 
ela violaria a Constituição”.

“Os valores do Amor, da Solidariedade 
e da Dignidade de toda a Vida Humana 
hão de imperar”, conclui o texto.

O presidente da República Portuguesa 

promulgou esta terça-feira o decreto do 
Parlamento sobre a morte medicamente 
assistida, aprovado por maioria dos depu-
tados na última sexta-feira.

“A Assembleia da República confirmou 
no passado dia 12 de maio, por maioria 
absoluta dos deputados em efetividade 
de funções, a nova versão do diploma so-
bre a morte medicamente assistida, pelo 
que o Presidente da República promul-
gou o Decreto n.º 43/XV, da Assembleia 
da República, tal como está obrigado nos 
termos do artigo 136.º, n.º 2 da Constitui-
ção da República Portuguesa”, refere um 
comunicado divulgado pela Presidência 
da República.

  H Agência Ecclesia
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Media: «Falar com o coração» no Dia 
Mundial das Comunicações Sociais
Lisboa, 17 mai 2023 (Ecclesia) – A Igreja Católica celebra, este domingo, 21 de maio, o Dia 
Mundial das Comunicações Sociais, este ano centrado no tema “Falar com o coração. 
Testemunhando a verdade no amor”.

O Papa Francisco, na Mensagem que pu-
blicou, no Dia de São Francisco de Sales, 
24 de janeiro, assinala a necessidade de se 
“falar com o coração” e na importância do 
coração na atitude da comunicação para 
que seja possível testemunhar a verdade.

Depois de ter refletido, nos anos ante-
riores, sobre os verbos «ir e ver» e «escu-
tar» como condição necessária para uma 
boa comunicação, com esta Mensagem 
para o LVII Dia Mundial das Comunica-
ções Sociais Francisco realça que gostaria 
de se “deter sobre o «falar com o cora-
ção»”. 

  H Agência Ecclesia

Património: Conventos abrem portas para 
apresentar espaços ainda desconhecidos

Lisboa, 16 mai 2023 (Ecclesia) – O coor-
denador do ‘Quo Vadis – Turismo do 
Patriarcado de Lisboa’ considera que a 
iniciativa ‘Open Conventos’, a realizar de 
24 a 27 de maio, vai permitir aos visitantes 
ficar “deslumbrados” com um património 
“muitas vezes desconhecido”.

“Esta iniciativa permite, em parceria 
com outras entidades da cidade de Lis-
boa, a visita, durante quatro dias, a 32 
conventos não com comunidades religio-
sas, mas espaços que originalmente foram 
conventos. Apenas dois têm comunida-
des religiosas e os restantes têm outros 
fins completamente diversos”, disse José 
Manuel Pimenta à Agência ECCLESIA.

A segunda edição do ‘Open Conven-
tos’ foi apresentada esta manhã, à im-
prensa, com visita ao convento das Ber-
nardas, Trinas e Inglesinhas.

O coordenador do ‘Quo Vadis’ realça 
que, atualmente, estes espaços “têm ou-
tros fins”, mas a iniciativa pretende des-
velar “as histórias e mistérios da cidade de 
Lisboa”, para “chamar a atenção e convi-
dar os habitantes de Lisboa, tal como os 
turistas a ficarem deslumbrados com esta 
riqueza patrimonial”.

As pessoas passam por edifícios “im-
ponentes sem perceber a história que eles 

contêm”, acrescenta José Manuel Pimenta.
Na visita “rápida aos três conventos 

do Bairro da Madragoa” está um museu, 
um espaço da marinha e uma instituição 
universitária.

“Esta é uma beleza da cidade que foi 
evoluindo” e de um período que marcou 
Lisboa com a “expulsão das ordens reli-
giosas”, salienta o coordenador do ‘Quo 
Vadis’.

Os cerca de 70 conventos da cidade de 
Lisboa ficaram, em muitos casos, sem as 
suas comunidades religiosas e foram ocu-
pados para outros fins.

O ‘Open Conventos’ é uma parceria 
entre a Câmara Municipal de Lisboa, a 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o 
‘Quo Vadis – Turismo do Patriarcado de 
Lisboa’ e o Instituto de História de Arte da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade Nova de Lisboa.
A arquiteta Hélia Silva, do Departa-

mento do Património Cultural da Câmara 
Municipal de Lisboa, considera que a ci-
dade “tem um património maravilhoso” e 
“que vale a pena descobrir nas suas várias 
vertentes”.

Espaços que foram adaptados a “no-
vos usos” e que ganharam “uma nova 
vitalidade e que servem a habitação, 
cultura, militares e hospitais”, sublinha 
a entrevistada, recordando que após a 
extinção das ordens religiosas, em 1834, 
“muitas religiosas venderam o património 
que tinham” para sobreviver.

Todo o programa, os itinerários e a in-
formação histórica e cultural sobre cada 
convento estão disponíveis no site www.
quovadislisboa.com 

  H Agência Ecclesia
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Pedidos de ajuda ao Santuário registaram «aumento 
exponencial» – padre Carlos Cabecinhas
Reitor aborda desafios dos últimos anos, marcados pela pandemia, e aponta a prioridades do 
novo mandato

Fátima, 14 mai 2023 (Ecclesia) – O reitor 
do Santuário de Fátima afirmou que a ins-
tituição registou um “aumento exponen-
cial” nos pedidos de ajuda, desde o final 
de 2022, por causa da crise económica 
que afeta o país.

“Os pedidos que tiveram um aumento 
significativo é o apoio social aos mais ca-
renciados, que acontece aqui no Santuá-
rio e, portanto, atinge este tecido social 
de Fátima e arredores. A esse nível, é que 
temos visto aumentar exponencialmente 
os pedidos de ajuda. Há muitas famílias 
que não conseguem pagar rendas de casa. 
Há muitas famílias que não conseguem 
comprar os medicamentos na farmácia”, 
alerta o padre Carlos Cabecinhas, con-
vidado da entrevista semanal conjunta 
Ecclesia/Renascença, emitida e publicada 
aos domingos.

O sacerdote, reitor do Santuário de 
Fátima desde 2011, foi reconduzido para 
um novo mandato de cinco anos.

O responsável mostra-se particular-
mente preocupado com a situação dos 
“idosos com pensões muito baixas”, des-
tacando que os pedidos de ajuda ligados 
aos custos com a habitação também “tem 
sido exponencial”.

O padre Carlos Cabecinhas vê a recon-
dução no cargo como um “voto de con-
fiança” e admite que as limitações impos-
tas pela pandemia de Covid-19 “foram o 
momento mais difícil e o momento mais 
doloroso” dos seus mandatos.

“Termos, por exemplo, de repente de 
celebrar um, 12 e13 de maio, que é a data 
mais significativa, com o recinto comple-
tamente vazio, sem peregrinos, foi algo 
que tocou o fundo, que tocou o coração, 
mas que por outro, nos ajudou também 
a sentir-nos unidos a todos aqueles que 
viviam o drama da pandemia, com toda a 
incerteza que ela trazia”, declarou.

O responsável admite que esses anos 
tiveram impacto financeiro, sublinhando 
que o Santuário de Fátima é uma institui-
ção “sólida”, a esse nível.

“Teve de procurar diminuir drasti-
camente as suas despesas, uma vez que 
também diminuiu drasticamente a sua 
atividade naquele tempo. Mas isso não 
pôs em causa aquilo que era a estabili-

dade económica da instituição e que se 
mantém”, precisou.

O reitor considerou que a profissiona-
lização da gestão é “uma necessidade e 
um imperativo”, colocando-se “ao serviço 
da dimensão pastoral”.

O padre Carlos Cabecinhas aponta 
que um dos aspetos que vai marcar o 
novo mandato é “a aposta na internacio-
nalização de Fátima”.

“Em 2019 já tínhamos uma presen-
ça praticamente diária, por exemplo, de 
grupos de peregrinos vindos da Coreia do 
Sul. Este ano não estamos ainda nesse ní-
vel, mas este ano eles estão claramente a 
regressar”, apontou.

Questionado sobre o cenário de guer-
ra, o sacerdote indicou que a dimensão da 
paz foi “sempre uma parte absolutamen-
te fundamental da mensagem de Fátima”.

“Quando, na sequência do início da 
guerra na Ucrânia, com a invasão da 
Ucrânia pela Rússia, o Papa decide fazer 

um ato de consagração dos dois países 
beligerantes e unir Fátima a esse ato de 
consagração, obviamente houve um re-
conhecimento desta dimensão de Fátima 
como polo de paz, como mensagem de 
paz, como ponto de oração permanente 
pela paz”, acrescentou.

O padre Carlos Cabecinhas projeto o 
“regresso a Fátima” do Papa, em agosto, 
quando se deslocar a Portugal para presi-
dir à JMJ Lisboa 2023.

“Já não é o contexto de uma grande 
peregrinação – o Papa quer vir como pe-
regrino, quer vir para rezar ao santuário”, 
explica, apontando à presença de uma 
“grande multidão”.

 à Entrevista completa 
http://l-f.pt/9ysZ

  H Henrique Cunha (Renascença) e 
Octávio Carmo (Ecclesia) 
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Lisboa 2023: Primeiro-ministro português e 
secretário de Estado do Vaticano destacam 
evento centrado na paz e no diálogo
600 mil jovens iniciaram processo de inscrição para a JMJ

Lisboa, 13 mai 2023 (Ecclesia) – O primei-
ro-ministro português e o secretário de 
Estado do Vaticano visitaram a sede da 
JMJ Lisboa 2023, destacando a mensagem 
de paz e diálogo do encontro mundial 
que vai decorrer de 1 a 6 de agosto.

António Costa disse aos jornalistas 
que a Jornada, que Portugal recebe pela 
primeira vez, é “uma mensagem que o 
Papa Francisco quer dirigir ao conjunto 
da humanidade, a partir dos jovens, cren-
tes e não-crentes”, colocando as novas 
gerações no centro do “desenvolvimento 
coletivo”.

“Num mundo onde somos marcados 
pela guerra, pelos conflitos, as divisões e 
separações, a melhor forma de respon-
der é fazer o contrário: juntar, quando se 
quer separar; falar de paz, quando há uma 
guerra; e é, sobretudo, aprendermos to-
dos que partilhar este mundo é aprender 
a conhecer-se melhor, a diferença de cada 
um”, acrescentou.

O responsável português evocou a “re-
lação secular” do país com a Santa Sé e o 
“respeito” do Estado com os crentes.

“Desde a primeira hora, o Estado por-
tuguês entendeu que deveria responder 
‘presente’ ao convite que foi feito para 
apoiar a organização desta Jornada Mun-
dial da Juventude”, referiu o chefe do Go-

verno, que se inscreveu no encontro de 
Lisboa.

O cardeal Parolin, que presidiu às 
celebrações do 13 de maio em Fátima, 
destacou a multidão que encontrou e as 
“muitas referências” feitas, durante a pe-
regrinação internacional, à JMJ em Lisboa.

O colaborador do Papa também des-
tacou a importância da JMJ para a pro-
moção de “uma cultura de paz e convi-
vência pacífica”, que deveria caraterizar o 
mundo, desejando que os jovens sejam os 
protagonistas da mudança.

“É possível mudar”, insistiu.
O secretário de Estado do Vaticano 

destacou a colaboração entre a Igreja e 

as entidades públicas, na preparação do 
encontro mundial.

“O sucesso da JMJ começa aqui. Cada 
JMJ corre bem na medida em que é bem 
preparada e não falo apenas dos aspetos 
técnicos”, mas também na dimensão “es-
piritual e pastoral”, referiu.

O responsável deixou votos de que to-
dos trabalhem para assegurar um “bom 
acolhimento” aos participantes, conside-
rando que os “naturais inconvenientes” 
são superáveis com a “boa vontade e ge-
nerosidade” dos organizadores.

  H Agência Ecclesia
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Solidariedade: Última campanha do Banco Alimentar 
contra a Fome teve resultados «inesperadamente bons»
O povo português “é extraordinariamente generoso e solidário” – Isabel Jonet

Lisboa, 11 mai 2023 (Ecclesia) – A presi-
dente da Federação Portuguesa dos Ban-
cos Alimentares contra a Fome considera 
que a última campanha destas institui-
ções solidárias teve resultados “inespera-
damente bons” visto que foram “recolhi-
das 1719 toneladas de alimentos” doadas 
pelas pessoas que foram às compras.

“Um gesto de partilha para com as fa-
mílias mais carenciadas da sua região”, dis-
se Isabel Jonet à Agência ECCLESIA.

Em Portugal, há 21 bancos alimentares 

que “têm uma atuação local” e “têm par-
cerias com 2600, a maior parte das quais 
ligadas à Igreja católica”, sublinhou.

O Banco Alimentar Contra a Fome 
promoveu, nos dias 06 e 07 deste mês, 
uma campanha de recolha de alimentos 
nos supermercados e convidou os portu-
gueses a alimentar a esperança.

“Em contexto de crescentes dificulda-
des para muitas famílias, a braços com o 
aumento do custo de vida e das taxas de 
juro, que lhes limitam de forma significa-

tiva o rendimento disponível, o Banco Ali-
mentar apela de novo à manifestação da 
habitual solidariedade de todos os portu-
gueses para que deem o seu contributo”, 
realçou.

Atualmente, são “400 mil pessoas que 
recebem, no seu prato, comida que vem 
de um banco alimentar, comida que é 
doada pelos portugueses”, referiu Isabel 
Jonet ao Programa ECCLESIA emitido na 
RTP2.

  H Agência Ecclesia
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Símbolos da JMJ no Santuário apresentam «Jornada 
Mundial da Juventude no altar do mundo» 
Padre André Batista destaca entusiasmo criado, rumo ao encontro de agosto

Fátima, 12 mai 2023 (Ecclesia) – Os sím-
bolos da Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ) estiveram a acolher os peregrinos 
na chegada ao Santuário de Fátima, antes 
de se inserirem no programa da Peregri-
nação Internacional Aniversária do 13 de 
maio.

“É o lugar dos nossos patronos, elege-
mos como patronos da Jornada Mundial 
da Juventude na Diocese de Leiria-Fátima 
os Santos Francisco e Jacinta Marto, é a 
casa deles”, disse o padre André Batista à 
Agência ECCLESIA.

O coordenador do Comité Organiza-
dor Diocesano (COD) de Leiria-Fátima 
para a JMJ Lisboa 2023 recorda que foi na 
Cova da Iria que os Pastorinhos de Fátima 
tiveram “toda a experiência que conti-
nuam a partilhar para a Igreja universal”.

“Por outro lado, o objetivo também é 
apresentar a Jornada Mundial da Juventu-
de no altar do mundo que é o Santuário 
de Fátima. Estes símbolos, que são os em-
baixadores itinerantes da Jornada Mun-
dial da Juventude, estarem aqui, onde 
tantos peregrinos vêm, também estarem 
como peregrinos”, acrescentou.

A Diocese de Leiria-Fátima acolhe du-
rante este mês de maio a peregrinação 
dos dois símbolos da JMJ, e o padre An-
dré Batista assinala que é também com o 
“intuito” de cruzarem peregrinações que 
estavam com a cruz e o ícone de Nossa 
Senhora no Santuário de Fátima a receber 
os peregrinos que chegavam ao fim da 
manhã à Cova da Iria.

“Os símbolos peregrinos com os pe-
regrinos de Fátima. E para eles também 
tem sido uma experiência interessante: 

aproximam-se, fazem a sua oração, tiram 
as suas fotografias, lembram-se dos dias e 
dos momentos em que estes símbolos es-
tiveram nas suas paróquias. Isto vai crian-
do este entusiasmo e rede de envolvência 
na Jornada que vai acontecer no verão 
mas que, hoje, em Fátima, também está a 
acontecer com muito entusiamo”, desen-
volveu.

Depois desta passagem, a Cruz pere-
grina e o Ícone de Nossa Senhora, que es-
tão na Vigararia de Fátima, são entregues 
ao santuário mariano, pelas 21h00, para 
integrarem o programa oficial dos dias 12 
e 13 de maio.

João Luís, da Paróquia de Fátima, afir-
ma que “o coração jovem da Igreja bate 
em Fátima”, e partilha a “honra” de po-
der estar “como jovem, como peregrino, 
como brasileiro”, a viver esta experiência, 
depois de ter sido voluntário em duas 
edições internacionais da JMJ, em Madrid 
(2011) e no Rio de Janeiro (2013).

“E agradecido a Nossa Senhora de Fáti-
ma por ter possibilitado e estado connos-
co”, acrescentou.

João Luís vive em Fátima desde dezem-
bro de 2022, e, neste cruzar de peregrina-
ções, destaca que cada peregrino tem a 
sua história, “com a sua forma particular 
de devoção, de agradecimento”, os dois 
símbolos da JMJ, percorrem o mundo 
“levando paz, levando proximidade desse 
coração de Maria e dessa cruz, é o mo-
mento que Fátima agrega e congrega es-
sas pessoas e as diversas realidades”.

Nicole Vera, da mesma paróquia, vai 
participar pela primeira vez numa Jorna-
da Mundial da Juventude e está agradeci-
da por “viver em Fátima”, e receber os dois 
símbolos.

“Nunca pude tocar num símbolo, estar 
próximo para mim é uma alegria imensa e 
também poder estar com diferentes jo-
vens do país. Saber que vou estar próxima 
de muitos jovens de diferentes países faz 
com que tenha mais alegria, mas também 
saber que vou estar próxima do Papa, es-
tar próxima de toda a Igreja”, desenvolveu 
a jovem brasileira.

  H Agência Ecclesia
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D. José Ornelas pede voluntários e famílias 
de acolhimento para JMJ Lisboa 2023

Fátima, 13 mai 2023 (Ecclesia) – O bispo 
de Leiria-Fátima apelou à participação 
de mais voluntários e famílias de acolhi-
mento na Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ) que Portugal vai receber, de 1 a 6 de 
agosto.

“Convidai todos para JMJ em Lisboa e 
continuai a levar Jesus Cristo, por meio de 
Maria, a todos os jovens e a todas as pes-

soas”, pediu, ao entregar os símbolos des-
ta Jornada, a Cruz peregrina e o Ícone de 
Nossa Senhora, que estiveram na Cova da 
Iria, durante celebrações do 13 de maio.

O também presidente da Conferência 
Episcopal Portuguesa disse que “é preciso 
mais gente, são necessários mais voluntá-
rios” e famílias de acolhimento, nas dio-
ceses e nas paróquias, “para que se faça a 

festa da juventude que segue Cristo”.
D. José Ornelas falou da passagem da 

Cruz e do Ícone, pela peregrinação inter-
nacional de maio, como um “gesto simbó-
lico”, que evoca o caminho feito por todos 
os peregrinos.

  H Agência Ecclesia
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VOZ DO
PAPA
FRANCISCOPapa critica legalização  

da eutanásia em Portugal
Francisco recorda Aparições de Fátima e mostra-se «triste» com promulgação de «lei para 
matar»

Cidade do Vaticano, 13 mai 2023 (Eccle-
sia) – O Papa criticou hoje no Vaticano a 
aprovação da lei da eutanásia na Assem-
bleia da República Portuguesa, numa in-
tervenção em que evocava as Aparições 
de Fátima.

“Hoje estou muito triste, porque no 
país onde apareceu Nossa Senhora foi 
promulgada uma lei para matar. Mais um 
passo na grande lista de países com euta-
násia”, referiu, num encontro com cente-
nas de representantes da União Mundial 
das Organizações Femininas Católicas 
(WUCWO), no Auditório Paulo VI.

Francisco falou de improviso, em es-
panhol, à margem do discurso que tinha 
preparado.

Os deputados da Assembleia da Repú-
blica aprovaram esta sexta-feira o Decre-
to n.º 43/XV, sobre a morte medicamente 
assistida, depois de, em abril, o presidente 
da República o ter devolvido ao Parla-
mento.

O decreto estabelece que a eutanásia 
só pode acontecer se o suicídio assistido 
for impossível por incapacidade física do 
doente.

Marcelo Rebelo de Sousa descartou, 
esta sexta-feira, a possibilidade de invo-

car “objeção de consciência” para recusar 
promulgação da eutanásia, prometendo 
“aplicar a Constituição”.

“Não tenho mais nada a dizer. Se é isto 
que digo que vou fazer, é isto que vou fa-
zer. Quando jurei a Constituição, jurei a 
Constituição toda”, disse aos jornalistas, 
em Estarreja.

No Vaticano, o Papa referiu-se às cele-
brações do 13 de maio, “dia em que se ce-
lebram as Aparições da Virgem Mãe aos 
Pastorinhos de Fátima”.

“Pensando na Virgem, olhemos para 
Maria como modelo de mulher por ex-
celência, que vive em plenitude um dom 
e uma tarefa: o dom da maternidade e a 
tarefa de cuidar dos seus filhos, na Igreja”, 
apontou.

“Voltando a Fátima: no meio do silên-
cio e da solidão dos campos, uma mulher 
bondosa e cheia de luz encontra-se com 
umas crianças pobres e simples. Como to-
das as grandes coisas que Deus faz, o que 
carateriza a cena é a pobreza e a humilda-
de”, referiu ainda.

Os Pastorinhos, indicou Francisco, re-
presentam “toda a humanidade”, que se 
revela “desconcertada e assustada peran-
te situações que a colocam em crise.

Nesse ambiente marcado pela fragili-
dade, é preciso perguntar: o que faz Maria 
forte? O que deu força aos Pastorinhos 
para fazerem o que Ela lhes pedia? Qual 
o segredo que transformou essas pessoas 
frágeis e pequenas em testemunhas da 
alegria do Evangelho? Queridas irmãs, o 
segredo de todo o discipulado e da dispo-
nibilidade para a missão está em cultivar 
essa união, uma união desde dentro”.

Francisco sublinhou que Maria “ensina 
a gerar vida e a protegê-la sempre”, rela-
cionando-se com os outros “a partir da 
ternura e da compaixão”.

A intervenção destacou a “urgente ne-
cessidade de encontrar a paz no mundo” 
e falou dos riscos de “instrumentalização” 
da “identidade antropológica da mulher”.

A 2 de maio, a Santa Sé apresentou a 
exposição fotográfica ‘O grito das mulhe-
res’, composta por 26 fotografias que, até 
29 de maio, vai estar patente na colunata 
esquerda da Praça de São Pedro, no Vati-
cano.

Francisco lamentou o tratamento de-
sumano das meninas “nalguns procedi-
mentos”, numa referência indireta à mu-
tilação genital feminina. 

  H Agência Ecclesia

O amor faz «reconhecer no estranho o 
rosto de um irmão» – Francisco
Papa recebeu uma delegação da Caritas Internacional e pediu que «arregacem as mangas»

Cidade do Vaticano, 12 mai 2023 (Eccle-
sia) – O Papa Francisco recebeu esta quin-
ta-feira uma delegação da Cáritas Inter-
nacional, reunida na sua 22ª Assembleia 
Geral, e indicou que o amor faz “reconhe-
cer no estranho o rosto de um irmão” e 
pediu que “arregacem as mangas”.

“O amor faz-nos abrir os olhos, ampliar 
o olhar, permite-nos reconhecer no estra-
nho que cruzamos em nosso caminho o 
rosto de um irmão, com um nome, uma 
história, um drama ao qual não podemos 
ficar indiferentes”, escreveu o Papa, num 
discurso divulgado pela Santa Sé.

Francisco marcou a abertura da 22ª 
Assembleia Geral da Caritas Internatio-

nalis que termina a 16 de maio, em Roma, 
reúne cerca de 400 delegados que traba-
lham em organizações humanitárias de 
200 países e destacou que é no “amor que 
se encontra a força e coragem para res-
ponder ao mal que oprime o outro”.

“As necessidades do próximo questio-
nam-nos, incomodam-nos, provoca o de-
safio da responsabilidade. E é sempre à luz 
do amor que encontramos a força e a co-
ragem para responder ao mal que oprime 
o outro, para responder em primeira pes-
soa, colocando a nossa cara, o nosso cora-
ção, arregaçando as mangas”, apontou.

O Papa, no seu discurso entregue, re-
cordou as origens da confederação, quan-

do citou Pio XII e João Paulo II, quanto às 
origens e à importância de uma atividade 
social e de caridade.

Francisco deixou ainda o alerta para se 
reconhecer o “cristão que vive a caridade”, 
que possa ser reconhecido pela forma de 
estar, “se está disposto a ajudar de bom 
grado, com um sorriso nos lábios, sem 
resmungar e se irritar”.

“Ele não se vangloria nem se ensoberbe-
ce, porque tem o senso de proporção, e não 
sente prazer em se colocar acima do próxi-
mo, mas se aproxima do outro com respei-
to e bondade, com gentileza e ternura, le-
vando em conta suas fragilidades”, salienta. 

  H Agência Ecclesia
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«Com Deus podemos conseguir, sempre», diz o Papa
Francisco convida católicos a invocar o Espírito Santo, perante as dificuldades

Cidade do Vaticano, 14 mai 2023 (Eccle-
sia) – O Papa disse no Vaticano que os 
católicos têm no Espírito Santo um “con-
solador e advogado”, a quem podem re-
correr nos momentos de dificuldade.

“É claro que o Espírito Paráclito é exi-
gente, porque é um amigo verdadeiro, fiel, 
que não esconde nada, que sugere o que 
mudar e como crescer. Mas quando nos 
corrige, ele nunca nos humilha e nunca 
infunde desconfiança; pelo contrário, 
transmite a certeza de que com Deus 
podemos conseguir, sempre. Esta é a sua 
proximidade”, declarou, antes da recita-
ção da oração dominical do ‘Regina Coeli’.

Perante milhares de peregrinos reu-
nidos na Praça de São Pedro, Francisco 
convidou a uma espiritualidade de maior 
relação com a terceira pessoa da Santíssi-

ma Trindade, na doutrina católica.
“O Espírito Santo quer estar connosco: 

não é um hóspede de passagem que vem 
nos fazer uma visita de cortesia. Ele é um 
companheiro de vida, uma presença es-
tável, é Espírito e deseja habitar no nosso 
espírito”, precisou.

O Papa alertou para a figura do “gran-
de acusador”, o diabo, que procura dividir 
e fazer que as pessoas se sintam “incapa-
zes e infelizes”.

“Se invocarmos o Espírito, aprendere-
mos a acolher e recordar a realidade mais 
importante da vida, que nos protege das 
acusações do mal: somos filhos amados 
de Deus. Esta é a realidade mais impor-
tante”, disse.

Após a oração, Francisco saudou a 
eleição de um novo presidente da confe-

deração internacional da Cáritas, reunida 
em assembleia geral até terça-feira.

“Em frente, com coragem, no caminho 
da reforma”, apelou.

Os 400 delegados presentes na 22ª As-
sembleia da ‘Caritas Internationalis’ elege-
ram D. Tarcisio Isao Kikuchi, arcebispo de 
Tóquio, no Japão, como novo presidente 
da organização católica de solidariedade 
e ação humanitária, para um mandato de 
quatro anos.

O Papa quis ainda recordar a celebra-
ção do Dia da Mãe, que em muitos países 
acontece no segundo domingo de maio 
(em Portugal, foi celebrado a 7 de maio).

“Recordemos com gratidão e afeto to-
das as mães, as que estão entre nós e as 
que já foram para o Céu”, afirmou. 

  H Agência Ecclesia

Papa alerta para inverno demográfico na 
Europa e fala em crise de esperança
Francisco discursa nos Estados Gerais da Natalidade, perante autoridades italianas

Roma, 12 mai 2023 (Ecclesia) – O Papa 
alertou em Roma para o inverno demo-
gráfico na Europa, afirmando que a que-
bra do número de filhos é um sinal de 
crise de esperança.

“O nascimento dos filhos é o principal 
indicador para medir a esperança de um 
povo. Se nascem poucos, significa que há 
pouca esperança. E isto não só tem reper-
cussões do ponto de vista económico e 
social, mas prejudica a confiança no futu-
ro”, referiu, no encerramento dos Estados 
Gerais da Natalidade, perante autorida-
des políticas da Itália e representantes da 
sociedade civil.

O encontro, na sua 3ª edição, decor-
reu no Auditório da Conciliação, junto 
do Vaticano, na capital italiana, sendo 
organizado pelo Fórum das Associações 
Familiares.

Junto da primeira-ministra italiana, 
Giorgia Meloni, Francisco destacou que o 
país atingiu em 2022 um mínimo históri-
co de nascimento, 393 mil bebés.

“Hoje, colocar filhos no mundo é vis-
to como uma tarefa a ser assumida pela 
família. Isso, infelizmente, condiciona a 

mentalidade das novas gerações, que 

crescem na incerteza, quando não na de-
silusão e no medo”, observou o Papa.

A intervenção lamentou um “clima 
social” em que constituir família se trans-
formou num “esforço titânico, ao invés de 
um valor partilhado que todos reconhe-
cem e apoiam”.

Talvez nunca como neste tempo, entre 
guerras, pandemias, deslocações em mas-
sa e crises climáticas, o futuro pareceu tão 

incerto. Tudo passa rápido e até as certe-

zas adquiridas passam depressa”.
Francisco apontou ao “sentimento 

de precariedade” que marca a vida das 
novas gerações, do trabalho à habitação, 
sustentando que “o mercado livre, sem 
as indispensáveis medidas corretivas, se 
torna selvagem e produz situações e desi-
gualdades cada vez mais graves”.

  H Agência Ecclesia

FO
TO

: VATIC
A

N
 M

ED
IA



34 . ExtraMurOS  // Nº 229 // 18 de maio de 2023

SUMÁRIO 

JMJ2023

DIOCESE 

PARÓQUIAS

DINAMISMOS

LECTIO DIVINA

EXTRAMUROS

LITURGIA 

CÂNTICOS 

VOX POPULI

AGENDAS

ÍNDICE

Defesa dos Cristãos perseguidos tem 
sido constante na vida de Carlos III

Um rei amigo da Fundação AIS
O Rei Carlos III, cuja cerimónia de coroa-
ção, dia 6 de Maio, foi seguida em directo 
por milhões de pessoas em todo o mun-
do, tem alertado, ao longo da sua vida 
pública, para o drama dos Cristãos perse-
guidos, defendendo intransigentemente 
a liberdade religiosa, e tem tido também 
diversas manifestações de apreço e proxi-
midade para com a Fundação AIS.

No sábado, de Maio, Carlos III foi co-
roado como monarca do Reino Unido 
numa cerimónia com pompa e circuns-
tância que foi seguida, em todo o planeta, 
por milhões de pessoas. O Rei Carlos III 
é, seguramente, uma das personalidades 
mais importantes e influentes a nível glo-
bal. É Chefe de Estado de um dos países 
mais poderosos do mundo e tudo o que 
diz ou faz é citado e observado por jor-
nais, rádios e televisões com toda a aten-
ção. Ao longo dos últimos anos, como 
Príncipe de Gales, Carlos tem erguido a 
sua voz em defesa não só da liberdade 
religiosa, mas também dos Cristãos per-
seguidos. E tem manifestado igualmente 
uma enorme proximidade e afecto para 
com a Fundação AIS. O episódio mais 
recente ocorreu já perto do Natal do 
ano passado, quando se encontrou com 
elementos da comunidade cristã vítimas 
de perseguição religiosa na Nigéria, num 
evento em Londres em que escutou, en-
tre outros, o testemunho do Padre Alfred 

Ebalu, vítima de rapto no mais populoso 
país de África. O encontro decorreu na 
King’s House e contou com a participação 
também de uma delegação do secretaria-
do britânico da Ajuda à Igreja que Sofre 
que lhe entregou um exemplar do relató-
rio “Perseguidos e Esquecidos?”, que a fun-
dação pontifícia publicara semanas antes.

Mensagens de proximidade
Mas mais importante ainda do que 

este sinal de proximidade, foi a declara-
ção que gravou, no seu gabinete oficial, 
na véspera de Natal de 2019. Nessa men-
sagem em vídeo, gravada expressamente 
para a Fundação AIS, o então Príncipe de 
Gales sublinhava a situação extremamen-
te difícil em que se encontravam as co-
munidades cristãs vítimas de perseguição 
religiosa em diversos países do mundo, 
nomeadamente Iraque, Síria e Sri Lanka. 
O filho de Isabel II referia esses países 
como exemplo de lugares onde “inúme-
ras pessoas enfrentam terríveis persegui-
ções ou são forçadas a fugir de suas casas” 
por causa da intolerância religiosa. Na 
mensagem, de quase três minutos, Carlos 
citava o relatório da Fundação AIS, lan-
çado em Outubro desse ano, e lembrava 
que o mundo se preparava para celebrar 
uma vez mais o nascimento de Jesus, e 
que era também por isso “de vital impor-
tância” não esquecer “todos aqueles que 
sofrem perseguição por causa da sua fé 

cristã”. Lembrar ao mundo o sofrimento 
das comunidades cristãs vítimas da per-
seguição religiosa foi também o tema 
principal da mensagem de Páscoa do ano 
anterior, 2018. Essa mensagem ocorreu 
após encontros entre o então herdeiro 
da coroa britânica e diversos líderes cris-
tãos do Médio Oriente que se realizaram 
através da colaboração da Fundação AIS. 
Na referida mensagem, o Príncipe de 
Gales assegurava a proximidade do seu 
“coração” aos que são “perseguidos” no 
mundo “por motivos religiosos”. Foram, 
de facto, diversas as vezes em que Carlos 
revelou publicamente a sua proximidade 
para com os Cristãos perseguidos e pelo 
trabalho desenvolvido por instituições de 
solidariedade como a Fundação AIS. Em 
Dezembro de 2015, por exemplo, o então 
Príncipe de Gales – na sequência de uma 
recepção de Advento, cujo anfitrião foi o 
Cardeal Vincent Nicholas, Arcebispo de 
Westminster – entregou um donativo 
à Fundação AIS, cujo montante não foi 
revelado. Já no ano anterior, 2014, sensi-
bilizado com a situação terrível em que 
se encontravam as comunidades cristãs 
no Iraque, forçadas a fugir após as suas 
aldeias terem sido ocupadas pelos jihadis-
tas do ‘Estado Islâmico’, o Príncipe Carlos 
fez também uma doação através da Aju-
da à Igreja que Sofre.

  H Paulo Aido 

https://www.fundacao-ais.pt
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28 maio 2023 
Domingo de Pentecostes Ano A

TEMA
O tema deste domingo é, evidentemente, o Espírito Santo. 
Dom de Deus a todos os crentes, o Espírito dá vida, renova, 
transforma, constrói comunidade e faz nascer o Homem Novo.
O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã, reunida à 
volta de Jesus ressuscitado. Para João, esta comunidade passa a 
ser uma comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom do 
Espírito. É o Espírito que permite aos crentes superar o medo 
e as limitações e dar testemunho no mundo desse amor que 
Jesus viveu até às últimas consequências.
Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é a lei nova 
que orienta a caminhada dos crentes. É Ele que cria a nova 
comunidade do Povo de Deus, que faz com que os homens 
sejam capazes de ultrapassar as suas diferenças e comunicar, 
que une numa mesma comunidade de amor, povos de todas 
as raças e culturas.
Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a fonte de onde 
brota a vida da comunidade cristã. É Ele que concede os dons 
que enriquecem a comunidade e que fomenta a unidade de 
todos os membros; por isso, esses dons não podem ser usados 

para benefício pessoal, mas devem ser postos ao serviço de to-
dos. (https://www.dehonianos.org/)

LEITURA I  Actos 2, 1-11
«Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar»
De harmonia com a promessa de Jesus, o Espírito Santo, manifestando 
a Sua presença sob os sinais sensíveis do vento e do fogo, desce sobre os 
Apóstolos, transforma-os totalmente e consagra-os para a missão, que 
Jesus lhes confiara.
Com este Baptismo no Espírito Santo, nascia assim, oficialmente, a Igre-
ja. Nesse dia, homens separados por línguas, culturas, raças e nações, 
começavam a reunir-se no grande Povo de Deus num movimento que só 
terminará com a Vinda final de Jesus.

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos estavam to-
dos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vin-
do do Céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que 
encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então apa-
recer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, 
e poisou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do 
Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme 
o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Je-
rusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que 
há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-
-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na 
sua própria língua. Atónitos e maravilhados, diziam: «Não são 
todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve 
cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, 
elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadó-
cia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egipto e das 
regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto ju-
deus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimo-los procla-
mar nas nossas línguas as maravilhas de Deus».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL  Salmo 103 (104), 
1ab e 24ac.29bc-30.31.34 (R. 30)

Refrão: Enviai, Senhor, o vosso Espírito
e renovai a face da terra. Repete-se

Ou: Mandai, Senhor o vosso Espírito,
e renovai a terra. Repete-se

Bendiz, ó minha alma, o Senhor.
Senhor, meu Deus, como sois grande!
Como são grandes, Senhor, as vossas obras!
A terra está cheia das vossas criaturas. Refrão

Se lhes tirais o alento, morrem
e voltam ao pó donde vieram.

LiTURGia 

SUGESTÕES DE CÂNTICOS

ENTRADA
O Espírito do Senhor (M SIMÕES) . . . . . . . . . . . . 37
Nós somos as pedras vivas (FERR SANTOS)  . . . . . . 37

SALMO RESPONSORIAL
Mandai Senhor, o vosso Espírito (M LUIS) . . . . . . . 38
Enviai Senhor, o vosso Espírito (M LUIS) . . . . . . . . 38

SEQUÊNCIA
Vinde ó Santo Espírito (M FARIA)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Vinde Espírito divino (M LUIS) . . . . . . . . . . . . . . 39

APRESENTAÇÃO DOS DONS
O Amor de Deus foi derramado (FERR SANTOS) . . .40
Ubi caritas (TAIZE)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40

COMUNHÃO
Todos ficaram cheios (M LUIS) . . . . . . . . . . . . . . 41
Enviai Senhor, o vosso Espírito (C SILVA)   .  .  .  .  .  .  . 41

PÓS-COMUNHÃO
Enviai sobre nós Senhor (A MENDES)   .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
Laudate omnes gentes (TAIZE) . . . . . . . . . . . . . . 42

FINAL
Só no Espírito de Deus (C SILVA) . . . . . . . . . . . . . 43
Desde toda a eternidade (P Decha)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43

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

https://www.dehonianos.org/
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Se mandais o vosso espírito, retomam a vida
e renovais a face da terra. Refrão

Glória a Deus para sempre!
Rejubile o Senhor nas suas obras.
Grato Lhe seja o meu canto
e eu terei alegria no Senhor. Refrão

LEITURA II  1 Cor 12, 3b-7.12-13
«Todos nós fomos baptizados num só Espírito,
para formarmos um só Corpo»
O Espírito Santo é «a alma da Igreja». É Ele que dá aos Apóstolos a perfei-
ta compreensão do Mistério Pascal e os leva a anunciar a Ressurreição a 
todos os homens, sem excepção. É por Ele que nós acreditamos que Jesus 
é Deus e essa nossa fé se mantém. É Ele que enriquece o Corpo Místico 
com dons e carismas, numa grande variedade de vocações, ministérios 
e actividades. É Ele que, ao mesmo tempo que nos distingue, dando-nos 
uma personalidade própria dentro da Igreja, nos põe em comunhão uns 
com os outros, de tal modo que a diversidade não destrói a unidade.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Corín-
tios
Irmãos: Ninguém pode dizer «Jesus é o Senhor» a não ser pela 
acção do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espi-
rituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministé-
rios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é 
o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se ma-
nifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como 
o corpo é um só e tem muitos membros e todos os membros, 
apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também 
sucede com Cristo¬¬. Na verdade, todos nós – judeus e gregos, 
escravos e homens livres – fomos baptizados num só Espírito, 
para constituirmos um só Corpo. E a todos nos foi dado a beber 
um único Espírito.
Palavra do Senhor.

SEQUÊNCIA
Vinde, ó santo Espírito, / vinde, Amor ardente, / acendei na 
terra / vossa luz fulgente. 
Vinde, Pai dos pobres: / na dor e aflições, / vinde encher de 
gozo / nossos corações. 
Benfeitor supremo / em todo o momento, / habitando em nós 
/ sois o nosso alento. 
Descanso na luta / e na paz encanto, / no calor sois brisa, / 
conforto no pranto. 
Luz de santidade, / que no Céu ardeis, / abrasai as almas / dos 
vossos fiéis. 
Sem a vossa força / e favor clemente, / nada há no homem / 
que seja inocente. 
Lavai nossas manchas, / a aridez regai, / sarai os enfermos / e 
a todos salvai. 
Abrandai durezas / para os caminhantes, / animai os tristes, / 
guiai os errantes. 
Vossos sete dons / concedei à alma / do que em Vós confia: 
Virtude na vida, / amparo na morte, / no Céu alegria.

ALELUIA
Vinde, Espírito Santo,
enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Refrão

EVANGELHO  Jo 20, 19-23
«Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós:
Recebei o Espírito Santo»
Com a Páscoa, inicia-se a nova Criação. E, como na primeira, também 
agora o Espírito Santo está presente, a insuflar aos homens, mortos pelo 
pecado, a vida nova do Ressuscitado. Jorrando do Corpo glorificado de 
Cristo, em que se mantêm as cicatrizes da Paixão, o Sopro purificador 
e recriador do mesmo Deus, comunica-se aos Apóstolos. Apodera-se 
deles, a fim de que possam prolongar a obra da nova Criação, e assim a 
humanidade, reconciliada com Deus, conserve sempre a paz alcançada 
em Jesus Cristo.

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fecha-
das as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com 
medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-Se no meio deles e 
disse-lhes: «A paz esteja convosco». Dito isto, mostrou-lhes as 
mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem 
o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja convosco. As-
sim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós». Dito 
isto, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito Santo: 
àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; 
e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos».
Palavra da salvação.

Diz-se o Credo.

ORAÇÃO UNIVERSAL
Caríssimos cristãos: Neste dia santíssimo em que terminam 
as festas pascais, oremos a Deus Pai todo-poderoso, para que o 
dom do Espírito Santo renove toda a Igreja, dizendo (ou: can-
tando), com alegria:

R. Mandai, Senhor, o vosso Espírito.
Ou: Abençoai, Senhor, a vossa Igreja.
Ou: Ouvi, Senhor, o vosso povo.

1. Pela Igreja, presente em toda a terra, para que proclame as 
maravilhas do amor de Deus em todas as línguas e culturas do 
universo, oremos.

2. Pelo Papa, sucessor de Pedro, pelos bispos, e por todos os pá-
rocos e suas comunidades, para que o Espírito Santo lhes dê 
ardor e sabedoria, oremos.

3. Por todos aqueles que invocam a Deus como Pai e receberam 
em seus corações o dom do Espírito Santo, para que sejam tes-
temunhas vivas do Evangelho, oremos.

4. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e 
sofre pela liberdade e pela paz, para que o Espírito Santo torne 
mais firme a sua esperança, oremos.

5. Pelos fiéis que receberam dons do Espírito e exercem mi-
nistérios na nossa comunidade (paroquial), para que em tudo 
agradem ao Senhor, oremos. (Outras intenções: Nossa Senho-
ra; os que receberam a Confirmação ...).

Deus eterno e omnipotente, que enviastes aos corações dos 
vossos fiéis o Espírito Santo da manhã do Pentecostes, tornai-
-nos testemunhas do Evangelho e das maravilhas que realizas-
tes pelos homens. Por Cristo Senhor nosso.
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O Espírito do Senhor

Manuel Simões

O Canto na Liturgia

Cântico de Entrada | Domingo de PentecostesNRMS 9

Salmo 117

CÂNTiCoS 
ENTRADA
O Espírito do Senhor (M SIMÕES)

Nós somos as pedras vivas (FERR SANTOS)

Opção:

28 maio 2023 
Domingo de Pentecostes Ano A

CÂNTICOS
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SALMO RESPONSORIAL
Mandai Senhor, o vosso Espírito (M LUIS)

Enviai Senhor, o vosso Espírito (M LUIS)

Opção:
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Estrofes Sl. 103

 Mandai Senhor o vosso Espírito 

 2. Como são grandes, Senhor, as vossas obras!
  Tudo fizestes com sabedoria:
  a terra está cheia das vossas criaturas!
  bendiz, ó minha alma, o Senhor.

 3. Todos de Vós esperam
  que lhes deis de comer a seu tempo.
  Dais-lhes o alimento e eles o recolhem,
  abris a mão e enchem-se de bens.

 4. Se lhes retirais o alento, morrem
  e voltam ao pó donde vieram.
  Se mandais o vosso espírito, retomam a vida
  e renovais a face da terra.

 5. Glória a Deus para sempre!
  Rejubile o Senhor nas suas obras.
  Grato Lhe seja o meu canto
  e eu terei alegria no Senhor.
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SEQUÊNCIA
Vinde ó Santo Espírito (M FARIA)

Vinde Espírito divino (M LUIS)

Opção:© www.canticos.org | Cancioneiro online de música litúrgica
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 Vinde ó Santo Espírito 
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APRESENTAÇÃO DOS DONS
O Amor de Deus foi derramado (FERR SANTOS)

Ubi caritas (TAIZE)
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 O amor de Deus foi derramado 
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COMUNHÃO
Todos ficaram cheios (M LUIS)

Enviai Senhor, o vosso Espírito (C SILVA)

Opção:
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PÓS-COMUNHÃO
Enviai sobre nós Senhor (A MENDES)

Laudate omnes gentes (TAIZE)

Opção:

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

&

#

4

2
j

œ

j

œ

En - vi -

œ

j

œ

j

œ

ai so - bre

œ
œ

nós, Se -

˙

nhor,

œ

j

œ

j

œ

En - vi -

&

#

œ

J

œ

J

œ

ai so - bre

œ
œ

nós, Se -

J

œ

j

œ

j

œ

J

œ

nhor, o vos-so_Es -

.œ

j

œ

pí - ri -

˙

to.

œ

&

#

W

1. Espírito de sabedo –

W

ria e de inteli –

œ œ

gên - cia,

&

#

W

Espírito de con –

W

selho e de

W

forta –

œ œ

le - za.

[Copyright]

A. MendesRefrão

Estrofe

 Enviai sobre nós Senhor 

 2. Espírito de conhecimento e de temor de Deus,
  Espírito de justiça e de lealdade.

 3. Espírito de caridade e de alegria,
  Espírito de paz, de paciência e benignidade.

 4. Espírito de bondade e de fidelidade,
  Espírito de mansidão e de temperança.



43 . CÂntICOS   // Nº 229 // 18 de maio de 2023

SUMÁRIO 

JMJ2023

DIOCESE 

PARÓQUIAS

DINAMISMOS

LECTIO DIVINA

EXTRAMUROS

LITURGIA 

CÂNTICOS 

VOX POPULI

AGENDAS

ÍNDICE

28 maio 2023 Domingo de Pentecostes Ano A

FINAL
Só no Espírito de Deus (C SILVA)

Desde toda a eternidade (P Decha)

Opção:

© www.canticos.org | Cancioneiro online de música litúrgica
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porque Ele me ungiu para anunciar a Boa No - va aos pobres.

Refrão

Só no Espírito de Deus

Estrofe 
Lc 4, 18-19

C. Silva

 Só no Espírito de Deus 

 2. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos
  e a proclamar o ano da graça do Senhor.
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VoX PoPULi

Augusto Pascoal, P.
Sacerdote diocesano

UM FRACASSO PROFÉTICO?

“Ao ouvirem falar da ressurreição dos 
mortos,

alguns zombavam, mas outros disseram:

«Havemos de te ouvir falar disto ainda 
outra vez” (Act 17, 32).

Quando passam sessenta e quatro anos 
sobre a inauguração da estátua de Cristo 
Rei, em Almada; um monumento cons-
truído por subscrição popular, imaginado 
por promotores e arquitectos, como um 
abraço do Rei do Universo sobre a capital 
de um país agradecido por ter sido pou-
pado os horrores dos canhões da Guerra.

Passados sessenta e quatro anos, esta 
mesma capital oferece-nos, a consumar a 
corrupção de uma das mais recentes con-
quistas dos mártires da autêntica liberda-
de, o espectáculo degradante e sacrílego 
da profanação do que há muitos milhares 
de anos, a fé de milhões de crentes toma-
va, até há pouco, como o mais belo sinal 
da natureza, recordando a aliança que 
Deus quis com os homens.

Não se pode ir mais longe na impiedade 
de um povo!

Para vencer o desejo de julgar e condenar, 
afogando ingloriamente a alegria que, 
segundo Paulo, nada neste mundo pode 
destruir, recolho-me num processo imagi-
nário, unindo no enquadramento daque-
la misteriosa Ceia de despedida, algumas 
das palavras com que Jesus procura mos-
trar claramente aos que O acompanha-
ram até ali, que Se enternecia de saudade 
como eles, mas que com Ele nunca deixa-
riam de estar, se a isso se prestassem:

“Dou-vos um novo mandamento: que 
vos ameis uns aos outros; que vos ameis 

uns aos outros assim como Eu vos amei. 
Por isto é que todos conhecerão que sois 
meus discípulos: se vos amardes uns aos 
outros.”

“Não se perturbe o vosso coração. Credes 
em Deus; crede também em mim.

Na casa de meu Pai há muitas moradas. 
Se assim não fosse, como teria dito Eu que 
vos vou preparar um lugar? E quando Eu 
tiver ido e vos tiver preparado lugar, virei 
novamente e hei-de levar-vos para junto 
de mim, a fim de que, onde Eu estou, vós 
estejais também”.

“Não vos deixarei órfãos; Eu voltarei a 
vós!”

“Deixo-vos a paz; dou-vos a minha paz. 
Não é como a dá o mundo, que Eu vo-la 
dou. Não se perturbe o vosso coração 
nem se acobarde”.

“Se o mundo vos odeia, reparai que, antes 
que a vós, me odiou a mim.

Se viésseis do mundo, o mundo amaria o 
que é seu; mas, como não vindes do mun-
do, pois fui Eu que vos escolhi do meio 
do mundo, por isso é que o mundo vos 
odeia.

 Lembrai-vos da palavra que vos disse: o 
servo não é mais que o seu senhor. Se me 
perseguiram a mim, também vos hão-de 
perseguir a vós. Se cumpriram a minha 
palavra, também hão-de cumprir a vossa”.

Pode alguém perguntar se é possível es-
quecer palavras tão claras, saídas da boca 
do Mestre, no momento em que Se des-
pedia dos amigos, aos quais deixava a mis-
são de realizar obras ainda maiores que as 
que Ele próprio realizara.

É claro que sim!

Uma vez também Paulo parece ter sobre-
tudo esquecido a grande promessa:

“Quando vier o Espírito da verdade, Ele 
vos guiará para a verdade plena; porque 
não falará de Si mesmo, mas dirá tudo o 
que tiver ouvido e vos anunciará o que 
há-de vir.

Ele Me glorificará, porque receberá do 
que é meu e vos há-de anunciá-lo.

Tudo o que o Pai tem é meu”.

Acontecem em Atenas, onde, depois de 
um discurso segundo todas as regras da 
ciência e da arte oratória, escutou, colheu 
este fruto:

“Ao ouvirem falar da ressurreição dos 
mortos, alguns zombavam, mas outros 
disseram:

«Havemos de te ouvir falar disto ainda 
outra vez»” (Act 17, 32).

Mas não voltaram a ouvir, porque Paulo 
entendeu muito bem a lição: se, como po-
demos deduzir de um pormenor da nar-
ração, o fracasso não foi total, foi porque, 
como diz um velho ditado português, 
Deus escreve direito por linhas toras.

Linhas que o grande Apóstolo nunca mais 
utilizou na sua escrita.

Será que na Igreja dos nossos dias se vive 
suficientemente a memória do fracasso e 
da sabedoria que Paulo trouxe da capital 
do saber mundano?
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Joaquim Mexia Alves
Paróquia da Marinha Grande

Espírito Santo
«As técnicas da evangelização são boas, 
obviamente; mas, ainda as mais aperfei-
çoadas não poderiam substituir a ação 
discreta do Espírito Santo. A preparação 
mais apurada do evangelizador nada faz 
sem ele. De igual modo, a dialética mais 
convincente, sem ele, permanece impo-
tente em relação ao espírito dos homens. 
E, ainda, os mais bem elaborados esque-
mas com base sociológica e psicológica, 
sem ele, em breve se demonstram despro-
vidos de valor.» Evangelii Nuntiandi §75

São Paulo VI na Exortação Apostólica 
Evangelii Nuntiandi sobre a Evangeliza-
ção, exorta-nos a percebermos a impres-
cindibilidade do Espírito Santo nessa 
mesma Evangelização.

Aproximamo-nos da Solenidade de Pen-
tecostes e se é sempre tempo para falar 
ou perceber a acção do Espírito Santo, 
é, com certeza, este um tempo favorável 
para dEle tomarmos verdadeira consciên-
cia.

E a primeira constatação que faço, (e ob-
viamente posso estar completamente en-
ganado), é que nós cristãos católicos, na 
generalidade, temos um enorme desco-
nhecimento de Quem é o Espírito Santo, 
da Sua Obra, da Sua acção na Igreja e em 
cada um dos fiéis baptizados.

Sim, com certeza, todos sabemos que é 
a Terceira Pessoa da Santíssima Trindade, 
que nos benzemos em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo e, infelizmente, 
muitas vezes, pouco mais vamos além 
disso, passe o exagero.

Até mesmo a Igreja, embora, obviamen-
te, reze e fale do Espírito Santo, é muito 
“tímida” ao falar dEle e a insistir com os 
fiéis a necessidade imperiosa de pedirem 
continuamente o Espírito Santo e a Ele se 
abrirem e entregarem, porque só com Ele 
podem chegar ao encontro pessoal com 
Cristo, que transforma vidas, e podem 
perceber e sentir o amor do Pai que corre 
para nós abrindo os braços.

Tome-se, por exemplo, a Profissão de Fé 
feita no Baptismo e repare-se que na “fór-

mula” utilizada, embora o Pai e o Filho 
tenham perguntas especificas, o Espírito 
Santo é referido, digamos assim, na per-
gunta que envolve a Igreja e outras verda-
des da Fé.

Com certeza que há uma explicação teo-
lógica/litúrgica para tal, (que na minha 
ignorância não conheço), mas a verdade é 
que a Terceira Pessoa da Santíssima Trin-
dade não tem uma “pergunta” especifica, 
para uma resposta especifica.

Vejam-se também, por exemplo, os docu-
mentos papais ou do Magistério sobre o 
Espírito Santo e ficaremos admirados por 
encontrar tão pouco que a Ele se refira es-
pecificamente.

Correndo o risco de estar enganado diria 
que os únicos documentos papais exis-
tentes, especificamente sobre o Espírito 
Santo são, a Carta Encíclica Divinum Illud 
Munus, de Leão XIII, e a Carta Encíclica 
Dominum et Vivificantem, de João Paulo 
II.

E, no entanto, a Igreja nasceu pela acção 
do Espírito Santo no seguimento dos 
Apóstolos terem recebido o Espírito San-
to no dia de Pentecostes.

Onde foi Pedro buscar as palavras que di-
rigiu à multidão que o ouviu?

Onde foram todos os Apóstolos com 
Paulo e todos os outros buscar a coragem 
e a sabedoria para proclamarem o Evan-
gelho?

Ao lermos os Actos dos Apóstolos, não 
podemos deixar de perceber a presença 
constante e imprescindível do Espírito 
Santo.

«O Espírito Santo e nós próprios resolve-
mos…» Act 15, 28

Poderemos, verdadeiramente, hoje em 
Igreja afirmar isto mesmo?

Com certeza que acredito que a Igreja 
continua a ser conduzida pelo Espírito 
Santo, e que o Papa Francisco e o Magis-
tério da Igreja têm disso consciência.

Mas têm os cristãos católicos essa cons-
ciência?

Têm os cristãos católicos a consciência 
de que só podem dizer «Jesus é o Senhor 
pela acção do Espírito Santo» 1 Cor 12, 3?

Têm os cristãos católicos a noção de que 
sem o Espírito Santo tudo se resume a 
preceito, obrigação e rotina?

Têm os cristãos católicos a noção de 
que só com o Espírito Santo podemos 
celebrar, participar verdadeiramente na 
Eucaristia, porque só Ele nos pode “fazer 
ver” Jesus Cristo nas duas espécies euca-
rísticas?

Percebemos nos Actos dos Apóstolos 
que aquelas primeiras comunidades invo-
cavam constantemente o Espírito Santo e 
que rezavam uns pelos outros pedindo o 
Espírito Santo.

Porque não o fazemos nós hoje em dia, 
continuamente, nas nossas comunidades 
em Igreja?

Porque não é a Solenidade de Pentecostes 
uma Solenidade mais vivida, mais cele-
brada, mais falada, mais “importante” na 
Igreja?

Pobre de mim que nada sou, mas porque 
não pelo menos uma semana, incluindo 
o domingo anterior ao Pentecostes, de 
preparação “intensa” para o Domingo de 
Pentecostes?

Remeto-me à minha insignificância, ao 
meu pouco ou nenhum saber, mas não 
posso deixar de testemunhar e afirmar 
que, se não fosse o Espírito Santo levar-
-me ao encontro pessoal com Jesus Cristo 
no amor do Pai, eu me tinha irremedia-
velmente perdido no mundo, perdido de 
Deus, perdido da Igreja.

Por isso todos os dias de manhã a minha 
oração é a Sequência da Missa de Pente-
costes, pedindo-Lhe que apesar do meu 
ser pobre e fraco, Ele faça a Sua obra em 
mim, para que dê sempre testemunho 
aos outros do que Ele faz em mim, apesar 
de mim.

Vem Espírito Santo!

Link: https://lefa.pt/?p=52835
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Aires Gameiro
Padre, psicólogo e professor universitário

A Semana da Vida vem lembrar que a 
baixa natalidade precisa de mudar mais 
com apoios às mães para a sua missão...
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Família, Fátima, Semana da Vida e Festas

As datas de 15 de Maio, Dia da Família 
criado pela ONU em 1994, de 13 de Maio 
de Fátima, memorável em todo o mundo, 
e a Semana de Defesa da vida coincidem 
com o tempo litúrgico cristão da Páscoa 
em que mil e 400 milhões de católicos 
celebram festas de Primeira Comunhão, 
Crisma, do Espirito Santo e do Corpo de 
Deus. São celebrações significativas com 
que alguns ataques à vida e à instituição 
da família combinam mal e denotam 
grande decadência civilizacional dos va-
lores cristãos. Circulam ideias desvairadas 
a desvirtuar a família em vez de a promo-
ver. Por exemplo, usar em vez da mulher-
-mãe, do homem-pai, dos filhos, meninos 
e meninas, pretende-se chamar a todos 
amigues, como em mensagens de um 
professor de universidade de país luso-fa-
lante dirigidas a “cares amigues” a falar de 
iniciativas académicas. A família milenar 
genuína é degradada por propostas as-
sociadas a negócios de compra e venda 
de ventres, quais vasos emprestados, de 
licenças legais para matar quem está para 
nascer, de transações mercantis de crian-
ças, de negócios de troca de pais e mães, 
de leis a autorizar o suicídio de doentes, 
sem ou com ajuda de profissionais de saú-
de que os cidadãos têm que pagar com os 
seus impostos. A respeito desta legaliza-
ção (?), será de perguntar se não é de obe-
decer, antes, ao “não matarás de Deus”, do 
que aos humanos (cf. Atos 5,29)?

Neste tempo pascal de festas cristãs, em 
todo o mundo, se preparam crianças, jo-
vens e adultos, com as palavras de Jesus, 
para celebrar a fé com sentido profundo 
para os sacramentos de identidade cris-
tã que fortalecem de dons e dignificam 
as famílias: Batismo, Comunhão, Crisma, 
Matrimónio, Ordenação sacerdotal. Mui-
tas crianças recebem a primeira comu-
nhão, e, pelo país adiante, associam-na à 
peregrinação a Fátima, acompanhadas 
pelos seus pais onde recordam as palavras 
da “catequese” de Nossa Senhora aos pas-
torinhos. Não posso esquecer como no 

verão de 1937 a peregrinação da minha 
paróquia de S. Simão de Litém (Pombal) 
me levou a preparar-me para a primeira 
comunhão. Queria fazer a peregrinação 
a Fátima com uma centena de paroquia-
nos. O Padre Manuel Marques Ferreira, o 
mesmo que interrogou a Lúcia, em 1917, 
em Fátima, foi categórico, precisas de te 
preparar e fazer antes a primeira comu-
nhão. A minha mãe aceitou e eu ainda 
mais. Logo ela me começou a preparar; 
e aos oito anos, já tinha um ano de esco-
la e sabia ler, peguei num catecismo de 
crianças e, atrás do pequeno rebanho de 
uma dezena de ovelhas, comecei a estu-
dar a doutrina. A minha mãe ensinou-me 
a confessar e levou-me ao Padre para me 
examinar. Considerou-me preparado, 
marcou o dia da missa para a comunhão, 
na véspera da peregrinação da Cruzada 
Eucarística desse ano. Foi uma festa mais 
de alegria de alma que festa exterior. Há 
dias perguntei a um grupo de adultos 
quando e a quem tinham ouvido falar de 
Jesus, a primeira vez, e logo alguns disse-
ram que foi à mãe quando se prepararam 
para a primeira comunhão.

A Semana da Vida vem lembrar que a 
baixa natalidade precisa de mudar mais 
com apoios às mães para a sua missão, 
que com desvios de meios para aumentar 
as mortes provocadas em todas as idades. 
O acontecimento Fátima, onde foi pedida 
muita oração pela paz, e as festas cristãs 
da Comunhão, Crisma, Espírito Santo, 
Corpo de Deus, não combinam com 
mortes provocadas: eutanásia suicidária, 
guerras, aborto, mutilações para mudar 

de sexo-género às crianças e jovens nos 
casos de disforias de género e muito me-
nos por pressão de grupos ideológicos (cf. 
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-
-e-cidadania/disforia-de-genero-mudan-
ca-de-sexo-precoce-marcas-irreparaveis-
-em-criancas/); nem se harmonizam com 
iguais pressões para a utilização infantil 
promíscua de WCs e balneários escolares 
com riscos de traumatismos psicológicos 
irreparáveis. A Bíblia afirma que Deus 
criou o homem e a mulher à sua imagem 
e semelhança; e agora tantos Frankens-
teins (cf. Mary Shelley, 1818) do cientismo 
extravagante vem teimar orgulhosamen-
te que são eles que fazem os meninos e 
as meninas à semelhança das suas ideias 
delirantes e preconceitos de destransfo-
bia que atormentam «o crescente núme-
ro» dos que desejam emendar o erro da 
transgenitalização e são impedidos de se 
expressarem e reequilibrarem livremente, 
como explica a especialista no link citado. 
Será que há bárbaros às portas das mu-
ralhas? A Família, e a vida de crianças e 
adultos bem precisam de um Defensor, o 
Espírito Paráclito, um guarda-costas espi-
ritual, que Jesus prometeu enviar de junto 
do Pai para defender os discípulos porque 
«se aproxima a hora em que todo aquele 
que vos matar julgará que presta culto a 
Deus» (Jo. 15, 26-27). Nas notícias quase 
diárias não faltam perseguições e mortes 
violentas de cristãos, cometidas por aque-
les que atentam contra a civilização cristã 
em que os discípulos de Cristo serão o 
maior número das vítimas.

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/disforia-de-genero-mudanca-de-sexo-precoce-marcas-irreparaveis-em-criancas/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/disforia-de-genero-mudanca-de-sexo-precoce-marcas-irreparaveis-em-criancas/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/disforia-de-genero-mudanca-de-sexo-precoce-marcas-irreparaveis-em-criancas/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/disforia-de-genero-mudanca-de-sexo-precoce-marcas-irreparaveis-em-criancas/
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dioCeSaNaaGeNda
21.Mai DOM

Crisma no Arrimal
#crisma
  11:30  Arrimal

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

Dia Mundial das 
Comunicações Sociais
O Papa Francisco, na Mensagem que 
publicou, no Dia de São Francisco 
de Sales, 24 de janeiro, assinala a 
necessidade de se “falar com o coração” 
e na importância do coração na atitude 
da comunicação para que seja possível 
testemunhar a verdade. Depois de ter 
refletido, nos anos anteriores, sobre os 
verbos «ir e ver» e «escutar» como 
condição necessária para uma boa 
comunicação, com esta Mensagem para 
o LVII Dia Mundial das Comunicações 
Sociais Francisco realça que gostaria de 
se “deter sobre o «falar com o coração»”.
  Mundial

PEREGRINAÇÃO 
DOS SÍMBOLOS DA 
JMJ: VIGARARIA 
DE MONTE REAL

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

22.Mai SEG

EUCARISTIA DE 
CELEBRAÇÃO DO 
ANIVERSÁRIO DA DIOCESE

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

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

INAUGURAÇÃO DE 
EXPOSIÇÃO NO 
MUSEU DE LEIRIA

A inauguração da exposição 
“CORPUS: ritualidade, forma e 
presença”, organizada pela Diocese 
com colaboração do Município de 
Leiria. http://lefa.pt/?p=52807
  17:00  Museu de Leiria

25.Mai QUI

PEREGRINAÇÃO DOS 
SÍMBOLOS DA JMJ: 
VIGARARIA DA BATALHA

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

26.Mai SEX

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

27.Mai SÁB

Crisma nos Marrazes
#crisma
  17:30  Marrazes

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

Peregrinação dos Símbolos 
da JMJ: Presença no 
centenário do CNE
Presença no centenário do CNE 

eFemÉRideS
22.Mai SEG

DIA DA CRIAÇÃO 
DA DIOCESE

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

31.Mai QUA

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

16.Jun SEX

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

aNiVeRSÁRioS
19.Mai SEX

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

25.Mai QUI

Pe. Andrzej Stanislaw 
Wegrzyn
Aniversário da ordenação 
presbiteral. Ordenado em 1982.

26.Mai SEX

Pe. Fidel Ortega
Aniversário da ordenação 
presbiteral. Ordenado em 2007.
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(Campo de São Jorge, na Batalha), de 
manhã; Vigília até ao Castelo de Porto 
de Mós, à noite. Durante todo o mês 
de maio, os Símbolos vão percorrer a 
diocese, passando por cada uma das 
vigararias. http://lefa.pt/?p=52645
  São Jorge e Porto de Mós

28.Mai DOM

Crisma Leiria
#crisma
  11:30  Leiria

Crisma em Amor
#crisma
  16:00  Amor

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

PEREGRINAÇÃO 
DOS SÍMBOLOS DA 
JMJ: VIGARARIA DE 
PORTO DE MÓS

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

30.Mai TER

Assembleia do Clero
Assembleia dos sacerdotes da Diocese.
  09:30  Seminário de Leiria

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

31.Mai QUA

ENTREGA DOS SÍMBOLOS 
DA JMJ À DIOCESE 
DE SANTARÉM

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

03.Jun SÁB

Vem Ver + Encontro 
Vocacional para Rapazes
Os encontros Vem Ver +, promovidos 
pelo seminário em Família, são 
encontros vocacionais para rapazes, 
que acontecem quatro vezes ao ano, 
e que podem ser a porta de entrada 
para o acompanhamento vocacional 
dos adolescentes e jovens por parte do 
Seminário em Família. Organização: 
Seminário em Família. Inscrições: até 
1 de junho por seminarioemfamilia@
leiriafatima.pt ou 918 847 652 
https://seminariodeleiria.pt
  09:30  Seminário de Leiria

Crisma em São Mamede
#crisma
  17:00  São Mamede

04.Jun DOM

Crisma em Minde
#crisma
  11:00  Minde

Crisma nos Pousos
#crisma
  16:30  Pousos

05.Jun SEG

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

08.Jun QUI

MISSA E PROCISSÃO 
DO CORPO DE DEUS

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

09.Jun SEX

PEREGRINAÇÃO NACIONAL 
DAS CRIANÇAS A FÁTIMA

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

11.Jun DOM

Crisma em Parceiros
#crisma
  16:00  Parceiros

12.Jun SEG

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

14.Jun QUA

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

Crisma em Fátima
#crisma
  16:30  Fátima

18.Jun DOM

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

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

24.Jun SÁB

Crisma na Bidoeira
#crisma
  16:00  Bidoeira

25.Jun DOM

Crisma em Santa Eufémia
#crisma
  11:15  Santa Eufémia

Crisma em Vermoil
#crisma
  17:00  Vermoil

26.Jun SEG

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

28.Jun QUA

Exercícios Espirituais
Os Exercícios Espirituais começam com 
o jantar (20 horas) do dia da chegada e 
terminam no último dia com o almoço. 
As inscrições podem ser feitas por 
telefone ou por email: 249 521 777 
centrofranciscoejacintamarto@gmail.
com Orienta: P. Hermínio Vitorino. SJ
De 28/Jun até 07/Jul.  20:00 
 (local não designado)

01.Jul SÁB

Crisma em Caxarias
#crisma
  17:00  Caxarias

02.Jul DOM

Crisma em Carnide
#crisma
  11:00  Carnide

Crisma no Cercal
#crisma
  16:00  Cercal

03.Jul SEG

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

04.Jul TER

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

07.Jul SEX

Exercícios Espirituais
Os Exercícios Espirituais começam com 
o jantar (20 horas) do dia da chegada e 
terminam no último dia com o almoço. 
As inscrições podem ser feitas por 
telefone ou por email: 249 521 777 
centrofranciscoejacintamarto@gmail.
com Orienta: P. David Loureiro. SOdC
De 07/Jul até 16/Jul.  20:00 
 (local não designado)

08.Jul SÁB

Crisma em São 
Simão de Litém
#crisma
  17:00  São Simão de Litém

09.Jul DOM

Crisma nas Colmeias

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

NOTAS:

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

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

aJUde a dioCeSe a PReSTaR o meLHoR SeRViÇo iNFoRmaTiVo

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

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

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

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

20.Mai SÁB

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

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

21.Mai DOM

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

23.Mai TER

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

24.Mai QUA

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

26.Mai SEX

OS SAMARITANOS: visita 
à Prisão Escola
Actividade de caráter social da Pastoral Peni-
tenciária realizada pelos Samaritanos com vi-

sita aos jovens nos pavilhões ou celebração da 
eucaristia na capela.
  14:30  Prisão Escola

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

27.Mai SÁB

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

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

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

30.Mai TER

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

31.Mai QUA

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

01.Jun QUI

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

02.Jun SEX

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

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

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

03.Jun SÁB

MCC: Reunião de Núcleo 
(Portalegre-Castelo Branco)
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 Euca-
ristia.
  10:30  Prisão regional

FMME: 54ª Sessão da 
Escola de Oração
Organização: Fundação Maria Mãe da Espe-
rança. Website: https://fmme.pt
  09:30  (local não designado)

FMME: Devoção do 1º Sábado
Com Eucaristia. Organização: Fundação Maria 
Mãe da Esperança. Website: https://fmme.pt
  20:30  (local não designado)

04.Jun DOM

FMME: Encontro/convívio
Eucaristia às 15h15 (Memória do fundador, Pe 
Manuel). Organização: Fundação Maria Mãe 
da Esperança. Website: https://fmme.pt
  13:00  (local não designado)

ENCONTRO CPM LEIRIA 
1 (1ª SESSÃO)
O CPM tem como finalidade principal a pro-
moção de sessões de preparação de Noivos 
para o Matrimónio. Organização: CPM - Dire-
ção Diocesana Leiria-Fátima | http://cpm-por-
tugal.pt
  09:00  (local não designado)

06.Jun TER

OS SAMARITANOS: visita 
à Prisão Escola
Actividade de caráter social da Pastoral Peni-
tenciária 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

07.Jun QUA

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

09.Jun SEX

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

CRISTO DE BETÂNEA: 
Encontros Semanais
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PaRoQUiaiSaGeNdaS
Alqueidão da 
Serra e Alcaria

# Alqueidão da Serra  # Alcaria  # Agenda

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

20.Mai Sáb
18:00 Entrega da vela do 6º ano
20:00 Missa no Alqueidão da Serra

21.Mai Dom
09:00 Missa em Alcaria
10:15 Missa nos Bouceiros
11:30 Missa no Alqueidão da Serra

23.Mai Ter
20:00 Missa no Alqueidão

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

25.Mai Qui
17:00 Atendimento de Cartório no 
Alqueidão
20:00 Missa nos Bouceiros
21:15 Reunião geral de catequistas

26.Mai Sex
20:00 Missa no Alqueidão
21:15 Oração Shemá na igreja

Amor
# Amor  # Agenda

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

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

21.Mai Dom
10:00 Missa Dominical (Igreja Matriz de 
Amor)
16:00 Oração do Rosário 3 terços 
(Barreiros)
17:00 Oração do terço (Amor)

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

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

Arrabal
# Arrabal  # Agenda

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

Intenção por toda a Comunidade 
Paroquial.

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

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

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

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

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

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

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

Intenção por toda a Comunidade 
Paroquial.

Boavista
# Boavista  # Agenda

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

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

23.Mai Ter
Missa | Igreja Paroquial Boa Vista

Calvaria
# Calvaria  # Agenda

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

20.Mai Sáb
10:30 Celebração Penitencial 6.º 
Catecismo (prep. Profissão de Fé)
17:30 Celebração Penitencial 6.º 
Catecismo (prep. Profissão de Fé)
19:00 Missa vespertina (local: São Jorge)

21.Mai Dom
10:30 Oração do Terço
11:00 Missa dominical (local: Igreja 
paroquial)
15:30 Missa convívio doentes e idosos
16:30 Lanche convívio doentes e idosos

22.Mai Seg
19:30 Missa (local: Igreja paroquial)
20:00 Oração do Terço (local: Igreja 
paroquial)

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

24.Mai Qua
17:00 Cartório
19:30 Missa (local: Casais de Matos)
20:00 Oração do Terço (local: Igreja 
paroquial)

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

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

Carvide
# Carvide  # Agenda

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

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

Cruz da Areia
# Cruz da Areia  # Agenda

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

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

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

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

Juncal 
# Juncal  # Agenda

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

20.Mai Sáb
18:00 Missa Verpertina / Juncal

21.Mai Dom
10:00 Missa Dominical / Juncal

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

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

25.Mai Qui
19:00 Missa Ferial / Andam

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

Marinha Grande
# Marinha Grande  # Agenda

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

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

Paroquial da Marinha Grande)

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

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

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

24.Mai Qua
19:00 Eucaristia (local: Pilado)
19:00 Eucaristia Semanal (local: Igreja 
Paroquial)

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

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

Pedreiras 
# Pedreiras  # Agenda

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

21.Mai Dom
11:30 Missa Dominical / Pedreiras

Porto de Mós
# Agenda  # Porto de Mós

19.Mai Sex
10:00 Missa em São Pedro

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

23.Mai Ter
19:00 Missa em São João

24.Mai Qua
19:00 Missa em São Miguel

26.Mai Sex
10:00 Missa em São Pedro

Pousos
# Pousos  # Agenda

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

20.Mai Sáb
Festa ao Senhor dos Aflitos (de 18.Mai Qui a 
21.Mai Dom)
Festa ao Senhor dos Aflitos 2023 (de 18.Mai 
Qui a 21.Mai Dom)
09:00 Reconciliação dos Crismandos
10:00 Semana da Vida Semana da Vida 
(de 15.Mai Seg a 20.Mai Sáb)

21.Mai Dom
Festa ao Senhor dos Aflitos (de 18.Mai Qui a 
21.Mai Dom)
Festa ao Senhor dos Aflitos 2023 (de 18.Mai 
Qui a 21.Mai Dom)
09:00 Celebração da Missa (Capela dos 
Andrinos)
10:10 Celebração da Missa (Igreja do 
Vidigal)
14:30 Celebração da Missa (Igreja 
paroquial | Pousos)
14:30 Unção dos Catecúmenos: Camila

22.Mai Seg
Feriado Municipal de Leiria
19:59 Recitação do Rosário

23.Mai Ter
Nossa Senhora da Estrada
07:30 Bula Manifestis Probatum, de 
Alexandre III (1179)
19:59 Recitação do Rosário
20:00 Celebr da Missa - Mês de Maria 
(Igreja do Vidigal)
20:30 Oração do Rosário (Igreja do 
Vidigal)
21:15 Reunião regular da Direção do 
Centro Social

24.Mai Qua
Nossa Senhora Auxiliadora
18:00 Atendimento (Secretaria da 
Paróquia)
19:15 Recitação do Rosário (Coord.: 
LIAM)
20:00 Celebração da Missa (Igreja 
Paroquial | Pousos)
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25.Mai Qui
10:00 Reunião dos padres da vigararia, 
na Barreira
19:59 Recitação do Rosário
21:15 Procissão das velas nos Andrinos

26.Mai Sex
18:00 Atendimento (Secretaria da 
Paróquia)
19:59 Recitação do Rosário
21:00 Prep Profissão Fé

Regueira de Pontes
# Regueira de Pontes  # Agenda

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

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

24.Mai Qua
14:30 Missa Centro Social Paroquial 
(local: Regueira de Pontes)

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

Santa Eufémia
# Santa Eufémia  # Agenda

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

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

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

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

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

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

gic@leiriafatima.pt

mailto:gic@leiria-fatima.pt
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