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*Carregue no número da página para aceder à respetiva 
notícia.

CENTRO DE APOIO À FAMÍLIA 
JÁ ESTÁ EM ATIVIDADE E É 
APRESENTADO À DIOCESE pág. 9

CENTRO DE CULTURA E 
FORMAÇÃO CRISTÃ PROMOVE 
MÓDULOS INTERDISCIPLINARES 
ABERTOS pág. 11

Catequese partilha materiais para 
o Domingo da Palavra pág. 13

Jovens da Azoia, Barosa e Parceiros 
passam o ano em voluntariado pág. 15

Encontros na Basílica desafiam peregrinos 
a refletir sobre a vida em Deus pág. 28

Papa reforça oposição a projetos de 
legalização da eutanásia pág. 29

DESTAQUE

NESTA EDIÇÃO... 

Sábado, 
18 Janeiro 21:00
Colégio Conciliar 
Maria Imaculada
Cruz da Areia

Orador:  
D. António Marto

FAMÍLIA: FAMÍLIA: 
que caminhosque caminhos
para o futuro?para o futuro?

Apresentação 
da Nota Pastoral 
sobre os fiéis divorciados 
a viver em nova união

Apresentação 
do Centro de Apoio à Família

Organização: Centro de Apoio à Família e Vigararia de Leiria
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aGeNda
10.Jan SEX

Conferência de Imprensa
Apresentação do Centro de Apoio à 
Família (CAF). Este Centro é um novo 
serviço que a Diocese passa a prestar às 
famílias em situações de fragilidade.
 17:00  Seminário 
Diocesano De Leiria

É belo ser padre – Mira de 
Aire, Alvados e São Bento
O Seminário visita as 
paróquias da Diocese.
De 10/Jan até 12/Jan.  Mira de 
Aire, Alvados e São Bento

11.Jan SÁB

Cursilhos de Cristandade: 
Reunião de Núcleo
Movimentos dos #Cursilhos 
de Cristandade
 10:00  Leiria

Retiro Diocesano CPM
Actividade organizada pelos Centros de 
Preparação para o Matrimónio. #cpm
De 11/Jan até 12/Jan.  
Seminário de Leiria

SPES: Reunião do SNPES
Serviço de Pastoral do Ensino Superior 
#spes https://spes.leiria-fatima.pt
 Leiria

ENCONTRO DOS 
CATEQUISTAS DO 9º E 
10º ANO (ENDIAD 9&10)

#catequese #destaque
 n/d

Formação casais de ligação 
- Região Centro Sul
Organização: Equipas de 
Nossa Senhora #ens
 Leiria

12.Jan DOM

SPES: Missa do Estudante
Serviço de Pastoral do Ensino Superior 
#spes https://spes.leiria-fatima.pt
 19:00  Leiria

13.Jan SEG

Legião de Maria: 
Reunião do Comitium
Actividade da Legião de 
Maria. #legiaodemaria
 n/a

15.Jan QUA

SPES: CAES à Quarta
Serviço de Pastoral do Ensino Superior 
#spes https://spes.leiria-fatima.pt
 19:30  Leiria

16.Jan QUI

Curso “Bíblia e Teologia 
Cristã” (Módulo 
Interdisciplinar)
«Ícone da Misericórdia»: Mariologia 
como síntese teológica. Módulo 
interdisciplinar. https://formacao.
leiria-fatima.pt #ccfc #btc
 19:15  CEPADI, Seminário de Leiria

REDE: edição nº 55
Revista Digital da Diocese de 
Leiria-Fátima. Arquivo e subscrição 
gratuita em: http://rede.leiria.cc
 Digital

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

Oração FOS
A Família de Oração pelo Seminário 
(FOS) é um grupo de cristãos da nossa 
diocese que assumiu o compromisso de 
todos os meses dedicar um tempo de 
oração pelas vocações sacerdotais na 
nossa diocese. Organização do Seminário 
em Família. http://bit.ly/2pKiJGe
 Leiria

17.Jan SEX

RESTAURAÇÃO DA DIOCESE 
DE LEIRIA-FÁTIMA (1918)

A data oficial da Restauração da 
Diocese de Leiria é 17 de janeiro 
de 1918, em que foi publicada a 
Bula Papal "Quo Vehementius".
 (local não designado)

18.Jan SÁB

TUBO DE ENSAIO
O “Tubo de Ensaio” é uma proposta 
formativa que junta três áreas: a 
música, a liturgia e a pastoral juvenil. 
No total, compreende três sessões de 
formação para cantores, instrumentistas, 
responsáveis por grupos corais, 
grupos contratados para cantar em 
celebrações festivas e para qualquer 
curioso ou interessado por este 
tema. http://bit.ly/36Vf6Oh #sdpj
 09:30  Seminário 
Diocesano de Leiria

APRESENTAÇÃO 
DO CENTRO DE 
APOIO À FAMÍLIA

Incluída no evento "Família, que 
caminhos para o futuro?" http://
bit.ly/2tDR4J0 #destaque
 21:00  Colégio Conciliar de 
Maria Imaculada, Cruz da Areia

SEMANA DE ORAÇÃO PELA 
UNIDADE DOS CRISTÃOS

A Semana de Oração pela Unidade dos 
Cristãos realiza-se em todo o mundo, 
há mais de 100 anos. #destaque
De 18/Jan até 25/Jan.  Internacional

Escutismo: Enriquecimento
Evento para formação. Junta 
Regional de Leiria-Fátima do Corpo 
Nacional de Escutas #cne
De 18/Jan até 19/Jan.  n/d

Encontro vocacional 
(6º ao 9º ano)
Organização do Seminário em 
Família. http://bit.ly/2pKiJGe
 Leiria

19.Jan DOM

Crisma Em Pataias
#crisma
 11:00  Pataias

FMME: Almoço Convívio
Com Eucaristia. Actividade da Fundação 
Maria Mãe da Esperança. #FMME
 13:00  COF

dioCeSaNa
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19.Jan DOM

SPES: Missa do Estudante
Serviço de Pastoral do Ensino Superior 
#spes https://spes.leiria-fatima.pt
 19:00  Leiria

20.Jan SEG

Formação Permanente 
do Clero (1º turno)
Os padres participantes nestas 
semanas recebem formação em 
áreas específicas da sua atividade.
De 20/Jan até 24/Jan.  n/d

21.Jan TER

ESCOLA DIOCESANA 
RAZÕES DA ESPERANÇA

Programa: 21h00 Ler o Antigo 
Testamento Hoje (Gonçalo Diniz); 
Evangelhos e Atos dos Apóstolos (João 
Paulo Quelhas); Curso de Iniciação 
de Catequistas (Serviço Diocesano de 
Catequese). 22h00 Curso de iniciação de 
catequistas (Serviço Catequese); Curso 
geral: psicologia (Serviço Catequese); 
Say yes (Serviço Catequese); Escola de 
leitores e de ministros extraordinários 
da comunhão (Dep. Liturgia); O que 
dizem os papas sobre a missão da 
igreja (Serviço Animação Missionária); 
Oficinas práticas de comunicação (Gab. 
Informação e Comunicação);escola de 
cursistas (MCC) #ccfc #catequese #edre
 21:00  Seminário 
Diocesano de Leiria

Cursilhos de Cristandade: 
Escola MCC
Movimentos dos #Cursilhos 
de Cristandade
 22:00  Seminário Leiria

23.Jan QUI

Curso “Bíblia e Teologia 
Cristã” (Módulo 
Interdisciplinar)
«Ícone da Misericórdia»: Mariologia 
como síntese teológica. Módulo 
interdisciplinar https://formacao.
leiria-fatima.pt #ccfc #btc
 19:15  CEPADI, Seminário de Leiria

23.Jan QUI

REDE: edição nº 56
Revista Digital da Diocese de 
Leiria-Fátima. Arquivo e subscrição 
gratuita em: http://rede.leiria.cc
 Digital

24.Jan SEX

É belo ser padre – Alqueidão 
da Serra e Alcaria
O Seminário visita as 
paróquias da Diocese.
De 24/Jan até 26/Jan.  
Alqueidão da Serra e Alcaria

25.Jan SÁB

Tubo de ensaio
O “Tubo de Ensaio” é uma proposta 
formativa que junta três áreas: a 
música, a liturgia e a pastoral juvenil. 
No total, compreende três sessões de 
formação para cantores, instrumentistas, 
responsáveis por grupos corais, 
grupos contratados para cantar em 
celebrações festivas e para qualquer 
curioso ou interessado por este 
tema. http://bit.ly/36Vf6Oh #sdpj
 09:30  Seminário 
Diocesano de Leiria

FMME: 38ª Sessão da EO
Actividade da Fundação Maria 
Mãe da Esperança. #FMME
 14:30  COF

ENS: ENCONTRO DE 
EQUIPAS MISTAS

Os setores de Leiria das Equipas de Nossa 
Senhora vão refletir sobre a temática 
dos jovens. http://bit.ly/2tkgtaO #ens
 09:00  Seminário 
Diocesano De Leiria

Encontro de Noivos (CPM)
Esta é a primeira sessão de vários 
encontros orientados pela Equipa Monte 
Real. Datas dos encontros seguintes: 2, 9 
e 16/2 às 9h00. Organização: Centros de 
Preparação para o Matrimónio. #cpm
 21:00  Centro Pastoral 
de Monte Real

25.Jan SÁB

ENCONTRO DE ORAÇÃO 
JOVENS+BISPO 
NA VIGARARIA DA 
MARINHA GRANDE

Vigília vicarial presidida pelo Bispo 
diocesano e organizada pelas 
Vigararias e responsáveis dos Serviços 
diocesanos ligados aos jovens e 
adolescentes #destaque #sdpj
 21:30  Capela da Maceira-
Lis (Bairro da cimenteira)

ENCONTRO DOS 
CATEQUISTAS DO 3º ANO 
(FESTA DA EUCARISTIA)

#catequese #destaque
 n/d

Escutismo: Dia de São Paulo
Evento para Caminheiros. Junta 
Regional de Leiria-Fátima do Corpo 
Nacional de Escutas #cne
 n/d

26.Jan DOM

SPES: Missa do Estudante
Serviço de Pastoral do Ensino Superior 
#spes https://spes.leiria-fatima.pt
 19:00  Leiria

SEMANA DOS 
CONSAGRADOS

#catequese
De 26/Jan até 01/Fev.  n/d

27.Jan SEG

Formação Permanente 
do Clero (2º turno)
Os padres participantes nestas 
semanas recebem formação em 
áreas específicas da sua atividade.
De 27/Jan até 31/Jan.  n/d

28.Jan TER

Cursilhos de Cristandade: 
Reunião de Secretariado
Movimentos dos #Cursilhos 
de Cristandade
 21:00  n/d
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Veja a agenda diocesana em
agenda.leiria-fátima.pt
Carregue aqui!

30.Jan QUI

FMME: 38ª Sessão da EO
Actividade da Fundação Maria 
Mãe da Esperança. #FMME
 14:30  COF

Curso “Bíblia e Teologia 
Cristã” (Módulo 
Interdisciplinar)
«Ícone da Misericórdia»: Mariologia 
como síntese teológica. Módulo 
interdisciplinar https://formacao.
leiria-fatima.pt #ccfc #btc
 19:15  CEPADI, Seminário de Leiria

REDE: edição nº 57
Revista Digital da Diocese de 
Leiria-Fátima. Arquivo e subscrição 
gratuita em: http://rede.leiria.cc
 Digital

31.Jan SEX

SHEMÁ
Oração para jovens ao estilo de Taizé. 
Organização: Serviço Diocesano da 
Pastoral Juvenil www.sdpjleiria.com #sdpj
 21:30  Seminário de Leiria

ENCONTRO DE ORAÇÃO 
JOVENS+BISPO NA 
VIGARARIA DOS MILAGRES

Vigília vicarial presidida pelo Bispo 
diocesano e organizada pelas 
Vigararias e responsáveis dos Serviços 
diocesanos ligados aos jovens e 
adolescentes #destaque #sdpj
 21:30  Bidoeira

É belo ser padre – 
Porto de Mós
O Seminário visita as 
paróquias da Diocese.
De 31/Jan até 02/Fev.  Porto de Mós

01.Fev SÁB

FMME: 38ª Sessão da EO
Actividade da Fundação Maria 
Mãe da Esperança. #FMME
 09:30  Sobral de Monte Agraço

FMME: Devoção 1º Sábado
Com Eucaristia. Actividade da Fundação 
Maria Mãe da Esperança. #FMME
 20:30  COF

01.Fev SÁB

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

Escutismo: EPI
Evento para formação. Junta 
Regional de Leiria-Fátima do Corpo 
Nacional de Escutas #cne
 n/d

Encontros de Formação 
para professores de EMRC
Evento do Serviço de Pastoral nas Escolas 
da Diocese de Leiria-Fátima #spe
 n/a

02.Fev DOM

MISSA DA FESTA DA 
APRESENTAÇÃO DO 
SENHOR (DIA DO 
CONSAGRADO)

Presidida pelo cardeal D. António 
Marto. #bispo #santuariofatima
 11:00  Santuário de Fátima

SPES: Missa do Estudante
Serviço de Pastoral do Ensino Superior 
#spes https://spes.leiria-fatima.pt
 19:00  Leiria

Dia da Universidade Católica
#catequese
 n/d

03.Fev 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. Orientador: 
Irª. Ana Luísa de Castro, ASM.
 10:30  Casa de Retiros de Nossa 
Senhora do Carmo, Fátima

Legião de Maria: Adoração
Actividade da Legião de 
Maria. #legiaodemaria
 15:00  Pousos

04.Fev TER

ESCOLA DIOCESANA 
RAZÕES DA ESPERANÇA

Programa: 21h00 Perspetivas do Novo 
Testamento (Gonçalo Diniz); Cartas 
Paulinas (A definir); Curso de Iniciação 
de Catequistas (Serviço Diocesano de 
Catequese). 22h00 Curso de iniciação de 
catequistas (Serviço Catequese); Curso 
geral: psicologia (Serviço Catequese); 
Say yes (Serviço Catequese); Escola de 
leitores e de ministros extraordinários 
da comunhão (Dep. Liturgia); O que 
dizem os papas sobre a missão da 
igreja (Serviço Animação Missionária); 
Oficinas práticas de comunicação (Gab. 
Informação e Comunicação);escola de 
cursistas (MCC) #ccfc #catequese #edre
 21:00  Seminário 
Diocesano de Leiria

Cursilhos de Cristandade: 
Escola MCC
Movimentos dos #Cursilhos 
de Cristandade
 22:00  Seminário Leiria

05.Fev QUA

SPES: CAES à Quarta
Serviço de Pastoral do Ensino Superior 
#spes https://spes.leiria-fatima.pt
 19:30  Leiria

06.Fev QUI

Curso “Bíblia e Teologia 
Cristã” (Exame)
Fé vivida e celebrada: a liturgia 
cristã. Pe. Joaquim Ganhão. https://
formacao.leiria-fatima.pt #ccfc #btc
 19:15  CEPADI, Seminário de Leiria
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 Alvados, Mira de 
Aire e São Bento

# Alvados  # Mira de Aire  # São Bento  # Agenda

10.Jan Sex
PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 
- Presença dos padres do Seminário 
Diocesano (de 10.Jan Sex a 12.Jan Dom) 
— Paroquias
21:00 Reunião Pais Catequese — Mira 
de Aire

11.Jan Sáb
PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 
- Presença dos padres do Seminário 
Diocesano (de 10.Jan Sex a 12.Jan Dom) 
— Paroquias

12.Jan Dom
PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 
- Presença dos padres do Seminário 
Diocesano (de 10.Jan Sex a 12.Jan Dom) 
— Paroquias
BAPTISMO DO SENHOR

15.Jan Qua
20:30 Adoração Eucarística - Grupo 
Socio-Caritativo — Mira de Aire

16.Jan Qui
21:00 Reunião Catequistas — São Bento

 Amor
# Amor  # Agenda

10.Jan Sex
15:30 Serviço Cartório (local: Amor)
19:00 Acolhimento Espiritual (local: 
Amor)
20:00 Missa ferial (local: Igreja de Amor)
21:00 Ultreia Paroquial de Cursilhistas 
(local: Amor)

11.Jan Sáb
18:00 Missa vespertina (local: Igreja dos 
Barreiros)
19:15 Missa vespertina (local: Igreja de 
Amor)

12.Jan Dom
08:45 Missa dominical (local: Igreja de 
Amor)
08:45 Reunião de Piedade 1166 (local: 
Amor)
10:00 Missa dominical (local: Igreja do 
Casal dos Claros)

14.Jan Ter
21:00 Reunião Movimento Mensagem 
Fátima (local: Amor)

15.Jan Qua
19:00 Acolhimento Espiritual (local: 
Casal dos Claros Leiria, Portugal)
20:00 Missa ferial (local: Igreja do Casal 
dos Claros)

16.Jan Qui
11:00 Missa no lar APIFA (local: Casal 
dos Claros Leiria, Portugal)

17.Jan Sex
15:30 Serviço Cartório (local: Amor)
19:00 Acolhimento Espiritual (local: 
Amor)
20:00 Missa ferial (local: Igreja de Amor)
21:00 Reunião Conferência São Vicente 
de Paulo (local: Amor)
21:15 Conselho de Agrupamento 1166 
CNE (local: Rua Vale do Rei 2400-793 
Amor Portugal)

 Azoia e Barosa
# Azoia  # Barosa  # Agenda

10.Jan Sex
21:00 Catequistas (Azoia)
22:00 Re. Catequistas 7º ano (Azoia)

11.Jan Sáb
Encontro Diocesano Catequistas 9+10 
anos
início das reuniões de preparação para o 
crisma de Adultos (de 11.Jan Sáb a 12.Jan 
Dom)
19:30 Missa Alcogulhe

12.Jan Dom
início das reuniões de preparação para o 
crisma de Adultos (de 11.Jan Sáb a 12.Jan 
Dom)
Domingo do Baptismo de Jesus (Evoca-
ção Batismo 3º ano)
11:00 Bodas de Ouro (José e Lucília)
11:15 Baptismos (Barosa)

14.Jan Ter
15:00 Missa na CASA

15.Jan Qua
10:00 Reunião GSC Barosa

16.Jan Qui
21:00 CEP (Barosa)

17.Jan Sex
Aniversário da restauração da diocese de 
Leiria-Fátima
21:00 Reunião de pais 2º, 7º e 5º ano 
(Barosa)

 Boavista
# Boavista  # Agenda

10.Jan Sex
SEXTA-FEIRA depois da Epifania (local: 
Portugal)
17:00 Conferência de Imprensa (local: 
Seminário Diocesano De Leiria)

11.Jan Sáb
SÁBADO depois da Epifania (local: 
Portugal)
19:00 Missa vespertina

12.Jan Dom
DOMINGO do Baptismo do Senhor 
(local: Portugal)
11:15 Missa Dominical | pelo Povo

13.Jan Seg
SEGUNDA-FEIRA da semana I (local: 
Portugal)

14.Jan Ter
TERÇA-FEIRA da semana I (local: Portu-
gal)
20:00 Missa | Igreja Paroquial
20:30 Reunião ACR

15.Jan Qua
QUARTA-FEIRA da semana I (local: 
Portugal)

16.Jan Qui
Missa | Igreja Paroquial (local: Boa Vista, 
Portugal)
QUINTA-FEIRA da semana I (local: 
Portugal)
20:00 Missa Igreja Paroquial (local: Boa 
Vista, Portugal)

17.Jan Sex
SEXTA-FEIRA da semana I (local: Portu-
gal)

 Calvaria
# Calvaria  # Agenda

10.Jan Sex
17:00 Conferência de Imprensa (local: 
Seminário Diocesano De Leiria)
18:00 Confissões e escuta espiritual
19:30 Missa
21:15 Re. Catequistas 5º ano (Esperança)

11.Jan Sáb
10:30 SDC - Encontro catequistas 9º e 
10º
19:00 Missa vespertina | São Jorge

12.Jan Dom
11:00 Missa - Calvaria | pelo Povo

13.Jan Seg
19:30 Missa
20:30 Re. Conselho Económico Paroquial

15.Jan Qua
10:00 Re. Padres da Vigararia | Casa 
Diocesana do Clero
17:00 Cartório
19:30 Missa | Casal do Relvas
21:15 Re. Equipa Vicarial de Pastoral

16.Jan Qui
21:00 Curso Bíblico na Batalha

17.Jan Sex
18:00 Confissões e escuta espiritual
19:30 Missa
21:15 Re. Pais do 5º ano (Esperança)

aGeNdaS ParoQUiaiS
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 Cruz da Areia
# Cruz da Areia  # Agenda

10.Jan Sex
17:00 Conferência de Imprensa (local: 
Seminário Diocesano De Leiria)
21:30 Reunião do Grupo de Jovens 
(local: Igreja da Cruz da Areia)

11.Jan Sáb
10:00 Encontro de acólitos da Cruz da 
Areia

12.Jan Dom
10:00 Eucaristia em São Romão
10:00 Reunião de pais do 4º ano da 
catequese da Cruz da Areia
11:30 Eucaristia na Cruz da Areia

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

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

 Juncal 
# Juncal  # Agenda

11.Jan Sáb
18:00 Missa Vespertina / Casais Garridos

12.Jan Dom
08:45 Missa Dominical / Cumeira de 
Cima
10:00 Missa Dominical (Infancia Missio-
naria) / Juncal
12:30 Almoço no Salão (Tachadas) / 
Juncal

14.Jan Ter
19:30 Missa ferial / Juncal
20:30 Reunião Conselho Pastoral / Juncal

16.Jan Qui
16:00 Cartório Paroquial / Juncal
19:30 Missa Ferial / Juncal
20:30 Reunião Conselho Económico / 
Juncal

 Marinha Grande
# Marinha Grande  # Agenda

10.Jan Sex
19:00 Eucaristia (local: Igreja Paroquial, 
Marinha Grande)
21:00 Conselho Económico

11.Jan Sáb
09:30 Recoleção para Ministros Extra. 
Comunhão
16:00 Eucaristia Catequese
16:15 Missa Albergaria
18:00 Eucaristia - Amieira (local: Amieira)
19:00 Eucaristia (local: Igreja Paroquial, 
Marinha Grande)
21:00 Pastoral Família

12.Jan Dom
09:30 Eucaristia (local: Picassinos)

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

13.Jan Seg
19:00 Eucaristia (local: Igreja Paroquial, 
Marinha Grande)
21:00 Ultreia

14.Jan Ter
19:00 Eucaristia (local: Igreja Paroquial, 
Marinha Grande)
21:00 Mensagem de Fátima

15.Jan Qua
19:00 Missa (local: Irmãs)
19:00 Eucaristia (local: Igreja Paroquial, 
Marinha Grande)
21:00 Oração do Renovamento Carismá-
tico
21:30 Terço dos Homens

16.Jan Qui
17:30 Adoração ao santíssimo
19:00 Eucaristia (local: Igreja Paroquial, 
Marinha Grande)

17.Jan Sex
19:00 Eucaristia (local: Igreja Paroquial, 
Marinha Grande)
21:00 Oração Shemá

 Pedreiras 
# Pedreiras  # Agenda

10.Jan Sex
19:30 Missa Ferial / Pedreiras
20:30 Reunião Secretariado Permanente 
/ Pedreiras

11.Jan Sáb
19:30 Missa Vespertina / Cruz da Légua

12.Jan Dom
11:30 Missa Dominical / Pedreiras

15.Jan Qua
17:00 Cartório Paroquial / Pedreiras
19:30 Missa Ferial / Pedreiras

17.Jan Sex
19:30 Missa Ferial / Pedreiras
21:00 Formação Liturgia / Cruz da Légua

 Porto de Mós
# Agenda  # Porto de Mós

10.Jan Sex
10:00 Missa em S. Pedro
17:00 Cartório Paroquial

11.Jan Sáb
17:00 Missa em São João
19:00 Missa em São Pedro

12.Jan Dom
09:00 Missa em Fonte do Oleiro
10:15 Missa em Tojal
11:30 Missa em São Pedro

14.Jan Ter
19:00 Missa em São João

15.Jan Qua
19:00 Missa em Ribeira de Cima

17.Jan Sex
10:00 Missa em S. Pedro
17:00 Cartório Paroquial

 Pousos
# Pousos  # Agenda

10.Jan Sex
15:00 Missa ferial (local: Centro Social 
Paroquial)
18:00 Atendimento na secretaria da 
paróquia (local: Pousos)
20:30 Jantar de Reis e Rainhas - CSPP

11.Jan Sáb
09:30 Recolação de Ministros Extraordi-
nários da Comunhão (local: Santuário de 
Fátima)
18:00 Missa Vespertina (local: Igreja 
Paroquial | Pousos)
18:00 Celebração de Bodas de Ouro 
(local: Igreja Paroquial | Pousos)

12.Jan Dom
Festa do Batismo do Senhor
09:00 Missa Dominical (local: Andrinos)
10:10 Missa Dominical (local: Vidigal)
10:30 Celebração da palavra e Comu-
nhão (local: Centro Social Paroquial)
11:30 Missa Dominical | Presença do 
Ano III da catequese da paróquia (local: 
Igreja Paroquial | Pousos)
11:30 Celebração do batismo (local: 
Igreja Paroquial | Pousos)

13.Jan Seg
15:00 Reunião semanal da Legião de 
Maria (local: Pousos)
21:00 Ensaio do grupo coral (local: Igreja 
Paroquial | Pousos)

14.Jan Ter
20:00 Missa ferial (local: Vidigal)
20:00 Recitação do Rosário (local: Igreja 
Matriz)
21:00 Reunião paroquial do Movimento 
da Mensagem de Fátima (local: Centro 
Paroquial | Pousos)
21:15 Reunião da Direção do CSPP 
(local: Centro Sénior)

15.Jan Qua
18:00 Atendimento na secretaria da 
paróquia (local: Pousos)
20:00 Missa ferial (local: Igreja Paroquial 
| Pousos)

17.Jan Sex
1918: Restauração da Diocese de Leiria
15:00 Missa ferial (local: Centro Social 
Paroquial)
18:00 Atendimento na secretaria da 
paróquia (local: Pousos)
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Centro de Apoio à Família 
já está em atividade e é 
apresentado à Diocese
O Centro de Apoio à Família (CAF) da diocese de Leiria-Fátima vai ser oficialmente apresentado no dia 18 
de janeiro, às 21h00. O evento, a realizar-se no Colégio Conciliar Maria Imaculada, na Cruz da Areia, está 
incluído no programa do serão subordinado à temática “Família: que caminhos para o futuro?” que também 
integra a apresentação da nota pastoral sobre fiéis divorciados a viver em nova união.

# Centro de Apoio à Família (CAF)  # Destaque  # Diocese

  I Paulo Adriano

Foi exatamente na nota pastoral publica-
da em 31 de maio de 2018 pelo cardeal 
D. António Marto, intitulada “O Senhor 
está perto de quem tem o coração feri-
do”, ficou expressa a vontade de se criar 
na Diocese um serviço ligado ao Depar-
tamento da Pastoral Familiar que fosse 
“uma ajuda pastoral nas situações de 
fragilidade” e que assumisse “as respon-
sabilidades de auxiliar a pessoa ou o casal 
e o pastor acompanhante, de indicar um 
padre para esta função, caso seja solicita-
do, e de organizar os materiais necessários 
para o percurso” de acompanhamento. 
Este serviço de apoio à família, passou a 
ser definitivamente designado “Centro 
de Apoio à Família”, dois meses mais tar-
de, em comunicado sobre algumas mu-
danças no serviço eclesial, que também 
nomeia o padre José Augusto Rodrigues 
como seu coordenador e a quem foi dada 
a incumbência de executar no terreno as 
pretensões expressas pelo Bispo.

A partir da data dessas decisões, foi 
constituída uma equipa pluridisciplinar 
que pudesse dar as respostas necessárias 
e que afinasse modos de procedimento. 
De acordo com o próprio coordenador, 
o facto do lançamento do CAF apenas se 
realizar ano e meio depois da nota pasto-
ral que o institui, prende-se com a vonta-
de de começar o projecto com as ideias 
bem definidas e alinhavadas, incluindo o 
seu espaço físico que funcionará como 
“centro de operações”. Isto significa que 
o CAF, para além de uma equipa de duas 
dezenas de voluntários, tem uma sede 
própria, localizada no Centro Pastoral 
Diocesano, no Seminário. Desta forma, 
passa a estar preparado para desenvolver 
as competências que lhe foram atribuídas 
em decreto publicado a 6 de setembro 

de 2018 que, para além de outras tarefas, 
obriga o CAF a “organizar um serviço es-
pecializado no apoio aos casais em crise, 
formado por técnicos de competências 
e áreas diversas, tanto do foro civil como 
eclesial”.

Segundo o padre Augusto Rodrigues, 
“o CAF aposta em oferecer acompanha-
mento às famílias em situação de fragili-
dade, com propostas e apoios adequados 
às suas situações”. Admite que essa apos-
ta obriga a que haja uma grande abran-
gência nas suas valências, mas ressalva 
que a resposta do CAF é sempre “numa 
perspectiva de acolhimento inicial às si-
tuações de urgência das famílias — que 
podem ser de âmbito económico, emo-
cional, relacional, espiritual, etc —, para 
fazer um posterior reencaminhamento 
para profissionais ou organizações com-
petentes nas áreas onde são detectadas 

as fragilidades”.
Foram designadas seis áreas de ac-

tuação do CAF que vão desde o apoio 
psicológico até ao acompanhamento es-
piritual, passando pelos apoios social, jurí-
dico, médico e à parentalidade. Na área da 
psicologia, para além do aconselhamento 
normal, haverá um grupo dedicado a si-
tuações de luto, apoio forense e cuidados 
a pessoas com demência. Na área da pa-
rentalidade, será dado aconselhamento 
na organização familiar. Para a área social, 
disponibiliza-se assistência com profissio-
nal da área e far-se-á aconselhamento no 
campo da economia doméstica e familiar. 
Na área jurídica, será feito o enfoque nas 
questões de direito civil e familiar, bem 
como do direito canónico, para além de 
solicitadoria. O apoio médico passará 
pela medicina geral e familiar, e enferma-
gem. Finalmente, o acompanhamento 

dioCeSe
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Cartaz “Família que caminhos para o futuro?”

espiritual, para o qual o Centro estará es-
pecialmente apto, prevê a ajuda espiritual 
e itinerários para pessoas ou casais divor-
ciados a viver em nova união.

Relativamente aos procedimentos, 
nesta fase da existência do Centro há 
um leigo que assume o acolhimento e o 
acompanhamento inicial das pessoas ou 

famílias que venham a procurar ajuda. 
Este leigo reportará à direção os casos 
apresentados para o qual decidirão o 
acompamnhamento mais adequado.

 �Nota Pastoral  
http://bit.ly/35xJzkc)

 �Mudanças no serviço 
eclesial: 
http://bit.ly/36FDdRq)

 �Competências da Cúria 
Diocesana: 
http://bit.ly/2N9aDQC

Sábado, 
18 Janeiro 21:00
Colégio Conciliar 
Maria Imaculada
Cruz da Areia

Orador:  
D. António Marto

FAMÍLIA: FAMÍLIA: 
que caminhosque caminhos
para o futuro?para o futuro?

Apresentação 
da Nota Pastoral 
sobre os fiéis divorciados 
a viver em nova união

Apresentação 
do Centro de Apoio à Família

Organização: Centro de Apoio à Família e Vigararia de Leiria

http://bit.ly/35xJzkc
http://bit.ly/36FDdRq
http://bit.ly/2N9aDQC


11 . NOTÍCIAS // Nº 54 // 9 de jaNeiro de 2020

SUMÁRIO 

AGENDA

AGENDAS

DIOCESE

PARÓQUIAS

DINAMISMOS

EXTRAMUROS

LITURGIA

CÂNTICOS

VOX POPULI

OFICIAL

ÍNDICE

Centro de Cultura 
e Formação Cristã 
promove módulos 
interdisciplinares abertos

O Centro de Cultura e Formação Cristã da 
diocese de Leiria-Fátima (CCFC) oferece, 
entre as suas várias propostas formativas, 
um ciclo diocesano de estudos «Bíblia e 
Teologia Cristã». No âmbito deste ciclo, 
existem os módulos interdisciplinares, 
oferecidos no final de cada semestre, 
em três sessões duplas, nos quais pode 
participar qualquer interessado, mesmo 
que não frequente a oferta formativa do 
CCFC, bastando que, para isso, faça a sua 
inscrição no referido módulo.

Neste primeiro semestre do ano letivo 

2019-2020, o curso de Bíblia e Teologia 
Cristã propõe o Módulo Interdisciplinar 
«Ícone da misericórdia: mariologia como 
síntese teológica». Este módulo disci-
plinar tem como objetivo geral ajudar a 
compreender o lugar de Maria na fé da 
Igreja, podendo se ruma mais valia para a 
formação de todo o Povo de Deus.

Calendarização e Horário:
Dias 16, 23 e 30 de Janeiro de 2020, das 
19h15 às 20h45 e das 21h00 às 22h30.

Local:
O curso decorre no Centro Pastoral Dio-
cesano, no Seminário de Leiria.

Inscrição:
Através do e-mail cfcleiria@gmail.
com. Através dos contactos 244 103 816 
| 244 832 760 | 918 022 575. Presencial-
mente, no Centro Pastoral Diocesano, no 
período da tarde. Custo da inscrição nas 3 
sessões do módulo: 15,00€
# CCFC  # Destaque 2

  I Eduardo Caseiro, P.

mailto:cfcleiria@gmail.com
mailto:cfcleiria@gmail.com
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Cartaz Módulo Interdisciplinar «Ícone da misericórdia: 
mariologia como síntese teológica».

Í C O N E  D A
M I S E R I C Ó R D I A

M Ó D U L O  I N T E R D I S C I P L I N A R  V I I

mariologia como síntese teológica 

19:15-20:45 / 21:00-22:30
Seminário de Leiria
Informações e inscrição em cfcleiria@gmail.com

16 de JANEIRO
 

Maria na Fé da Igreja - Parte I 
Eduardo Caseiro
 

A figura de Maria à luz do testemunho bíblico
Gonçalo Diniz
 
 

23 de JANEIRO
 

Maria na Fé da Igreja - Parte II
Ângela Coelho
 
 

30  de JANEIRO
 

Maria, nova Eva da humanidade e ícone da misericórdia
José Eduardo Borges de Pinho
 

 



13 . NOTÍCIAS // Nº 54 // 9 de jaNeiro de 2020

SUMÁRIO 

AGENDA

AGENDAS

DIOCESE

PARÓQUIAS

DINAMISMOS

EXTRAMUROS

LITURGIA

CÂNTICOS

VOX POPULI

OFICIAL

ÍNDICE

Catequese partilha materiais 
para o Domingo da Palavra
# Catequese  # Materiais de apoio  # Serviço Diocesano de Catequese

  I José Henrique, P.

É profundo o vínculo entre a Sagrada Es-
critura e a fé dos crentes. Porque a fé vem 
pela escuta e a escuta está centrada na 
palavra de Cristo (Cf. Rm 10, 17), o convite 
que surge é a urgência e a importância de 
que os crentes têm de dar à escuta da pa-
lavra do Senhor tanto na acção litúrgica 
como na oração e na reflexão pessoal. (Cf. 
Papa Francisco, Aperuit Illis, 7)

Com estas breves palavras o Papa 
Francisco recorda o quanto a leitura da 
bíblia é vital para a fé e a vida dos crentes. 
Escreveu-as na carta apostólica Aperuit 
Illis, pela qual institui o Domingo da Pa-
lavra de Deus no Domingo III do Tempo 
Comum, este ano a 26 de janeiro.

Neste sentido o Sector da Catequese 
do Patriarcado de Lisboa propõe às pa-
róquias alguns subsídios para esta cele-

bração, que disponibilizam para quantos 
na diocese de Leiria-Fátima também as 
quiserem utilizar.

Os subsídios disponibilizados às paró-
quias são os seguintes:

 �Apresentação da 
proposta: 
http://bit.ly/2s4A2Dw

 �Chaves de leitura 
da Carta Apostólica 
Aperuit Illis: 
http://bit.ly/2QA4AXl

 �Vivência da liturgia:  
http://bit.ly/2FEF4cZ

 �Liturgia familiar: 
http://bit.ly/2QAKNqE

 �Partilha da Palavra: 
http://bit.ly/2FAjBSI

Encontro dos catequistas do 9º e 10º
No dia 11 de janeiro, sábado, das 10h30 
às 12h00, no Seminário de Leiria, haverá 
um encontro para os catequistas do 9º e 
10º anos da catequese da Diocese de Lei-
ria-Fátima, para lançamento do ENDIAD 
9&10.

O encontro terá como objetivo apre-
sentar a dinâmica da atividade aos cate-
quistas, dando indicações práticas para 
toda a fase de preparação e da participa-
ção na atividade.

Com o tema «I-Challenge – O desafio 
de ser Igreja», o ENDIAD deste ano de 
2020 destina-se aos grupos do 9º e 10º 
anos da Catequese da Diocese de Leiria-
-Fátima, e vai realizar-se em Ourém a 7 de 
março, das 9h00 às 18h00. Todas as infor-
mações e materiais necessários para dar 
início às inscrições estão disponíveis na 
página desta atividade: https://endia-
d9e10.blogspot.com

As inscrições são até ao dia 10 de fe-
vereiro de 2020 em formulário online, ou 
enviando a ficha de inscrição para: en-
diadolescentes@gmail.com
# Catequese  # Catequese  # Serviço Diocesano de Catequese

  I José Henrique, P.  �Inscrições:  
http://bit.ly/2NbkhC5

http://bit.ly/2s4A2Dw
http://bit.ly/2QA4AXl
http://bit.ly/2FEF4cZ
http://bit.ly/2QAKNqE
http://bit.ly/2FAjBSI
https://endiad9e10.blogspot.com
https://endiad9e10.blogspot.com
mailto:endiadolescentes@gmail.com
mailto:endiadolescentes@gmail.com
http://bit.ly/2NbkhC5
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Ofertas
Para ajudar a custear as despesas deste projecto, 
foram criados canais de envio de ofertas. Desde a 
última edição, estes são os nossos amigos e amigas 
que fizeram o seu contributo por essa via.
Agradecemos-lhes do fundo do coração.

7.jan Maria Conceição Brites, Arrabal . . . . . . 10,00€
7.jan Rosária Brites, Arrabal . . . . . . . . . . . . . . . 10,00€
3.jan Convento Sta Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€

DONATIVOS ANTERIORES:

2.jan António Oliveira, por MB . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
28.dez Lucília Ferreira, por MB . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
22.dez Desconhecido, por MB . . . . . . . . . . . . . . . .10,00€
19.dez Desconhecido, por MB . . . . . . . . . . . . . . . 30,00€
9.dez Desconhecido (MB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
Sociedade das Irmãs do Coração de Maria (Fátima) 
20,00€
Lúcia Gaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00€
Lucília Ferreira, via Paypal 20,00€ Desconhecido, via 
Paypal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00€
Desconhecido, via Paypal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
Desconhecido, via Paypal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
Lucília Jesus Ferreira  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
Anónimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
Pedro Ascenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00€

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

Nota: os donativos feitos por esta via não permitem 
identificar o remente. Se não pretenderem 
anonimato, devem enviar um email ou sms a 
informar a oferta: gic@leiria-fatima.pt // 96 62 67 
677

Biénio pastoral 2018/20

Jovens, fé e vocação

Vigararia: Marinha Grande

25.Jan sáb | 21:30
Capela da Maceira-Lis 

(Bairro da cimenteira)

Vigararia: Milagres

31.Jan sáb | 21:00
Bidoeira

Quem és tu, 
Senhor?

mailto:gic@leiria-fatima.pt
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Jovens da Azoia, Barosa e Parceiros 
passam o ano em voluntariado
Um grupo de 20 jovens das paróquias da Azoia, da Barosa e dos Parceiros voltaram, pelo quinto ano 
consecutivo, a viver o fim de ano de forma diferente, encontrando Jesus em pessoas “diferentes”.

# Azoia  # Barosa  # Parceiros  # Paróquias

  I André Batista, P.

Estes jovens aceitaram passar o ano em 
voluntariado na Casa de Saúde de S. João 
de Deus, no Telhal (Sintra). Prescindiram 
de uma passagem de ano com os amigos 
ou com a família para proporcionarem 
aos doentes e deficientes mentais que vi-
vem naquela casa uma festa de Ano Novo 
mais animada. Alguns destes jovens já 
vêem “o Telhal” como família, que visitam 
anualmente nesta altura do ano.

Aqui fica a partilha da experiência feita 
por alguns jovens:

O meu primeiro ano no Telhal…
Confesso que ia com as expectativas mui-
to altas pois todos os meus amigos fala-
vam super bem mas quando fomos visitar 
as unidades fiquei assustada pois é uma 
realidade completamente diferente…

Mas tudo mudou quando comecei a 
conviver com as pessoas, a minha ideia 
daquele lugar mudou completamente 
e para quem queria voltar para casa mal 
lá chegou, no final só queria ficar lá! As 
pessoas são amáveis, queridas e diferen-
tes… Diferentes pois são felizes com um 
abraço, um beijinho, um sorriso… Coisas 
simples que nós nem damos valor. Eles 
receberam-nos de braços abertos e nós 
demos um abraço forte!

Também fui acompanhada de um gru-
po fantástico e no final deste ano estamos 
lá novamente se Deus quiser! Cláudia 
Ferreira

Sobre o voluntário 
que fiz no Telhal…
Já é a minha segunda vez e a cada ano sin-
to-me mais feliz e integrado. Fiz amizades 
com utentes que nunca esquecerei! Cada 
utente tem a sua história e eu perco ho-
ras a ouvir cada uma delas pois são todas 
muito interessantes… Mas os motivos 
porque gosto de lá ir é ver o olhar de fe-
licidade dos utentes ao verem os voluntá-
rios e sentir que lá ajudo quem necessita 
apesar de fazer coisas simples como irmos 
passear, jogarmos à bola, levá-los à missa 
e servir-lhes a comida, o que para eles tem 

um grande valor.
Quero agradecer do fundo do coração 

por me terem convidado novamente e 
espero que haja uma próxima pois é sem-
pre um prazer ir visitar a minha segunda 
família!

E claro agradeço aos meus amigos que 
foram comigo pois todos juntos fizemos 
com que fosse uma semana inesquecível! 
Miguel Almeida

O Telhal
Este sítio maravilhoso onde aprendemos 
a ajudar, aprendemos a ser melhor com 
os outros mas principalmente connosco 
próprios. O sítio onde nos sentimos aco-
lhidos e mimados. Um sítio de amor, paz 
e conforto.

Um sítio que, por mais vezes que visi-
temos, tem sempre um sabor diferente e 

um cantinho onde sei que serei mais feliz.
Este foi o meu segundo ano, e digo 

com toda a certeza que foi único. Se ado-
rei a experiência na primeira vez, então 
posso dizer que amei na segunda. Cada 
história de cada utente, cada abraço ca-
loroso, cada mimo e até mesmo a baba 
deles, tudo vale a pena no Telhal, porque 
lá, mais que em qualquer lugar sentimo-
-nos amados e acolhidos pela humildade 
de cada um que nos faz querer ser mais 
humildes e honestos a cada dia. Anabela 
Ferreira

Telhal…
Um sítio mágico onde aprendemos a 
abrir mentes e corações para acolher-
mos aqueles que mais precisam… onde 
aprendemos a valorizar as coisas peque-
nas como um sorriso, um abraço ou um 
beijo… onde aprendemos a valorizar o 
conforto que temos da nossa família e 
em que nos transformamos, durante uns 
dias, parte da família deles… vivemos com 
eles, sorrimos com eles e amamo-los a eles 
como se fossem a nossa família de san-
gue… é uma experiência que recomendo 
a todas as pessoas, para que aprendam 
a desligar-se das coisas superficiais e dar 
valor ao que realmente importa, nomea-
damente o dom da vida. Iasmina Sacoor

ParÓQUiaS
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Casal dos Claros e Coucinheira vão ter igreja renovada
No final de janeiro deverão estar concluídas as obras de requalificação e readequação litúrgica da Igreja de 
Nossa Senhora de Fátima, na Coucinheira, paróquia de Amor.

Albertino Ruivaco Faria, membro da co-
missão fabriqueira, disse ao jornal da fre-
guesia de Amor que, desde 2006, existia 
na mente de vários membros a ideia de 
renovar a zona do altar-mor, em especial 
por terem sido avisados que a localização 
do sacrário na igreja já não era o local mais 
adequado à liturgia atual. Como na altu-
ra a cave da igreja e salas de catequese já 
se encontravam em obras e padeciam de 
mais urgência, a ideia ficou na gaveta mais 
de dez anos. Foi em 2017 que ganhou 
novo fôlego e chegou a estar previsto o 
arranque das obras logo após a festa em 
honra de Nossa Senhora de Fátima de 
2018. Diversos contratempos – típicos de 
qualquer obra – adiaram o início para 16 
de setembro de 2019, estando agora na 
sua fase de acabamento.

Todo o projeto foi acompanhado de 
perto pelo Marco Daniel Duarte, diretor 
do Departamento do Património Cul-
tural da Diocese de Leiria-Fátima, e trará 
nova vida e beleza ao interior da igreja.

Na lateral, estará agora instalado um 
novo confessionário, sendo aquela ala de-
dicada à capela dedicada ao Santíssimo 
Sacramento. Para além de um novo teto, 
altar e fundo, também o ambão e o mo-
biliário da presidência serão renovados. O 
desejo é passar a ser aqui que se realizem 
as cerimónias durante a semana, aumen-
tando o conforto dos crentes.

No altar-mor e no presbitério serão 

aplicadas diferenças radicais. Um conjun-
to de ondas em madeira, irão produzir 
variados estratos onde descansarão as 
imagens dos santos. Ao mesmo tempo, 
esconderão o acesso à sacristia e criarão 
um novo nicho para o órgão. À imagem 
de Nossa Senhora, juntar-se-ão duas ré-
plicas das imagens existentes no Santuá-
rio de Fátima dos Santos Pastores Fran-
cisco e Jacinta, produzidas pela artista 
plástica Sílvia Patrício. Também para aqui 
será produzido novo mobiliário e um 
novo sacrário.

Para conforto de todos, será ainda ins-
talado um guarda-vento em vidraça nos 
acessos à igreja, permitindo uma harmo-
nização da temperatura no interior.

Com um investimento significativo, e 
embora o desejo fosse ter a obra pronta 
para o Natal, vários atrasos normais e a 
meteorologia não permitiram cumprir o 
desejo, encontrando-se agora as obras a 
todo o vapor para a sua rápida conclusão.

# Amor  # Casal dos Claros  # Coucinheira  # Paróquias

  I Levi Redondo Bolacha

Jovens de Seiça e Alburitel dinamizam 
encontro para projetar o futuro

É verdade. É para colocar na agenda: “En-
contro de jovens” no dia 10 de Janeiro, pe-
las 21h00, no Salão de Seiça.

Perguntas tu: A quem se dirige?
Respondemos: A todos os jovens das 

Paróquias de Seiça e Alburitel.
Poderás perguntar ainda: Para fazer o 

quê?
Poderemos dar uma ideia: este encon-

tro pretende ouvir os jovens. O objectivo 
é poder alinhavar um programa assente 
em actividades que contribuam para o 
enriquecimento pessoal e para uma ca-

minhada jovem, em comunidade.
Conforme nos salienta o Papa Fran-

cisco “Jovem, eu te digo, levanta-te” (cf. 
Lc 7, 14), este encontro pretende estru-
turar uma proposta de caminhada aos 
jovens das duas paróquias, reforçada com 
a realização das Jornadas Mundiais da Ju-
ventude, em 2022, e consequente vinda a 
Portugal do Papa Francisco.

Desde já, iniciaremos a organização da 
participação dos jovens na Vigília de Ora-
ção com o nosso Bispo D. António Marto, 
a realizar no Olival no dia 28 de fevereiro. 

Não queremos falhar na promessa feita 
no dia do Crisma, em Alburitel, de que lá 
estaríamos!

Mas outras actividades se seguirão.
Assim, fica o convite para participares. 

Aparece para poderes contribuir e não 
perderes nada desde o início. Inscrições 
com o Fernando Paquim (via facebook 
ou pelo 917470068). Apoiamos quem ti-
ver dificuldade no transporte.

# Alburitel  # Olival  # Paróquias  # Seiça

  I Fernando Paquim
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Coral Calçada Romana assinalou o Natal com vários concertos
O Coral Calçada Romana assinalou a 
quadra do Natal com vários concertos, o 
primeiro dos quais na igreja paroquial do 
Alqueidão da Serra, no dia 21 de dezem-
bro. Logo após a Eucaristia vespertina, o 
grupo ofereceu um breve concerto em 
que interpretou cinco temas natalícios. 
Começou com “Aleluia, benedicat vobis”, 
de Händel, e terminou com o tema popu-
lar “Ah! Vinde todos à porfia!”, passando, 
entre outros, pelo “Cântico ao Menino Je-
sus (Natal de Alqueidão da Serra)”.

O espetáculo foi do agrado do públi-
co, que não regateou aplausos. No dia 
seguinte, 22 de dezembro, o Coral Cal-
çada Romana realizou dois concertos. 
O primeiro teve lugar em Porto de Mós, 
na tenda do Natal Encantado, integrado 
na animação de Natal dinamizada pelo 
município. O segundo, pouco depois, 
na belíssima e repleta igreja paroquial de 

São Miguel, no Juncal, a convite do grupo 
coral de São Miguel, daquela localidade. 
Atuaram os dois grupos corais (Calçada 
Romana e São Miguel), oferecendo um 
belo concerto.

O Coral Calçada Romana deslocar-
-se-á, entretanto, no próximo dia 19 de 

janeiro de 2020 a Espinhal (concelho de 
Penela) para participar num encontro de 
coros, a convite do grupo local, o Coro 
Carlota Taylor, que em julho de 2019 
atuou em Alqueidão da Serra.
# Alqueidão da Serra  # Juncal  # Paróquias  # Porto de Mós

  I António Santos

Concerto de Natal em Amor surpreende com o pároco a tenor

24 pessoas, um pouco de toda a paróquia 
de Amor, juntam-se à quarta-feira à noite 
numa igreja fria para ensaiarem.

Entre os presentes, faltavam ainda 
algumas vozes masculinas e outras femi-
ninas que se costumam juntar, mas que 
naquela noite faltaram.

Após aquecerem as vozes, começa 
novo ensaio. Embora a idade média seja 
avançada, tal não afeta – ao ouvido pou-
co treinado – a perfeita afinação de cada 
harmonia. Ao ouvido do maestro a melo-
dia não soa igual, parando-se várias vezes 
o ensaio para afinar um ou outro tom, ou 
um ritmo que não encaixa no desejado.

Em frente ao maestro Amadeu de Oli-

veira, homens e mulheres de toda a fre-
guesia – uns pertencentes apenas ao coro 
da igreja do Casal dos Claros e da Couci-
nheira, outros pertencendo ao Coro de 
São Paulo – aceitaram o convite lançado 
em outubro de atuarem num concerto de 
Natal que, no dia 22 de dezembro, prati-
camente encheu a igreja de Amor.

À cadência de um ensaio por sema-
na, aumentando para dois e três com o 
aproximar da atuação, aquelas mulheres 
e homens – elas são mais do dobro do 
número deles – dedicaram mais de duas 
horas por ensaio, não descurando nem a 
preparação técnica vocal nem o repertó-
rio a apresentar.

A partir das 15h30 e durante hora e 
meia, Amadeu de Oliveira (ao órgão/
piano), Hélder Ferreira, natural da Cou-
cinheira, à guitarra, Dinara Tonkikh no 
violino, e os membros do coro elevaram 
os espíritos dos presentes, numa atuação 
de algumas das mais conhecidas músicas 
de Natal. A surpresa estaria na presença 
do novo prior. Poucas pessoas estariam 
preparadas para a poderosa voz do Padre 
Sérgio Henriques. Tenor natural, encheu o 
templo, surpreendendo todos pela quali-
dade da sua prestação.

# Amor  # Casal dos Claros  # Coucinheira  # Paróquias

  I Levi Redondo Bolacha
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Os festeiros do Senhor dos Aflitos estenderam 
a passadeira vermelha ao novo ano

Surgiram ideias, partilharam-se opiniões 
e concretizaram-se. Numa azáfama du-
rante duas semanas, os festeiros de 70 da 
paróquia dos Pousos puseram em práti-
ca a realização da passagem de ano após 
convite da paróquia.

Antes tinham sido vividos três meses 
cheios de atividades: Tasquinha no Aba-
farra (11 e 12 de outubro), lanche para 
o encontro de coros (semana seguinte), 
domingo desportivo (festa da Nª Srª do 
Desterro, a 27 de outubro), almoço do 
leitão (3 de novembro), festival das sopas 
(a terminar novembro), e organização do 
jantar de aniversário da SAMP (8 de de-
zembro).

Alguns destes eventos foram de inicia-
tiva própria, e outros de convite. Todos 
eles foram concretizados com sucesso 
por uma equipa forte e motivada (os fes-
teiros de 1970), a quem se juntam muitos 
voluntários sempre prontos a ajudar.

Para terminar o calendário de eventos 
de 2019, nada como o grande evento fi-
nal: a passagem de ano. Com requinte, 

pompa e circunstância, os mais de 250 
convidados foram recebidos por uma 
equipa pronta a proporcionar um final de 
ano inesquecível. Objetivo atingido.

Não se pode terminar sem antes sa-
lientar o cuidado que o padre Luís e o 
senhor Faustino tiveram em melhorar 
alguns pormenores de última hora nos 

equipamentos no salão, e o cuidado em 
ligar e manter o salão confortável na tem-
peratura certa, tanto nos dias que ante-
cederam como durante todo o evento; 
são pequenos pormenores que fazem a 
diferença.
# Paróquias  # Pousos

  I Célia Duarte

Jovens dos Pousos ao encontro de idosos com doces e abraços
O mais recente encontro do grupo de jo-
vens dos Pousos sofreu alterações à sua 
programação inicial, devido ao mau tem-
po das últimas semanas, ficando encurta-
do para 28 horas de convívio, partilha e 
aventuras.

Foram atrás da “Estrela” do Presépio 
de Penela, onde 370 figuras contaram a 
história do nascimento de Jesus, envolto 
num cenário tradicional e dentro de um 
castelo medieval. Este presépio demorou 
dois meses a ser executado, onde artesãos 
locais exprimiram os seus talentos e os 
mais jovens colaboraram na mecânica 
e na tecnologia, fazendo deste presépio 
uma obra de arte cheia de movimento. 
Ao jantar foram acolhidos por elementos 
de um grupo de jovens de voluntariado 
que oa presentearam com uma atividade 
para ambos os grupos.

Após uma noite de descanso rápido, 
houve tempo para um momento de ora-
ção na igreja, onde a gratidão foi toman-
do conta dos testemunhos que se fizeram 
ouvir. Seguiu-se um momento de traba-
lho de equipa, na confecção de sobre-

mesas para os utentes do Centro de Dia e 
Serviço de Apoio ao Domicílio, do Centro 
Social Paroquial de São Tiago da Guarda. 
Após este momento de equipa, foram 
surpreender idosos, que se encontravam 
em domicílio com mimos da gastrono-

mia, com canções e com orações.
O carinho, dedicação de tempo e to-

das as condições que ofereceram irá ficar 
na memória dos participantes.
# Paróquias  # Pousos

  I Luís Morouço. P.
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Agrupamento 877 dos Pousos com atividade intensa

No último fim de semana de 28 e 29 de 
Dezembro, os Lobitos do agrupamento 
877 da paróquia dos Pousos realizaram a 
sua caçada de Natal em Óbidos. Durante 
o fim de semana aprenderam com o 
“Dumbo” que ser diferente pode ser bom, 
que a diferença pode trazer algo especial 
e permite aprender com os outros. Como 
foram bons e ajudaram o novo amigo 
acabaram a celebrar esta época especial 
que é o Natal: depois de conhecerem a 
Vila no jogo de sábado foram celebrar o 
Natal no domingo, primeiro na Eucaristia 
e depois fomos até à Vila Natal. Foi uma 
atividade de alegria e celebração no final 
deste trimestre de atividades com a Alca-
teia.

Os Exploradores do nosso Agrupamen-
to também incursaram às Serras, numa 

atividade envolvente e motivadora. Tam-
bém a capacidade de confecionar alimen-
tos em ambiente quase selvagem foi um 
dos objetivos temáticos, realizado com 
assinalável sucesso.

No domingo, 22 de dezembro, elementos 
do Agrupamento 877-Pousos estiveram 
presentes no Centro Sénior do CSPP, na 
Celebração da Palavra. Esta visita ser-
viu levar a Luz da Paz de Belém a todos 
no CSPP; Luz que assinala a presença de 
Deus e o seu amor por todos os Homens 
neste momento tão especial que é a cele-
bração do Natal. Este momento foi mais 
um momento de prazer e partilha para 
todos, mais e menos novos; um especial 
agradecimento a todos os que no Centro 

Sénior receberam os escuteiros com tanta 
alegria e amor e com eles quiseram parti-
lhar este momento.

Os Caminheiros estiveram quatro dias em 
Janeiro de Cima, Pampilhosa da Serra, em 
atividade de interação e colaboração com 
a população. O Chefe da IV (Nuno Dias), 
Daniela Crespo, Miguel Órfão, João Ribei-
ro, Simão Gaspar, Patricia Ramalho, Ana 
Maria Lourenço, Diana Pereira, Félix Ber-
nardino e Tiago Gameiro, saúdam todo 
o Agrupamento, neste início de ano. E 
anunciam desde já o regresso às “Janeiras”.

Na Sede prosseguem as obras de cons-
trução de um espaço polivalente, em 
substituição do que foi destruído pelas 
chamas. Esta é uma fase de obra que, por 
agora, ainda exclui a reconstrução da casa 
principal da propriedade: a antiga Casa da 
Guarda Florestal. Ainda nesta fase, já se 
programam algumas atividades que per-
mitam angariar mais algum dinheiro para 
fazer face ao encargo que está cometido 
ao Agrupamento.

# Paróquias  # Pousos

  I Luís Morouço. P.

Está perto a Festa da Padroeira de Seiça
A próxima festa da Padroeira da paróquia 
de Seiça calha, este ano, no próprio dia 2 
de fevereiro, dia de Nossa Senhora da Pu-
rificação.

Esta festa teve origem no século IV, em 
Jerusalém e começou a ser celebrada em 
Roma na metade do século V. É também 
conhecida como “Festa das Candeias” e, 
entre nós, como a “Festa de Santa Maria 

de Seiça ou Festa dos Pinhões”.
O programa é, sensivelmente, o dos 

anos anteriores, de carácter apenas reli-
gioso e cultural, com almoço tradicional 
do borrego e frango no restaurante, aber-
to a todos os que, nesse dia, nos vêm visi-
tar, com um arraial cultural e de convívio 
pela presença da filarmónica, dos bolos e 
pinhões e, a terminar a festa, pelas 17h00, 

com a igreja repleta de mães, reunidas 
para renovarem a sua consagração a Nos-
sa Senhora das Candeias e oferecerem ao 
Senhor os seus filhos tal como acontecera 
com Maria, no Templo de Jerusalém. Tra-
ta-se da Festa da Luz, da Festa das Mães! É 
o dia da Senhora das Candeias.
# Paróquias  # Seiça

  I Jornal $em Notícias
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Seiça. Encontro das famílias no dia da Sagrada Família
O dia 29 de dezembro, dia da Sagrada Fa-
mília de Nazaré, foi um dia especial para 
grande parte das famílias cristãs e, por 
consequência, das famílias da paróquia de 
Seiça. Esta festa inspirou a Pastoral Fami-
liar para convidar os 12 coros da Sagrada 
Família existentes na freguesia para uma 
tarde de convívio, iniciada por um tem-
po de oração, seguido da audição de um 
concerto de Natal pelo grupo de Cantares 
das Fontaínhas e, pelas 17h00, um sabo-
roso lanche oferecido pelos ditos coros da 
Sagrada Família.

Além do grupo de cantares partici-
param outras pessoas, dos coros e não 
coros, em ambiente de verdadeiro espí-
rito de partilha. Esta iniciativa enrique-
ceu a tarde deste dia, consagrado às Fa-
mílias, sob a bênção da Sagrada Família 
de Nazaré.

Parabéns a todos os responsáveis pelo 
evento: à Irene, responsável pelo grupo 

de cantares das Fontaínhas, sob o apoio 
da Câmara Municipal, cujo presidente, 
Luís Albuquerque, se fez presente por um 
dos seus representantes; às instrumen-
tistas, Margarida, Nélia e Teresa, com as 
suas qualidades musicais a acompanhar 
o Grupo de Cantares, orientado pelo 

maestro Pedro; às zeladoras dos 12 coros 
da Sagrada Família e ao Tó Zé, responsável 
da Pastoral Familiar na paróquia que, com 
sua equipa, organizou o saboroso lanche.

# Fontaínhas  # Paróquias  # Seiça

  I Jornal $em Notícias

Jovens crismados de Seiça e Alburitel 
juntam-se em almoço de convívio

Os jovens crismados de Seiça e Alburitel 
encontraram-se num almoço/convívio 
no dia 23 de novembro. Conforme pro-
posto no dia do Crisma, em 27 de outu-
bro, perante o Bispo D. António Marto, 16 
jovens puderam participar neste almoço 
no restaurante “O Patilhas”.

Acompanhados pelo padre José Luís 
e três catequistas, este encontro acabou 
por ser também um momento de refle-
xão sobre o Crisma, o ser crismado e a 
nova condição de cada um destes jovens 
na vida da Igreja.

Este almoço, marcado pela alegria e 
partilha, possibilitou reforçar o espírito 
de grupo e motivar os jovens a assumirem 
um papel activo na comunidade. Confor-

me aponta o passaporte entregue no dia 
do Crisma cada um, nesta nova etapa da 
sua vida, deve agora fortificar a sua cami-

nhada com (e até) Deus.
# Alburitel  # Paróquias  # Seiça

  I Fernando Paquim

Correio da Amizade envia 4.000 cartas
O Correio da Amizade surgiu há vários 
anos por iniciativa dos grupos de jovens 
existentes em algumas freguesias da Viga-
raria de Monte Real. Tendo como objeti-
vo principal desejar as boas festas a todos 
os paroquianos das diversas paróquias 
aderentes, todos os anos milhares de car-
tas são distribuídas pelos “carteiros” de 

cada lugar na véspera de natal ou no dia 
de natal.

Mais uma vez este ano, esta iniciativa 
continuou com muito entusiasmo em 
todas as paróquias que aderiram e foram 
partilhadas mais de 4 000 cartas com pos-
tais de Natal e mensagens de de Paz e de 
Esperança no tempo tão bonito como 

este. Só na paróquia da Bajouca, foram 
escritas e enviadas 2 247 cartas.

Uma iniciativa a continuar e que este 
ano foi abraçada principalmente pelos 
grupos de escuteiros das várias paróquias 
da Vigararia de Monte Real.
# Bajouca  # Escutismo  # Paróquias  # Vigararia de Monte Real

  I Arménio Pedrosa
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Casais jubilados celebram festa das famílias nos Parceiros

No dia 5 de janeiro realizou-se na igreja 
paroquial dos Parceiros a festa das famí-
lias organizada pela pastoral familiar. As-
sim, no dia da Epifania todas as famílias 
foram convidadas a participar na Eucaris-
tia especialmente dedicada a elas.

Catequese, escutismo, coros da sagra-
da família e pastoral familiar juntaram-se 
nesta cerimónia onde não faltaram as pa-
lavras do Papa Francisco, e outras mensa-

gem alusivas à data.
Os casais jubilados, com 50 e 25 anos 

de matrimónio, tiveram o seu destaque 
especial. Este ano, o convite também se 
estendeu aos recém casados em 2019, 
que brindaram comunidade com a sua 
presença. A igreja tornou-se pequena 
para acolher todos os presentes.

Após a cerimónia, seguiu-se um al-
moço convívio, onde cerca de 80 pessoas 

participaram. Umas vez mais os jubilados 
tiveram o seu destaque, onde não faltou o 
bolo e espumante.

A pastoral familiar faz votos para que 
estas pequenas sementes ajudem a solidi-
ficar o Amor destas famílias como a fideli-
dade que Deus tem por nós.

# Parceiros  # Paróquias

  I Paulo Salgueiro

Catequistas e famílias reunem-se em convívio em Caxarias
Os catequistas e respectivas famílias das 
paróquias de Caxarias e Olival reuniram-
-se no dia 4 de janeiro em Caxarias, num 
encontro inter-paroquial.

Este encontro acontece há vários anos 
e é um momento onde os catequistas, 
que colaboram neste serviço pastoral 
em ambas as paróquias juntamente com 
as suas famílias, partilham momentos de 
convívio, quer à mesa durante o jantar, 
quer depois num pequeno momento de 
diversão preparado para todos.

O secretariado de catequese de Caxa-
rias deu as boas-vindas a todos os presen-
tes e agradeceu aos catequistas o serviço 
que prestam às paróquias, bem como às 
famílias que são um apoio para que estes 
possam estar ao serviço das paróquias.

A catequese é um serviço pastoral de 

muita importância e que tem como mis-
são levar o dom da fé que recebemos aos 
outros, tal como nos diz o Papa Francisco: 
“a catequese não é um “trabalho” nem 
uma tarefa externa à pessoa do catequis-
ta, mas “somos” catequistas, e a vida intei-
ra gira em torno desta missão. Com efeito 

“ser” catequista é uma vocação de serviço 
na Igreja; o que foi recebido como dom 
da parte do Senhor, por sua vez deve ser 
transmitido.”

# Caxarias  # Olival  # Paróquias

  I Célia Silva
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Escuteiros da Cruz da Areia ao som de 
“Le Carnaval des Animaux”

Os caminheiros do agrupamento 776-
Cruz da Areia, tiveram a sua atividade de 
Natal de 27 a 29 de dezembro. Começa-
ram sexta-feira de manhã, arrancando 
em direção à Marinha Grande, onde se 
instalaram na sede do agrupamento 36. 
Aí lançaram o seu imaginário, baseado na 
bela música de Camille Saint-Saëns, “Le 
Carnaval des Animaux”. Sendo esta uma 
ode aos animais e às suas qualidades, os 
caminheiros quiseram analisar e aplicar 
estas mesmas qualidades a si próprios ao 
longo de toda o fim de semana. Este tema 
foi também escolhido para que os nossos 
caminheiros andassem de mãos dadas 
com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), tema que o nosso 
agrupamento está a seguir durante este 
ano escutista. Nessa tarde e na manhã 
do dia seguinte, e de acordo com o ima-
ginário, prestou-se serviço na APAMG, 
uma associação de proteção e apoio aos 
animais, onde ajudaram na manutenção 
dos gatis, alimentaram e trataram dos ga-
tos e passearam cães. A tarde de sábado 
passou-se ao ar livre no Parque dos Márti-
res do Colonialismo, na Marinha Grande. 

Com o clã reunido foi altura de falar um 
pouco sobre o que se espera dos cami-
nheiros agora que estão na IV secção e 
qual é o percurso que estes têm a percor-
rer, não só enquanto escuteiros, mas tam-
bém enquanto membros da comunidade. 
O domingo foi o dia de regressar a casa e 

a nossa atividade terminou assim com a 
eucaristia na igreja da Cruz da Areia.

# 36  # 776  # Cruz da Areia  # Escutismo   
# Marinha Grande  # Paróquias

  I Maria Figueiredo
  I Catarina Carvalho

Coimbrão realiza encontro vocacional 
com jovens de Angola e Timor

As Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora 
de Fátima foram à paróquia de Coimbrão 
para realizar um encontro de promoção 
vocacional com dez jovens provenientes 
de Angola e Timor Leste. Esta iniciativa 
que ocorreu domingo da Sagrada Famí-
lia, juntou crianças, pais e catequistas, foi 
muito dinâmica e contou com a intera-
ção dos mais pequenos para participar.

Houve momentos para escuta do ca-
risma reparador através da explicação de 
símbolos, cânticos muito ritmados com 
viola e batuque e uma grande empatia 
para repetir esta atividade.

As irmãs agradecem ao pároco, o pa-
dre Joaquim, o acolhimento e a ocasião 
propícia de partilharem a fé em Jesus Cris-
to e a Mensagem de Fátima.
# Coimbrão  # Irmãs Reparadoras de Nossa 
Senhora de Fátima  # Paróquias

  I Lídia Branco, Ir.
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Caminho Neocatecumenal com Natal 
diferente para crianças da Diocese

As paróquias dos Marrazes e São Mame-
de, diocese de Leiria-Fátima, viveram in-
tensamente a quadra natalícia. Sobretu-
do um grupo de cerca de 40 crianças, que 
prepararam uma peça de teatro sobre o 
Natal e foram visitadas pelos Reis Magos.

“O que significa o presépio?” A ques-
tão surge numa conversa entre um grupo 
de amigos, pré-adolescentes. A resposta, 
determinada, surge enquanto as perso-
nagens do presépio entram em cena. Co-
meçava assim a tarde de 22 de dezembro 
de 2019, no auditório da Igreja dos Pasto-
rinhos, Quinta da Alçada, Marrazes. Em 
cima do palco eram cerca de 20 crianças, 
que, nos aplausos de um auditório qua-
se cheio, viam o culminar de um mês de 
preparação. Ensaios, adereços, cenário. 
“Como pais e aprendizes de cristãos, en-
tendemos que devíamos de ajudar os 
nossos filhos a perceber o verdadeiro 
significado do Natal”, começou por refe-
rir Nuno Antunes, responsável da 1ª Co-
munidade da paróquia dos Marrazes do 
Caminho Neocatecumenal na diocese de 
Leiria-Fátima, carisma da Igreja Católica 
mobilizador da iniciativa, que realizaram 
pela primeira vez.

A quadra natalícia foi assim vivida de 
forma mais prolongada do que o habi-
tual, para contentamento das crianças. 
As celebrações com o emissário dos Reis 
Magos e com os próprios, ocorridas nos 
dias 1 e 5 de janeiro, no salão paroquial da 
Quinta da Matinha, Marrazes, são disso 
exemplo. “Os Reis são o símbolo do poder 
terreno, que reconhece o filho de Deus e 
o adora. O ouro, o incenso e a mirra repre-
sentam a realeza e a divindade do Menino 

Jesus e também o pré-anúncio de que iria 
sofrer. As prendas oferecidas às crianças 
são um sinal desse reconhecimento, que 
Ele está nos mais pequenos”, justificou.

No final, Nuno Antunes fez um ba-
lanço “muito positivo” da iniciativa e dos 
seus diferentes momentos, acrescentan-
do que “a intenção é que se repita no pró-
ximo ano”.
# Caminho Neocatecumenal  # Marrazes  # Paróquias  # São Mamede

  I Pedro Jerónimo

Jovens da vigararia de Ourém rumo à JMJ 2022
Treze jovens da vigararia de Ourém, acei-
taram o desafio da Equipa Vicarial de Jo-
vens para começarem a preparar a parti-
cipação da próxima Jornada Mundial da 
Juventude (JMJ) que decorrerá em Lisboa 
em 2022.

O encontro vicarial decorreu no salão 
paroquial de Nossa Senhora da Piedade, 
em Ourém, no dia 21 de dezembro e par-
ticiparam jovens de várias paróquias da 
vigararia, tendo alguns deles já participa-
do na JMJ.

Depois de se terem apresentado e do 
jantar partilhado, os jovens testaram os 
seus conhecimentos da história das JMJ 
participando no jogo “JMJ Joquer” que os 
conduziu através da história do evento. 
No final do encontro viajaram por todos 
os locais onde já decorreram as Jornadas 
para receber um desafio a preparar até ao 
próximo encontro.
# jmj2022  # Nossa Senhora da Piedade  # 
Paróquias  # Vigararia de Ourém

  I Célia Silva
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Escuteiros de Nossa Senhora das Misericórdias 
aventuram-se em Minde pelo Natal

De 20 a 22 de dezembro, o Agrupamento 
1356 – Nossa Senhora das Misericórdias 
– Ourém, da região escutista de Leiria-Fá-
tima, realizou a sua atividade de Natal em 
Minde. Cada secção teve a oportunidade 
de viver o seu imaginário com diversas 
atividades. Nos lobitos o “Grinch rouba o 
Natal!”, os mais pequenos puderam visua-
lizar um filme sobre o imaginário e visitar 
a gruta onde mora o Grinch. No caso dos 
exploradores, fizeram um jogo de tabu-
leiro em tamanho gigante onde puderam 
pôr à prova os seus conhecimentos sobre 
escutismo. Tiveram também a oportu-
nidade de visitar uma gruta, juntamente 
com os seus irmãos mais velhos, os Cami-
nheiros. No caso dos pioneiros, tiveram 
um dia dedicado ao voluntariado, pude-
ram ajudar um casal de idosos a cuidar 
dos seus animais e um casal mais jovem, 
nas suas tarefas diárias. Aventuraram-se 
também a visitar uma estufa de Hidro-
ponia, a HidroSerra, assim como os Ca-
minheiros. Tivemos também a oportuni-
dade de assistir à missa do Agrupamento 
de Minde, onde testemunhámos a pro-

messa de dirigente do padre da Paróquia 
e a partida de dois caminheiros. Houve 
igualmente oportunidade de aprender 
e de vivenciar com a população, alguns 
termos da língua falada de Minde ou Ni-
nhou, em minderico. Este, que foi um fim 
de semana de chuva e ventos, nem isso 

nos impediu de viver uma Grande Aven-
tura, caminhando na busca e partilha da 
Felicidade!

# 1356  # Dinamismos  # Escutismo  # Minde  
# Nossa Senhora das Misericórdias

  I Filipa Oliveira

Escuteiros de Porto de Mós em Drave

Na madrugada de dia 26 de dezembro, 17 
caminheiros e um chefe do clã nº 24 do 
agrupamento 370 – Porto de Mós, da re-
gião escutista de Leiria-Fátima, partiram 
para o seu empreendimento de Natal na 
aldeia mágica da Drave (http://www.
dravescoutcentre.com/), a Base 
Nacional da IV. Depois de arrumarem 
tudo e montarem as tendas alguns foram 
“experimentar” a água. Ainda nesse dia, já 
depois de almoçarem fizeram o programa 

do Cume, onde subiram a montanha e fi-
zeram uma dinâmica sobre o PPV-projeto 
pessoal de vida. Na manhã de 27 fizeram 
o programa do Sol onde realizaram uma 
dinâmica sobre S. Paulo, patrono da IV 
secção. À tarde praticaram jogos e con-
viveram, e ainda apanharam e cortaram 
lenha. Na manhã do dia 28 arrumaram 
tudo e desmontaram tendas, havendo 
ainda tempo para visitar as lagoas onde, 
como não podia deixar de ser, os mais 

corajosos tomaram banho. Depois da 
despedida à aldeia mágica pararam para 
fazer um almoço partilhado em clã, em 
S. Pedro do Sul, como dita a tradição. De 
seguida, fizeram-se à estrada e rumaram 
a casa, de coração cheio por tudo o que 
fizeram e pela união criada em Clã.

# 370  # Dinamismos  # Escutismo  # Porto de Mós

  I Henrique Moreira

http://www.dravescoutcentre.com/
http://www.dravescoutcentre.com/
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Dia da Sagrada Família na Bajouca
No domingo, dia 29 de dezembro, celeb-
rámos na paróquia da Bajouca, o “Dia da 
Sagrada Família”.

A celebração da missa foi às 11h45, e 
nela estiveram vários casais que celebra-
ram durante o ano de 2019, celebraram 
25 e 50 anos de Matrimónio.

No final da celebração os casais reno-
varam as suas promessas matrimoniais e 
receberam das mãos do celebrante uma 
flor. Depois da foto de grupo o convívio 
continuou num restaurante da terra.
# Bajouca  # Paróquias

  I Arménio Pedrosa

Caranguejeira apresentou novo Conselho 
Paroquial para os Assuntos Económicos

O fim de 2019 coincidiu também com 
o fim das várias comissões das igrejas 
não paroquiais e do Conselho para os 
Assuntos Económicos da paróquia da 
Caranguejeira. Depois de ouvidos os pa-
roquianos o pároco, padre Filipe Lopes, 
apresentou as novas equipas à Diocese, 
tendo recebido aprovação do Bispo dio-
cesano, D. António Marto.

Durante o tempo de advento foram 
solenemente apresentadas, nas respec-
tivas comunidades, as novas comissões 
das igrejas não paroquiais. Por fim, a 5 de 
janeiro, foi solenemente apresentado na 
eucaristia das 11h30 da igreja paroquial o 
novo Conselho Paroquial para os Assun-

tos Económicos. Os membros no novo 
conselho comprometeram-se diante de 
Deus e da comunidade cristã a “adminis-
trar bem e fielmente, em nome da Igreja” 
e segundo as suas leis, “os bens, valores e 
interesses da paróquia”. Prometeram e as-
sinaram o termo do juramento efetuado. 
A assembleia aplaudiu com uma salva de 

palmas.
No ato solene, o pároco agradeceu aos 

membros cessantes todo o trabalho e de-
dicação, e aos novos membros por aceita-
rem esta nova missão e compromisso.

# Caranguejeira  # Paróquias

  I Orlando Marques

Agrupamento da Cruz da Areia. Angariação de 
fundos é motivo para serviço à Comunidade

Na comunidade da Cruz da Areia, já se 
ouviu cantar as janeiras nos dias 3 e 4 de 
janeiro, mas também se ouvirá nos próxi-
mos dias 10 e 17, a partir das 20h30 e dias 
11 e 18, a partir das 18h00.

Este é já o 15º ano consecutivo em 
que o agrupamento de escuteiros 776 – 
Cruz da Areia da região escutista de Lei-
ria-Fátima, canta as janeiras junto da sua 
Comunidade. Esta atividade, que surgiu 
em 2005 como forma de angariação de 
fundos para a participação no Eurojam 
em Inglaterra, depressa se tornou num 
momento de interação esperada pela 
comunidade local da Cruz da Areia, ha-
vendo mesmo alguns anos em que sairam 
da zona de conforto e se deslocaram para 

outras localidades onde residiam escutei-
ros do agrupamento.

O cantar das janeiras tem contribuído 
para o estreitar de laços entre os escutei-
ros do agrupamento, independentemen-
te da sua idade, os pais dos escuteiros e 
a comunidade local. Sendo uma forma 

interessante de transformar uma anga-
riação de fundos numa atividade de inte-
ração com a comunidade, contribuindo 
assim para a felicidade de todos os inter-
venientes.
# 776  # Cruz da Areia  # Escutismo  # Paróquias

  I CNE Leiria-Fátima
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diNaMiSMoS
Dia de Reis no Colégio de São Miguel
A tradição de cantar os Reis, no Colégio, 
continua. Neste ano, coube aos alunos do 
6.ºA, 7.ºA, 10.ºC e também à professora 
Lídia Pereira, de Educação Musical, ir to-
das as salas cantar aos alunos e professo-
res.

Como todos os anos, os alunos e pro-
fessores apreciaram e alguns até deram 
recompensas (gomas, doces, chocolates 
e aplausos).

Não houve muito tempo de prepara-
ção, mas os alunos tiveram um bom de-
sempenho e quem ouviu gostou bastante.

Resumindo, foi um dia em que se cum-
priu a tradição.
# Colégio de São Miguel  # Escolas

  I Alice Reis
  I Elisa Jesus
  I Laura Bartolomeu
  I Maria Costa

Juventude Operária Católica canta as 
janeiras na Marinha Grande

Nos dias 3 e 4 de janeiro, um grupo com-
posto por duas dezenas de pessoas, na 
sua maioria jovens afectos ao movimento 
da Juventude Operária Católica (JOC), fez 
ecoar, pelas noites frias da Marinha Gran-
de, as suas vozes com cânticos alusivos às 
janeiras, tradição portuguesa que consis-
te no cantar de músicas pelas ruas anun-
ciando o nascimento de Jesus Cristo e 
desejando um feliz ano novo. Fizeram-no 
pelo 11º ano consecutivo, perpetuando 

assim uma dinâmica a que deram início 
decorria o ano de 2009.

Por duas noites consecutivas, palmi-
lharam quilómetros, levando alegria e 
votos de um próspero ano a quem se dis-
pôs a abrir-lhes a porta mesmo quando as 
temperaturas baixas que se faziam sentir 
no exterior pouco convidavam a isso.

A iniciativa de reavivar as janeiras, 
enquanto tradição de proximidade en-
tre gentes de uma comunidade, vai ao 

encontro dos valores que alicerçam este 
movimento de jovens católicos, e que lhes 
serve de motivação extra para dar conti-
nuidade a uma prática que promove uma 
inestimável partilha intergeracional.

Um bem-haja a todos os que acolhe-
ram os jocistas de forma calorosa!

# Dinamismos  # Juventude Operária Católica  # Marinha Grande

  I Inês Moreira
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Congresso Enovar sobre liderança traz o 
padre James Mallon a Portugal

Nos dias 7 e 8 de fevereiro, no Auditório 
da senhora da Boa Nova, no Estoril, o Se-
cretariado Nacional Alpha vai realizar o 
evento “Enovar”, sobre liderança à luz da 
Fé, para todos aqueles que têm um papel 
ativo dentro da Igreja.

Em nota enviada pela organização, o 
objetivo é “unir todas as comunidades 
Cristãs é um desafio dos tempos, unir to-
dos os Cristãos com vista à construção de 
uma comunidade local sólida, é um de-
safio ainda maior”. Acrescenta ainda que 
“queremos líderes que possam unir as suas 
comunidades, unir forças e objectivos por 
forma a que possamos ter comunidades 
locais mais fortes. Não queremos líderes 
que façam tudo – queremos muitos líde-
res, que executem a sua missão de acordo 
com os seus carismas, em unidade com to-
dos os serviços da sua comunidade.”

Esta edição do evento conta com a 
presença do padre James Mallon, cana-

diano, vigário Episcopal para a Renovação 
Paroquial e de apoio à liderança na Ar-
quidiocese de Halifax-Yarmouth, na Nova 
Escócia – Canadá. É o autor do Best seller 
“Renovação Divina – de uma paróquia de 
manutenção a uma paróquia missionária”, 
editado pela Paulus e cujo lançamento se 
realizou no Enovar19. Este livro tem-se 
revelado uma excelente ferramenta de re-
novação paroquial, pois ajuda(incentiva) 
as paróquias a cultivarem uma vibrante 
e dinâmica cultura de fé, centrada na 
comunidade e no discipulado missioná-
rio. Em 2016, o padre James também es-
creveu o Guia da Renovação Divina, um 
manual para transformar uma paróquia 
passo a passo e que complementa o livro 
“Renovação Divina”. O Pe. James Mallon 
participou nas duas primeiras edições do 
Enovar através de vídeo, em 2020 estará 
presente pessoalmente e enviou-nos uma 
mensagem a anunciar a sua vinda. A sua 

mensagem pode ser vista clicando no se-
guinte link: https://portugal.alpha.
org/intervenientes

O padre James Mallon é o fundador 
do ministério da Renovação Divina que 
se tem revelado uma excelente ferramen-
ta de renovação paroquial: como passar 
de uma paróquia de manutenção a uma 
paróquia missionária. A sua equipa está a 
acompanhar imensas paróquias em todo 
o mundo, incluindo uma em Portugal, 
sendo esta a paróquia de S. António de Pa-
lhais, na Diocese de Setúbal. A mensagem 
da Renovação Divina ressoou nos cora-
ções de centenas de pastores e leigos em 
todo o mundo. Ele inspirou-os e motivou-
-os a agir e a procurar ajuda na transfor-
mação da sua própria comunidade de fé.

# Alpha  # Dinamismos

  I Paulo Adriano

MENU RÁPIDO
Para aceder à AGENDA da Diocese,  
basta ir para este endereço:
agenda.leiria-fatima.pt

https://portugal.alpha.org/intervenientes
https://portugal.alpha.org/intervenientes
https://agenda.leiria-fatima.pt
http://agenda.leiria-fatima.pt
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Encontros na Basílica desafiam peregrinos 
a refletir sobre a vida em Deus

Primeiro de cinco Encontros realiza-se no dia 12 de janeiro, pelas 15h30, com entrada livre

A Basílica de Nossa Senhora do Rosário 
de Fátima vai acolher no dia 12 de janeiro 
o primeiro da série de cinco Encontros na 
Basílica, que terão como tema “Fátima: vi-
das em Deus”, previstos para este ano pas-
toral, com uma conferência da irmã San-
dra Bartolomeu, religiosa da Congregação 
das Servas de Nossa Senhora de Fátima.

A conferência, que é aberta a todos os 
peregrinos em geral, começa às 15h30 e 
terá como tema “Fátima: viver nessa luz 
que é Deus”.

A Irmã Sandra Bartolomeu pertence 
à Congregação das Servas de Nossa Se-
nhora de Fátima desde 2013, é pintora, 
licenciada em Artes-Plásticas e Ciências 
Religiosas. Fez mestrado em ensino em 
ambas as áreas, na última das quais apro-
fundou as possibilidades da arte enquan-
to caminho cultural e mistagógico de 
acesso ao religioso. Desenvolveu diferen-
tes trabalhos pastorais, nomeadamente 
no âmbito da educação, da catequese e 
da pastoral juvenil e vocacional, coope-
rando presentemente na Diocese de Lei-
ria-Fátima. Ilustrou dois livros infantis da 
congregação a que pertence. Desde 2018 
é colaboradora no Santuário de Fátima, 
no Departamento de Pastoral da Mensa-
gem de Fátima.

“Há muito que Fátima se tornou si-
nónimo de espiritualidade e de luz. São 
muitos os que, rompendo o quotidiano, 
rumam a este lugar-santuário movidos, 
ainda que remotamente, pela hipótese 

de poder tocar e tornar próprio, em algu-
ma medida, o mistério aqui vivido. Num 
contexto social marcado por múltiplas 
buscas e caminhos de espiritualidade, 
podemos perguntar-nos: Que luz é essa 
que em Fátima se oferece? Que espiritua-
lidade, isto é, que vivência dessa luz nos 
é proporcionado pelo acontecimento 
de Fátima?” refere uma nota resumo da 
conferência revelando que a religiosa irá 
abordar as questões da espiritualidade na 
sociedade atual a partir de Fátima.

“O acontecimento de Fátima é escola 
dessa plenitude luminosa, ensinando-nos 
que ela é dom que se acolhe no contexto 
de uma amizade fundante, não exigindo 
da nossa parte senão a adesão que con-
verte toda a vida em adoração” refere-se 
ainda no resumo citado.

Como sempre, a seguir à conferência 
haverá um momento musical que desta 
feita estará a cargo do Aeternum Vocal 
Ensemble, grupo recentemente formado 
(Outubro de 2018). O agrupamento tem-
-se dedicado à interpretação e difusão do 
vasto repertório musical sacro das várias 
épocas da história da música, nomeada-
mente repertório de autores Portugueses. 
Formado inicialmente por nove elemen-
tos, hoje conta com a ajuda de mais de 17 
elementos, a sua maioria ligada à área pro-
fissional de música. O grupo tem-se apre-
sentado em alguns concertos, sobretudo 
pela zona norte do País, e conta já com vá-
rios projetos em mão. O coro foi fundado 

por David Barros, organista no Santuário 
de Fátima desde Setembro de 2017.

Desde 2018, o Santuário tem realiza-
do, nesta Basílica cinco encontros anuais 
de reflexão sobre Fátima em formato de 
palestra com um recital de música. As 
cinco conferências dos Encontros na Basí-
lica neste ano em que o Santuário convida 
os peregrinos a Dar Graças por Viver em 
Deus, irão apresentar Fátima como cha-
mamento à vida em Deus, abordando te-
máticas como: a vocação batismal à san-
tidade; a conversão como recentramento 
da vida em Deus e as dimensões de uma 
espiritualidade cristã à luz da mensagem 
de Fátima, numa edição que, no ano em 
que se assinala o centenário da morte de 
Santa Jacinta Marto, aprofundará o seu 
modelo de santidade e do seu irmão, São 
Francisco Marto.

O segundo Encontro na Basílica, deste 
ano, terá lugar a 8 de março com a confe-
rência “Jacinta Marto, uma entrega até ao 
fim” pela Irmã Ana Luísa Castro, religiosa 
da Aliança de Santa Maria. Seguem -se 
“Lúcia, uma vida plena de Luz” pela Irmã 
Ângela Coelho, vice-postuladora da Cau-
sa de Canonização da Irmã Lúcia, a 7 de 
junho; “Fátima: histórias de santidade” 
por Marco Daniel Duarte a 6 de setembro 
e “Fátima, escola de santidade” pelo Pe. 
Joaquim Teixeira, sacerdote Carmelita, a 8 
de novembro.
# Santuário de Fátima

  I Santuário de Fátima

https://www.fatima.pt
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  I Agência Ecclesiahttps://agencia.ecclesia.pt

Papa reforça oposição a projetos 
de legalização da eutanásia
Mensagem para o Dia Mundial do Doente 2020 sublinha dimensão «sagrada» de cada pessoa e aponta 
«objeção de consciência» como recurso na defesa da vida

Cidade do Vaticano, 03 jan 2020 (Ecclesia) 
– O Papa reforça a sua oposição a proje-
tos de legalização da eutanásia, na men-
sagem para Dia Mundial do Doente 2020 
(11 de fevereiro), divulgada pelo Vaticano.

Dirigindo-se aos profissionais de saú-
de, Francisco pede que a sua ação vise 
“constantemente a dignidade e a vida da 
pessoa, sem qualquer cedência a atos de 
natureza eutanásica, de suicídio assistido 
ou supressão da vida, nem sequer se for 
irreversível o estado da doença”.

O texto refere que, em certos casos, 
a objeção de consciência pode ser uma 
“opção necessária” para os católicos que 
trabalham neste campo. “A vida há de ser 
acolhida, tutelada, respeitada e servida 
desde o seu início até à morte: exigem-no 
simultaneamente tanto a razão como a fé 
em Deus, autor da vida. Em certos casos, 
a objeção de consciência deverá tornar-se 
a vossa opção necessária, para permane-
cerdes coerentes com este ‘sim’ à vida e à 
pessoa”, sustenta o pontífice.

O Papa pede que no centro de 
qualquer intervenção esteja sempre o 
substantivo “pessoa” antes do adjeti-

vo “doente”, com abertura à “dimensão 
transcendente”:

“Lembremo-nos de que a vida é sacra 
e pertence a Deus, sendo por conseguinte 
inviolável”, escreve.

No XXVIII Dia Mundial do Doente, 
que a Igreja Católica celebra anualmen-
te na festa litúrgica de Nossa Senhora de 
Lurdes, Francisco quer recordar as pes-
soas que, em todo o mundo, estão “sem 
possibilidade de acesso aos cuidados mé-
dicos, porque vivem na pobreza”.

Dirijo-me às instituições sanitárias e 
aos governos de todos os países do mun-
do, pedindo-lhes qu e não sobreponham 
o aspeto económico ao da justiça social. 
Faço votos de que, conciliando os princí-
pios de solidariedade e subsidiariedade, 
se coopere para que todos tenham acesso 
a cuidados médicos adequados para sal-
vaguardar e restabelecer a saúde”.

O Papa deseja que a Igreja Católica es-
teja junto das “formas graves de sofrimen-
to”, colmatando o que denomina como 
“carência de humanidade”, para que todas 
pessoas doentes possam encontrar ajuda.

“À Virgem Maria, Saúde dos Enfermos, 

confio todas as pessoas que carregam o 
fardo da doença, juntamente com os seus 
familiares, bem como todos os profissio-
nais da saúde”, conclui.

A 16 e 17 de março, a Academia Pon-
tifícia para a Vida (APV), organismo da 
Santa Sé, vai promover em Portugal umas 
Jornadas de Cuidados Paliativos, com o 
lançamento da versão portuguesa do 
‘Livro Branco para a Promoção e Dissemi-
nação de Cuidados Paliativos no mundo’, 
preparado por um grupo internacional 
de especialistas.

O texto visa a promoção de uma “cul-
tura paliativa”, para responder “às tenta-
ções da eutanásia e do suicídio assistido e, 
acima de tudo, desenvolver uma cultura 
de cuidado que permita oferecer uma 
companhia de amor até a morte”.

O Livro Branco pede avanços nos cui-
dados paliativos para ajudar “os mais de 
25 milhões de pessoas que morrem em 
cada ano com graves problemas de saú-
de”, oferecendo um acompanhamento 
que englobe as dimensões física, emocio-
nal e espiritual.

  I Agência Ecclesia
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Coleção de 1300 presépios mostra o «Evangelho da Vida»
Espaço museológico no Centro Bíblico dos Capuchinhos quer ser polo de evangelização e uma 
«demonstração cultural» de diferentes povos que «sensibiliza» as pessoas e as leva às fontes

Fátima, 04 jan 2020 (Ecclesia) – O espaço 
«Evangelho da Vida», dos Franciscanos 
Capuchinhos, em Fátima, apresenta a cer-
ca de 1300 presépios, no que pretende ser 
um novo polo de evangelização e cultura 
da congregação.

“O presépio é a demonstração cultu-
ral de cada povo e também o respeito de 
cada povo. Desde os materiais, em ferro, 
pau-preto, ouro, marfim, toda a natureza 
incultura no criador e, depois, os povos 
criam ao seu jeito”, explica o Frei Capuchi-
nho Lopes Morgado, mentor do projeto 
que ao longo dos anos foi colecionando 
cerca de 1300 presépios de diferentes ori-
gens e criados com diversos materiais.

“O presépio é, tal como uma criança 
que nasce: as pessoas derretem-se e ficam 
na expetativa.

Uma referência ao presépio leva as 
pessoas a visitar as fontes. Este local não é 
para um visitante apressado”, indica o reli-
gioso, referindo-se ao espaço inaugurado 
hoje e que apresenta presépios dos cinco 
continentes.

O espaço, agora inaugurado, vem 
“enriquecer o centro bíblico” dos Capu-
chinhos, destaca o Frei Fernando Alber-
to Cabecinhas, superior provincial dos 
Capuchinhos em Portugal.

“Sonhamos com este espaço poder 
enriquecer o centro bíblico, por si já um 

centro de evangelização, um anúncio da 
palavra de Deus para os que podem visi-
tar o espaço, agora enriquecido com esta 
coleção de presépios, que tem muito de 
arte, artesãos de grande nome, com um 
aspeto cultural de diversas proveniên-
cias”, indica.

A coleção está organizada em cinco po-
los, e convida a percorrer distintos espaços, 
estando um especialmente dedicado para 
os presépios portugueses, a gruta, que, 
acredita o religioso, “será o espaço para ex-
posições temáticas ou temporárias”.

No percurso, o visitante é levado atra-
vés das «Fontes», «Promessa», «Cumpri-
mento» e «Anúncio», sendo o quinto es-
paço dedicado a «São Francisco e ao seu 
presépio».

O Frei Lopes Morgado apresenta um 
“percurso interno” que convida a levar “a 
Bíblia para a vida”, adiantando ter já agen-
damentos de escolas e grupos de cate-
quese para visitas.

“Em qualquer situação da sua vida que 
as leve (as pessoas) a lembrar o que aqui 
visitaram no espaço museológico”, sugere 
o frei capuchinho.

Detentor de uma vasta coleção de 
presépios, o religioso recorda que cada 
exemplar que recebeu foi sendo colocado 
“num espaço comum dos frades” na casa 
da comunidade e, só posteriormente, re-

colhido para um local apropriado.
“Toda a vida tive um presépio no meu 

lugar de trabalho”, recorda.
A imagem de simplicidade não deixa 

de tocar quem aprecia a arte mas tam-
bém a representação, fazendo do presé-
pio um “veículo de uma mensagem que 
toca o coração”, sugere o provincial em 
Portugal.

“Tudo o que toca as pessoas no seu 
íntimo e na sua sensibilidade, assim re-
presentada com criatividade, sem perder 
o mistério por detrás, é sempre algo que 
pode ser muito importante na transmis-
são de uma mensagem. As palavras são 
importantes mas uma mensagem visuali-
zada que toca o coração, sensibiliza uma 
pessoa”, reconhece o Frei Fernando Cabe-
cinhas.

O responsável destaca estar em curso 
uma iniciativa denominada «Amigos do 
Presépio», um grupo vocacionado para 
manter o espaço e potenciar “a sua linha 
evangelizadora”.

“Queremos propor que à volta da co-
leção se crie um grupo de amigos que 
possam sustentar economicamente o 
projeto mas que possam, também, ajudar 
na reflexão do mistério da encarnação, de 
refletir no compromisso e, no futuro, ser 
guias nas visitas a estes presépios”, sugere. 

  I Agência Ecclesia
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Semana de Oração vai evocar mortes no Mediterrâneo
Iniciativa anual une milhões de cristãos, de várias Igrejas, entre 18 e 25 de janeiro

Lisboa, 03 jan 2020 (Ecclesia) – A sema-
na anual de oração pela unidade dos 
cristãos, que une milhões de pessoas de 
várias Igrejas, entre 18 e 25 de janeiro, vai 
recordar em 2020 os migrantes e refugia-
dos que são vítimas de naufrágios no Me-
diterrâneo.

A reflexão é proposta pelas comunida-
des cristãs do arquipélago maltês, a par-
tir do relato bíblico do naufrágio de São 
Paulo II (século I), que o levou até à ilha 
de Malta, onde, segundo o livro dos Atos 
dos Apóstolos, foi tratado com “invulgar 
humanidade”.

“Hoje muitas pessoas estão a enfren-
tar terrores semelhantes, nesses mesmos 
mares. Os lugares mencionados no tex-
to também fazem parte das histórias de 
migrantes de tempos modernos”, refere 
a proposta de reflexão, publicada em 
conjunto pelo Conselho Pontifício para a 
Promoção da Unidade dos Cristãos (San-
ta Sé) e a Comissão Fé e Constituição do 
Conselho Mundial das Igrejas.

Os materiais para foram preparados 
pelas Igrejas cristãs em Malta e Gozo 
(Cristãos Unidos em Malta), destacando 
a chegada da fé cristã a estas ilhas, através 

do apóstolo Paulo.
Evocando as “crises da migração”, o 

texto recorda que “muitos estão a fazer 
jornadas perigosas por terra e pelo mar 
para escapar de desastres naturais, guerra 
e pobreza”.

“As suas vidas também estão expostas 
a imensas e friamente indiferentes for-
ças – não apenas naturais, mas também 
políticas, económicas e humanas”, pode 
ler-se.

Essa indiferença humana assume vá-
rias formas: a indiferença dos que vendem 
lugares em barcos inadequados para pes-
soas desesperadas; a indiferença que leva 
à decisão de não enviar barcos de socorro; 
a indiferença que faz mandar embora bar-
cos de imigrantes”.

Os cristãos são convidados à “hospi-
talidade”, testemunhando em conjunto a 
“amorosa providência de Deus para todas 
as pessoas”.

“A nossa própria unidade cristã será 
descoberta não apenas mostrando hospi-
talidade uns aos outros, embora isso seja 
muito importante, mas também através 
de encontros amigáveis com aqueles que 
não partilham nossa língua, cultura ou fé”, 

indica a proposta de reflexão.
A passagem bíblica escolhida para 

2020 foi tirada do livro dos Atos dos 
Apóstolos (27,18-28,10), narrando o nau-
frágio de São Paulo a caminho de Roma, 
com o tema “Demonstraram-nos uma 
benevolência fora do comum”.

O ‘oitavário pela unidade da Igreja’, 
hoje com outra denominação, começou 
a ser celebrado em 1908, por iniciativa do 
norte-americano Paul Wattson, presbíte-
ro anglicano que mais tarde se converteu 
ao catolicismo.

O ecumenismo é o conjunto de inicia-
tivas e atividades tendentes a favorecer o 
regresso à unidade dos cristãos, quebrada 
no passado por cismas e ruturas.

As principais divisões entre as Igrejas 
cristãs ocorreram no século V, depois dos 
Concílios de Éfeso e de Calcedónia (Igreja 
copta, do Egito, entre outras); no século XI 
com a cisão entre o Ocidente e o Oriente 
(Igrejas Ortodoxas); no século XVI, com a 
Reforma Protestante e, posteriormente, a 
separação da Igreja de Inglaterra (Angli-
cana).

  I Agência Ecclesia

Rádio Sim vai ser «descontinuada»
Grupo Renascença Multimédia evoca «sustentabilidade económica» para opção mas avança que 
«alternativas» estão em estudo para responder a público sénior

Lisboa, 04 jan 2020 (Ecclesia) – A Rádio 
Sim, do Grupo Renascença Multimédia, 
vai ser “descontinuada” por motivos de 
“sustentabilidade económica” estando a 
ser “encaradas” alternativas para o públi-
co sénior.

“Nestes 11 anos de vida, a rádio criou 
fortes laços através de um trabalho de 
grande proximidade a um público sénior 
que o Grupo Renascença Multimédia 
pretende continuar a servir”, indica um 
comunicado enviado à Agência ECCLE-
SIA.

Destinada a um público “sénior”, a Rá-
dio Sim estreou-se a 4 de agosto de 2008 
e emitia canções dos anos 50, 60, 70 e 80.

“A Rádio Sim foi a primeira experiência 
de um projeto de rádio completamente 
estruturado a pensar no público sénior, 
mas, infelizmente, sem alcançar a indis-
pensável viabilidade económica, apesar 
de todos os esforços desenvolvidos”, afir-

ma a nota.
O Grupo Renascença Multimédia re-

conhece “um conjunto de personalida-
des e animadores de rádio que geraram 
grande empatia e amizade com os seus 
ouvintes, não só por via das emissões, mas 
também através das plataformas digitais”, 
estendendo um “agradecimento” a “to-
dos os artistas portugueses” que colabo-
raram no projeto.

“A sua adesão e apoio ajudaram a 
manter até hoje esta rádio que apesar da 

decisão agora tomada, procurou servir do 
melhor modo possível um público para 
o qual muito poucos trabalham”, subli-
nham.

O Grupo Renascença Multimédia 
afirma que “outras alternativas para este 
público” estão a ser “encaradas” num 
processo que, indica, será “gradual” e que 
“acontecerá ao longo dos próximos me-
ses”.

  I Agência Ecclesia
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SÍRIA: Arcebispo de Alepo agradece ajuda da Fundação 
AIS e lança apelo: “não nos deixem sozinhos!”
A situação de crise humanitária na Síria 
parece não ter fim à vista. Os combates 
que prosseguem na província de Idleb, 
por exemplo, já levaram à fuga de mais de 
235 mil pessoas nas últimas semanas, em 
resultado da ofensiva militar desencadea-
da pelas forças de Damasco.

O recrudescimento dos combates, 
com as forças do regime de Bashar al-As-
sad a intensificaram a ofensiva com vista 
à eliminação das bolsas de resistência de 
grupos jihadistas, pode vir a revelar-se 
dramático pois a região abriga cerca de 3 
milhões de pessoas.

É neste contexto de crise humanitária 
que o arcebispo de Alepo dos maronitas, 
D. Joseph Tobji, agradeceu a ajuda da Fun-
dação AIS e, em declarações ao L’Osserva-
tore Romano, lançou um apelo à comu-
nidade internacional para não abandonar 
a Síria.

“Peço somente uma coisa: rezem por 
nós, não nos deixem sozinhos.” Explican-
do que o país vive numa situação de su-
foco económico, em resultado não só dos 
anos de guerra mas também do embargo 
internacional, D. Joseph Tobji afirma que, 
“neste momento”, a “Síria sofre”, está a 

“apagar-se pouco a pouco” e “ninguém 
tem mais vontade de permanecer nem 
tem forças para continuar”.

Falando ao jornal oficial do Vaticano, o 
Arcebispo de Alepo diz ainda que os “jo-
gos de poder estão a levar o país para o 
abismo”. “Precisamos de ajuda. Mas façam 
isso antes que seja tarde demais.”

O prelado recordou as recentes cele-
brações de Natal, marcadas ainda pela 
guerra, e explicou que, apesar das inú-
meras dificuldades, a comunidade cristã 
procurou viver esta quadra com esperan-
ça e fé. “Foi um Natal marcado pela pre-
cariedade e pelo medo. Embora os tiros 
e bombardeamentos nos arredores de 
Alepo não deem trégua, os cristãos con-
tinuam a ter fé. Peço somente uma coisa: 
rezem por nós, não nos deixem sozinhos.”

Sobre a ajuda que a comunidade cris-
tã tem recebido através da generosidade 
dos benfeitores da Fundação AIS em todo 
o mundo, D. Joseph Tobji enumerou al-
guns dos projectos que têm sido promo-
vidos nos últimos anos.

A Fundação AIS tem ajudado, disse o 
Arcebispo, “em vários campos de acção: 
desde a construção de igrejas e de casas 

destruídas ou danificadas até à imple-
mentação de projectos pastorais, do en-
vio de pacotes de alimentos à educação 
de jovens e à formação de médicos”.

Uma ajuda preciosa que mereceu um 
enorme elogio: “Não temos palavras para 
agradecer o empenho da AIS”, disse ainda 
o Arcebispo de Alepo dos maronitas ao 
jornal L’Osservatore Romano.

  I Fundação AIS

IRAQUE: “Há uma ameaça real” de genocídio sobre os cristãos, 
diz responsável da AIS pelos projectos no Médio Oriente
A derrota dos jihadistas do Daesh, o auto-
-proclamado Estado Islâmico não fez aca-
bar a ameaça de genocídio que continua a 
ser real sobre a comunidade cristã.

Quem o diz é o Padre Andrzej Halem-
ba, responsável há vários anos pelos pro-
jectos de ajuda de emergência da Funda-
ção AIS no Médio Oriente e um dos mais 
profundos conhecedores da situação em 
que se encontram estes países.

Segundo este sacerdote, os cristãos 
do Oriente Médio correm o risco de um 
novo ataque de grupos terroristas que 
procuram ainda erradicar a comunidade 
destas terras bíblicas.

“Não consigo imaginar o Médio Orien-
te sem cristãos, mas a ameaça é real. O 
Daesh [o auto-proclamado Estado Islâ-
mico] queria erradicar os cristãos”, expli-

ca este sacerdote, adiantando que “essa 
mentalidade genocida ainda está viva no 
Al Nusra e em outros grupos [jihadistas].

A situação é grave. A tal ponto que, 
segundo este responsável da Fundação 
AIS, a sobrevivência da comunidade cris-
tã passa pela própria entreajuda. “Se os 
cristãos conseguirem ficar juntos e ajuda-
rem-se mutuamente, então conseguirão 
permanecer.”

Para o Padre Halemba, a erradicação 
do cristianismo seria trágica para a região, 
nomeadamente ao nível das consequên-
cias para a pluralidade religiosa e para 
todo o processo de construção de pontes 
em zonas de conflito. “Os cristãos são a 
alma” do Iraque, diz este sacerdote, acres-
centando que o papel que desempenham 
é crucial “porque são pacificadores”. “Os 

cristãos trabalham pela paz e coexistência 
pacífica, contribuindo para o bem-estar 
do país. ”

Em 2003, no Iraque, havia 1,5 milhões 
de cristãos. Agora, apenas 16 anos de-
pois, todas as estimativas apontam para 
menos de 250 mil. E há estimativas ainda 
mais baixas, de apenas cerca de 120 mil. O 
mesmo decréscimo acentuado da popu-
lação cristã está a acontecer na Síria.

Perante esta situação, urge a colabo-
ração dos cristãos em todo o mundo no 
apoio a estas comunidades que vivem nas 
terras bíblicas. “Todos nós temos que tra-
balhar para o bem de todos. A Fundação 
AIS apoia todos os cristãos, não apenas 
os católicos”, explica o Padre Halemba, 
adiantando que “Jesus Cristo queria uni-
dade entre seus seguidores”.

https://www.fundacao-ais.pt
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TEMA

A liturgia deste domingo coloca a questão da vocação; e 
convida-nos a situá-la no contexto do projecto de Deus 
para os homens e para o mundo. Deus tem um projecto de 
vida plena para oferecer aos homens; e elege pessoas para 
serem testemunhas desse projecto na história e no tempo.

A primeira leitura apresenta-nos uma personagem misterio-
sa – Servo de Jahwéh – a quem Deus elegeu desde o seio ma-
terno, para que fosse um sinal no mundo e levasse aos povos 
de toda a terra a Boa Nova do projecto libertador de Deus.

A segunda leitura apresenta-nos um “chamado” (Paulo) a re-
cordar aos cristãos da cidade grega de Corinto que todos eles 
são “chamados à santidade” – isto é, são chamados por Deus 
a viver realmente comprometidos com os valores do Reino.

O Evangelho apresenta-nos Jesus, “o Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo”. Ele é o Deus que veio ao 
nosso encontro, investido de uma missão pelo Pai; e 
essa missão consiste em libertar os homens do “peca-
do” que oprime e não deixa ter acesso à vida plena.

LiTUrGia

SUGESTÕES DE CÂNTICOS

ENTRADA
Toda a terra vos adore (C. Silva)   . . . . . . . . . . . . . 36
Á tua porta (Effathá)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

SALMO RESPONSORIAL
Eu venho Senhor (M. Luís)   . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Eu venho Senhor (C. Silva)   . . . . . . . . . . . . . . . . 37

APRESENTAÇÃO DOS DONS
Tu és Senhor, meu único bem (Espiritual Negro)   . . 38
Creio em Jesus meu Salvador (M Silva)    . . . . . . . . 38

COMUNHÃO
Preparais a mesa para mim (C Silva)    .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Via de Amor (Gen Rosso)   . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

PÓS-COMUNHÃO
Senhor, eu creio que sois Cristo (J Fern Silva)    .  .  .  .40
És Senhor, minha força (A Espinosa)    .  .  .  .  .  .  .  .  .40

FINAL
Cristo quer a tua ajuda para amar (C Gabarain) . . . 41
Deus imenso Te louvamos (Viena 1776).  .  .  .  .  .  .  .  . 41

O TEMA é retirado do portal do Dehonianos, em www.
dehonianos.org. Nesse mesmo local, pode encontrar 
muitos textos que o ajudam a refletir a liturgia de cada 
domingo. CARREGUE AQUI PARA ACEDER.

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

Pode encontrar todas as leituras para as 
celebrações no site www.liturgia.pt. CARREGUE 
AQUI PARA ACEDER.

http://liturgia.pt
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LEITURA I Is 49, 3.5-6
«Farei de ti a luz das nações, para que sejas a minha salvação»
A liturgia da Palavra deste Domingo refere-se ainda à manifestação do 
Senhor, celebrada no Tempo de Natal, particularmente na solenidade da 
Epifania. Esta primeira leitura é um dos chamados “Cânticos do Servo de 
Deus” do profeta Isaías. Este “Servo de Deus”, que vem a identificar-Se 
com o Senhor Jesus, é por Deus escolhido para levar a luz da palavra de 
Deus não apenas ao povo de Deus, mas a todos os povos, para a todos 
trazer à unidade de um só povo, que é afinal a sua Igreja. Mas esta luz só 
poderá iluminar os que olham para o Senhor com a fé que lhes vem da 
Palavra de Deus.

Leitura do Livro de Isaías
Disse-me o Senhor: «Tu és o meu servo, Israel, por quem ma-
nifestarei a minha glória». E agora o Senhor falou-me, Ele que 
me formou desde o seio materno, para fazer de mim o seu ser-
vo, a fim de Lhe reconduzir Jacob e reunir Israel junto d’Ele. Eu 
tenho merecimento aos olhos do Senhor e Deus é a minha for-
ça. Ele disse-me então: «Não basta que sejas meu servo, para 
restaurares as tribos de Jacob e reconduzires os sobreviventes 
de Israel. Vou fazer de ti a luz das nações, para que a minha 
salvação chegue até aos confins da terra».
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 39 (40), 2 e 4ab.7-8a.8b-9.10-11ab (R. 8a e 9a)
 
Refrão: Eu venho, Senhor,
para fazer a vossa vontade. Repete-se

Esperei no Senhor com toda a confiança
e Ele atendeu-me.
Pôs em meus lábios um cântico novo,
um hino de louvor ao nosso Deus. Refrão

Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações,
mas abristes-me os ouvidos;
não pedistes holocaustos nem expiações,
então clamei: «Aqui estou». Refrão

«De mim está escrito no livro da Lei
que faça a vossa vontade.
Assim o quero, ó meu Deus,
a vossa lei está no meu coração». Refrão

Proclamei a justiça na grande assembleia,
não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.
Não escondi a vossa justiça no fundo do coração,
proclamei a vossa fidelidade e salvação. Refrão

LEITURA II 1 Cor l, 1-3
«A graça e a paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo
estejam convosco»
Começamos a ler a Primeira Epístola aos Coríntios. Hoje quase nos li-
mitamos à dedicatória muito desenvolvida, como era costume naquele 
tempo. Mas logo aí se podem encontrar grandes afirmações da fé cristã, 
que depois serão desenvolvidas ao longo de toda a carta. Toda a vida cris-
tã é fruto do chamamento de Deus à fé: foi assim com Paulo, é assim com 
todos os cristãos. Para todos, o chamamento à fé é dom gratuito de Deus, 
portador de paz. Com esta introdução, todos ficamos a sentirmo-nos 
destinatários da epístola, da qual este ano apenas leremos a primeira 
parte.

Início da primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Corín-
tios
Irmãos: Paulo, por vontade de Deus escolhido para Apóstolo 
de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está 
em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, cha-
mados à santidade, com todos os que invocam, em qualquer 
lugar, o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e 
nosso: A graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cris-
to estejam convosco.
Palavra do Senhor.

ALELUIA Jo 1, 14a.12a
 
Refrão: Aleluia. Repete-se

O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós.
Àqueles que O receberam
deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Refrão

EVANGELHO Jo 1, 29-34
«Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo»
Um dos testemunhos que manifesta Jesus como o Messias é o de João Bap-
tista. Ele apresenta-O como o “Cordeiro de Deus”. O símbolo do Cordeiro 
reúne duas passagens do Antigo Testamento, aplicando-as a Jesus: a do 
“Servo de Deus” (I leit.), que carrega com o pecado do mundo (Is 53, 7), e 
a do cordeiro pascal, que é imolado para tirar o pecado do mundo. Uma e 
outra coisa o é o Senhor. Descendo à água entre os pecadores, Ele humi-
lha-Se, assumindo a situação da nossa natureza de homens pecadores; 
uma vez ungido pelo Espírito Santo, Ele torna-Se fonte desse mesmo Es-
pírito para todos os que são baptizados em seu nome.

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, João Baptista viu Jesus, que vinha ao seu en-
contro, e exclamou: «Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 
do mundo. É d’Ele que eu dizia: ‘Depois de mim vem um ho-
mem, que passou à minha frente, porque era antes de mim’. 
Eu não O conhecia, mas foi para Ele Se manifestar a Israel que 
eu vim baptizar na água». João deu mais este testemunho: «Eu 
vi o Espírito Santo descer do Céu como uma pomba e perma-
necer sobre Ele. Eu não O conhecia, mas quem me enviou na 
baptizar na água é que me disse: ‘Aquele sobre quem vires o 
Espírito Santo descer e permanecer é que baptiza no Espíri-
to Santo’. Ora, eu vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de 
Deus».
Palavra da salvação.
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ORAÇÃO DOS FIÉIS

Irmãs e irmãos em Cristo:
Oremos a Deus Pai todo-poderoso,
que nos enviou o seu muito amado Filho
e nos dá a graça de participar nestes santos mistérios,
e peçamos (ou: e cantemos), com fé:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.
Ou: Ouvi, Senhor, a nossa súplica.

1. Para que o Papa N., os bispos a ele unidos e os presbíteros
dêem testemunho, por palavras e por obras,
da santidade a que Deus os chama dia após dia,
oremos.

2. Para que os fiéis e catecúmenos do mundo inteiro
acreditem em Jesus, o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo,
oremos.

3. Para que os governantes sejam homens de paz,
e os povos possam viver tranquilos
e progredir no bem-estar, na justiça e na liberdade,
oremos.

4. Para que os homens e mulheres do nosso tempo
descubram em Cristo a luz das nações
e edifiquem um mundo mais justo e mais fraterno,
oremos.

5. Para que esta assembleia e a nossa Paróquia
perseverem na fé e na piedade,
e os seus membros cresçam no respeito mútuo,
oremos.

Deus todo-poderoso e eterno,
que por vosso Filho Jesus Cristo
fizestes chegar a salvação até aos confins da terra,
olhai com bondade o povo que Vos suplica
e conduzi-o à glória do vosso reino.
Por Cristo Senhor nosso.

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: 351 617 062

MENU RÁPIDO
Para acompanhar 
todas as notícias da Diocese,  
basta ir para este endereço:
noticias.leiria-fatima.pt

noticias.leiria-fatima.pt
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Toda a terra Vos adore

Refrão

Salmo 65

C. Silva

Estrofe

 Toda a terra Vos adore 

 2. Ante a grandeza do vosso poder,
  curvam-se os vossos inimigos.
  A terra inteira Vos adore e celebre,
  entoe hinos ao vosso nome».

 3. Vinde contemplar as obras de Deus,
  admirável na sua acção pelos homens:
  Mudou o mar em terra firme,
  atravessaram o rio a pé enxuto.

 4. Alegremo-nos n’Ele.
  Domina eternamente com o seu poder;
  os seus olhos observam as nações,
  os rebeldes não levantarão a cabeça.

 5. Povos, bendizei o nosso Deus,
  fazei ressoar os seus louvores.
  Foi Ele quem conservou a nossa vida
  e não deixou que nossos pés vacilassem.

CÂNTiCoS
ENTRADA
Toda a terra vos adore (C. Silva)  

Á tua porta (Effathá)  
Opção:

19 janeiro 2020 
2º domingo do Tempo Comum Ano A

CÂNTICOS
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um hino de lou– vor ao nos - so Deus.

M. LuísRefrão

Salmo 39

Eu venho Senhor

Estrofe

 Eu venho Senhor para fazer 

 2. Não Vos agradaram sacrifícios nem oblações,
  mas abristes-me os ouvidos;
  não pedistes holocaustos nem expiações,
  então clamei: «Aqui estou.

 3. “De mim está escrito no Livro da Lei
  que faça a vossa vontade.
  Assim o quero, ó meu Deus,
  a vossa lei está no meu coração”.

 4. Proclamei a justiça na grande assembleia,
  não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis.
  Não escondi a vossa justiça no fundo do coração,
  proclamei a vossa fidelidade e salvação.

SALMO RESPONSORIAL
Eu venho Senhor (M. Luís)  

Eu venho Senhor (C. Silva)  
Opção:
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Tu és... meu único bem

Espiritual Negro
Refrão

Estrofe

 Tu és Senhor meu único bem 

 2. A Ti levanto a minha voz, ó Senhor!
  Escuta a minha oração, ó Senhor!

 3. Liberta-nos de todo o mal, ó Senhor!
  E dá-nos sempre do teu pão, ó Senhor!

 4. A Ti, nos homens quero amar, ó Senhor!
  Minha amizade partilhar, ó Senhor!

APRESENTAÇÃO DOS DONS
Tu és Senhor, meu único bem (Espiritual Negro)  

Creio em Jesus meu Salvador (M Silva)   
Opção:
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Refrão
C. Silva

Estrofe
Sl. 22

 2. Ele me guia por sendas direitas,
  por amor do seu nome.
  Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos,
  não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo.

 3. Para mim preparais a mesa,
  à vista dos meus adversários;
  com óleo me perfumais a cabeça
  e meu cálice transborda.

 4. A bondade e a graça hão-de acompanhar-me,
  todos os dias da minha vida,
  e habitarei na casa do Senhor,
  para todo o sempre.

 Preparais a mesa para mimCOMUNHÃO
Preparais a mesa para mim (C Silva)  

Via de Amor (Gen Rosso)  
Opção:
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Refrão

Salmo 33

F. Silva

Estrofe

2. Enaltecei comigo o Senhor / e exaltemos juntos o seu nome.
 Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, / libertou-me de toda a ansiedade.

3. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes, / o vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
 Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, / salvou-o de todas as angústias.

4. O Anjo do Senhor protege os que O temem / e defende-os dos perigos.
 Saboreai e vede como o Senhor é bom; / feliz o homem que n’Ele se refugia.

5. Temei o Senhor, vós os seus fiéis
 porque nada falta aos que O temem.
 Os poderosos empobrecem e passam fome,
 Aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma.

 Senhor eu creio que sois Cristo

PÓS-COMUNHÃO
Senhor, eu creio que sois Cristo (J Fern Silva)  

És Senhor, minha força (A Espinosa)  
Opção:
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2. Ao que sofre e ao triste
    Dá-lhe amor, dá-lhe amor.
    Ao humilde e ao pobre
        Dá-lhe amor.    bis

3. Ao que vive a teu lado
    Dá-lhe amor, dá-lhe amor.
    Ao que vem de outra terra
        Dá-lhe amor.    bis

Estrofe

Cristo quer a tua ajuda

C. Gabarain

Refrão

 Cristo quer a tua ajuda 

 2. Ao que sofre e ao triste dá-lhe amor, dá-lhe amor.
  Ao humilde e ao pobre dá-lhe amor.  (bis)
 3. Ao que vive a teu lado dá-lhe amor, dá-lhe amor.
  Ao que vem de outra terra dá-lhe amor.  (bis)
 4. Ao que fala outra língua dá-lhe amor, dá-lhe amor.
  Ao que pensa diferente dá-lhe amor.  (bis)
 5. Ao amigo de sempre dá-lhe amor, dá-lhe amor.
  E ao que não te saúda dá-lhe amor.  (bis) 

FINAL
Cristo quer a tua ajuda para amar (C Gabarain)

Deus imenso Te louvamos (Viena 1776)

Opção:
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VoX PoPULi

P. Jorge Guarda
Vigário Geral

Comentário da semana   
Conselhos pastorais: órgãos de comunhão 
e discernimento em ordem à ação

Está em curso na Diocese a eleição dos 
membros para o novo Conselho Pastoral 
Diocesano. Em Leiria-Fátima, este órgão 
foi criado em 1995 pelo bispo D. Serafim 
Silva, que aprovou os primeiros estatu-
tos em 1997, renovados e atualizados em 
2010, por D. António Marto. Sempre que 
possível, a eleição dos representantes das 
vigararias é feita pelos membros dos se-
cretariados permanentes dos conselhos 
pastorais paroquiais. Assim aconteceu na 
Vigararia de Leiria, no passado sábado.

Na Diocese de Leiria-Fátima, o conselho 
pastoral paroquial foi aconselhado pelo 
bispo D. Alberto Amaral, em 1976, e de-
sejado pelo Congresso Diocesano dos 
Leigos, em 1988; no ano seguinte, foi ana-
lisado nas paróquias um projeto de mo-
delo de estatutos, que só veio a ser pro-
mulgado pelo bispo D. Serafim Silva, em 
1994; o Sínodo diocesano (1995-2002) 
também o incentivou como organismo 
de comunhão; a pouco e pouco, de forma 
descontínua e com avanços e recuos, foi 
sendo criado em algumas paróquias, com 
estatutos próprios, assumindo progressi-
vamente maior relevância.

Os conselhos pastorais diocesanos e pa-
roquiais têm a sua origem na nova cons-
ciência e visão sobre a Igreja que emergiu 
do Concílio Vaticano II (1962-1965). Este 
exortou os bispos e padres na sua missão 
pastoral a fomentarem a corresponsabi-
lidade dos leigos, pedindo-lhes pareceres 
e conselhos, confiando-lhes mais tarefas 
e animando-os a tomarem iniciativas: 
“Muitos bens se devem esperar destas 
relações confiantes entre leigos e pas-
tores: é que assim se fortalece nos leigos 
o sentido da própria responsabilidade, 
fomenta-se o seu empenho a mais facil-
mente se associam nas suas energias à 
obra dos pastores. Estes, por sua vez, aju-
dados pela experiência dos leigos, tanto 
nas coisas espirituais como nas tempo-
rais, mais facilmente julgarão com acerto, 
a fim de que a Igreja inteira, com a energia 

de todos os seus membros, cumpra mais 
eficazmente a sua missão para a vida do 
mundo”(LG 37). Estes órgãos consultivos 
foram depois recomentados pelo Código 
de Direito Canónico (1983), tanto o dio-
cesano (cân. 511-514) como o paroquial 
(cân. 536).

São constituídos por membros de diver-
sos carismas, vocações e responsabilida-
des eclesiais, exprimindo a diversidade 
e fraternidade da Igreja em virtude do 
Batismo, da Eucaristia e dos dons do Espí-
rito. Tornam-se espaços de comunhão de 
membros da mesma Igreja que partilham 

experiências, ideias, projetos e preocupa-
ções, de participação corresponsável de 
cada um dos fiéis católicos e de coorde-
nação de esforços, projetos e iniciativas 
em função da comum missão eclesial que 
a todos envolve.

Reúnem-se sob a liderança do pastor da 
diocese ou da paróquia como seu presi-
dente.

O bispo ou o pároco são a garantia da co-
munhão eclesial e da unidade. Cabe-lhe 
promover a participação de todos, dando 
a cada um voz e vez para dar o próprio 

Na Diocese de Leiria-Fátima, o conselho 
pastoral paroquial foi aconselhado 
pelo bispo D. Alberto Amaral, em 1976, 
e desejado pelo Congresso Diocesano 
dos Leigos, em 1988; no ano seguinte, foi 
analisado nas paróquias um projeto de 
modelo de estatutos, que só veio a ser 
promulgado pelo bispo D. Serafim Silva, 
em 1994.
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contributo e acolher o dos outros. Tendo 
em conta o parecer do respetivo conselho 
pastoral, é sua responsabilidade tomar as 
decisões oportunas para a ação pastoral. 
Têm um secretariado permanente com 
as funções de preparar as reuniões, de-
finindo a respetiva agenda e fazendo a 
convocatória, em tempo conveniente, de 
coordenar as sessões de trabalho, tomar 
notas das mesmas e redigir a respetiva 
ata, comunicar as conclusões e, confor-
me a decisão do presidente, providenciar 
que sejam levadas à prática por aqueles a 
quem compete fazê-lo, colaborando nes-
se sentido.

No funcionamento destes conselhos é 
fundamental a escuta mútua entre todos 
os seus membros, valorizando o contri-
buto e a opinião de cada um, em busca 
do discernimento e identificação dos ca-
minhos de ação pastoral. Procura-se que 
as decisões não sejam tomadas simples-
mente por maioria, ainda que absoluta, 
mas com um consenso o mais alargado 
possível.

Estes órgãos de participação regem-se 
por estatutos próprios, aprovados pelo 
bispo diocesano. Neles se define a iden-
tidade do conselho, estabelecem-se os 
objetivos e as regras da sua constituição 
e funcionamento. Contribuem assim para 

evitar arbitrariedades tanto do presidente 
como de qualquer um dos seus membros 
e promover ambiente de valorização e o 
respeito por cada um.

A finalidade destes órgãos é fazer a leitu-
ra da realidade, discernindo-a à luz da fé, 
para tirar conclusões práticas e identificar 
os caminhos pastorais a seguir para o tes-
temunho e anúncio mais eficaz do Evan-
gelho aos homens e mulheres de hoje, 
segundo a missão da Igreja, no âmbito da 
própria diocese ou da paróquia. Contri-
buem assim para a elaboração de orien-
tações, projetos e programas pastorais. 
Possibilitam a partilha de experiências 
dos seus membros nos diversos âmbitos 
da sua vida e do seu empenho eclesial. É 
sua função também avaliar o resultado do 
que foi definido e realizado, compreender 
o que deu frutos e o que foi ineficaz, iden-
tificar e incentivar dinâmicas pastorais 
inovadoras nos diferentes campos da 
ação pastoral da Igreja.

Como em todas as realidades humanas, 
também nestes conselhos há tentações. 
Identifico pelo menos três. A primeira é 
a de os seus membros serem demasiado 
passivos, tornando-se apenas guarda-cos-
tas do pastor, aprovando as suas ideias e 
iniciativas. A segunda é a de assumirem 
um papel de quem dita e controla o que 

o pastor ou outros devem fazer, sem res-
peito pela responsabilidade de cada um 
e sem promover um compromisso cor-
responsável, organizado e colaborante 
de todos. A terceira tentação é a discernir 
situações e avaliar iniciativas e atividades, 
sem procurar identificar o que e como fa-
zer para melhorar ou inovar na ação pas-
toral, em ordem a suscitar mais frutos de 
vida cristã nas pessoas e nas comunidades 
de fiéis.

Estes conselhos pastorais, tanto no âm-
bito diocesano como no paroquial, têm 
o seu caminho iniciado e bem. É preciso, 
contudo, mais esforço para que concre-
tizem uma Igreja onde todos são sujeitos 
corresponsáveis que agem em comunhão 
e colaboração para o desenvolvimento da 
vida e missão da Igreja no presente.

Concluo com as palavras do bispo dioce-
sano, D. António Marto, na carta pastoral 
“Ir ao coração da Igreja”, de 2009, onde 
afirma, referindo também os conselhos 
para os assuntos económicos: “Estes con-
selhos são uma estrutura decisiva para 
configurar a Igreja-comunhão. A sua au-
sência é sintoma grave de uma falta de 
comunhão e participação na comunida-
de cristã.” (n. 4.3)

\\
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Diana Costa
Enfermeira de Cuidados Gerais
dianacosta.enf@gmail.com

Lénea Coelho
Enfermeira Especialista  
em Saúde Mental e Psiquiatria
leneacoelho@gmail.com

Mas após horas a preparar cerca de 
450 ofertas e depois de ultrapassadas 
(muitas) burocracias, lá fomos nós, 
bem cedo, celebrar o “Dia de Reis” nos 
estabelecimentos prisionais de Leiria 
neste sábado, dia 4 de janeiro.

Lugares comuns:  
Este Natal foi diferente…

“Este Natal foi diferente”, comentavam 
os Samaritanos entre si. Alguém acres-
centou que, durante todos estes anos de 
voluntariado, nunca houve visitas iguais! 
Outro, dizia que temos que estar prepara-
dos para tudo, que há muita imprevisibili-
dade quando se trabalha nas prisões.

Mas após horas a preparar cerca de 450 
ofertas e depois de ultrapassadas (mui-
tas) burocracias, lá fomos nós, bem cedo, 
celebrar o “Dia de Reis” nos estabeleci-
mentos prisionais de Leiria neste sábado, 
dia 4 de janeiro.

Lá dentro, deparámo-nos com caras no-
vas, outras conhecidas, outras demasiado 
novas… e aperta-nos o coração só de pen-
sar que poderia ser um dos nossos filhos. 
Mas, numa atitude de humildade, porque 
não somos superiores a ninguém, fomos 
levar àqueles rapazes a mesma notícia dos 
pastores e dos Magos – “nasceu um meni-
no em Belém, Ele é o nosso Salvador”.

O exemplo do Menino Jesus, nascido 
num estábulo, sem luxos, nascido no 
meio dos animais, aproximou os reclusos 
pelo exemplo de pobreza e desapego. Afi-
nal, o Filho de Deus, que podia ter tudo, 
nasceu “mais pobre do que nós”. Após 
esta reflexão, ficou a entoar uma outra: o 
local onde nascemos não limita o nosso 
propósito de vida!

Sinto uma proximidade maior com Cristo 
quando entro nas celas e visito os nossos 
irmãos… e, uma vez mais, este ano os Sa-
maritanos o fizeram. Aliás, este ano foi 
ainda mais especial! Conseguimos visitar 
os reclusos dos dois estabelecimentos 
prisionais nos dias 24 e 25 de dezembro! 
Imaginem-se fechados numa cela e po-
derem sentir algum calor com a visita de 
quem nos quer bem no dia exato em que 
se celebra o Natal e em que tantas famílias 
fazem por se reunir…

Não podemos esquecer a enorme cola-
boração dos guardas prisionais, eles que 
passam as 24 horas com os reclusos e, por 
isso, rezámos também por eles e por to-
dos os restantes trabalhadores prisionais, 
para que saibam desempenhar as suas 
funções com humanidade e empenho.

A Eucaristia celebrada na própria prisão 
é um momento alto. São cada vez mais 
os reclusos que aderem a este convite, 
que cantam, que participam. A título de 
curiosidade, fizemos uma dinâmica com 
os reclusos na qual cada um recebia um 
coração em tecido, simbolizando o local 
onde deveria nascer o Deus Menino. Com 

o presépio, quisemos convidar todos os 
reclusos a aproximarem-se e a “acon-
chegarem” o Menino e, assim, cada um 
colocou um pedaço de palha junto da 
figura de Jesus Menino. Foi bonito ver a 
serenidade e a seriedade com que eles o 
fizeram…! Ainda me atrevia a dizer que, 
naquele sábado, inserida nos Samarita-
nos, me senti como os Magos que foram 
passando a palavra de que um Menino 
tinha nascido em Belém e tínhamos que 
O ir adorar porque Ele era o nosso Salva-
dor! No final da atividade, senti a unidade 
de todo aquele grupo: já não éramos Os 
samaritanos e Os reclusos, éramos os Ma-
gos a adorar o Menino!
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Aires Gameiro
Padre, psicólogo e professor universitário

Natal da intromissão de Deus

Sinal e mistério. O mistério não se intro-
mete, é distante e invisível. O título da 
carta do Papa sobre o presépio de Natal 
é muito significativo. «O sinal admirável», 
o presépio de Jesus fala, incomoda, im-
plica, insiste. O Menino, o Filho de Deus 
encarnado, é Deus connosco (Emanuel). 
Podemos não estar cientes d’Ele, mas a 
carne de Deus Menino existe em nós, em 
nossa casa e coração, nossa natureza. Ele 
vive ao nosso lado, ocupa espaço e tem-
po em nossas vidas. Com os mistérios, 
tenta-se organizar e resolver as coisas, so-
zinho. O sinal do Deus, visível no tempo 
e no espaço, invade nossos planos. Um 
Deus distante e misterioso ainda pode 
ser ignorado e rimado com agnosticismo, 
indiferença. Um pequenino Deus-ho-
mem, visível que vive na minha tenda, 
chora e começa a falar, não pode mais ser 
ignorado; pode atrapalhar e desarrumar. 
Pergunte a São José, Maria, os pastores, 
os sábios, o rei Herodes: todos ficaram 
surpreendidos e tiveram que mudar de 
plano. Em casa e na aldeia, Emanuel exige 
tempo, espaço e atenção. Um Deus-meni-

no está lá, você vê. Quando ele cresce, re-
quer ainda mais espaço, tempo e atenção. 
Ele fala e pede que as pessoas escutem; ele 
opina e se envolve em nossos planos. Ele 
se intromete, de surpresa, a propor seus 
planos. Já no A.T. um profeta foi enviado 
a Acaz; no N. T. Maria e José foram invadi-
dos por Deus connosco (Emanuel), Deus 
com eles, Deus com você e comigo. Zaca-
rias, «tua esposa terá um filho na velhice 
estéril». «É já o sexto mês», disse o anjo 
a Maria. «Não temas, José», abandona 
o teu plano e aceita o meu. Agora, Jesus 
sempre se intromete nas coisas de to-
dos. No passado, o Deus invisível enviou 
mensageiros, anúncios, palavras, sentido, 
estrelas, alguns sinais, mas Ele não era vis-
to. Em Jesus, ele apareceu como sinal de 
carne e sangue e começou a falar, como 
aos doze anos aos doutores. Ele mora na 
terra, os discípulos escreveram o que ele 
disse nos evangelhos, e agora Ele não dei-
xa ninguém em paz. Um momento, um 
segundo e ali está Ele a intrometer-se na 
vida de cada um. «Vimos a sua estrela e 
viemos adorá-lo». Herodes quer matá-lo. 

José recebeu ordens: «levanta-te, pega no 
menino e sua mãe e foge. Aos doze anos, 
ele pergunta e responde aos doutores. Ele 
pede a Pedro, André, Mateus que deixem 
seus planos e o sigam. Ele insiste com Za-
queu: «desce, depressa, quero ficar em 
tua casa». Com Saulo, ele é surpreen-
dente: «por que me persegues»? O Sinal 
Emanuel nunca será apagado, continuará 
a habitar com todos e a se intrometer na 
vida de todos. Está presente em milhões 
de presépios e muito mais tempo em 
muitos milhões de igrejas e capelas do 
mundo inteiro. O Deus Menino do Natal 
tira ao homem a ilusão de ser o centro 
do mundo; e faz enfrentar a mudança no 
homem e a aceitar ser filho e servo para 
ser perturbado por seu Senhor e Pai. E ser 
abençoado e amado nos planos de Deus, 
o Menino! Neste ano de 2020, peça a Je-
sus para te incomodar quando estiveres 
distante Dele. Será uma bênção! Um feliz 
Ano Novo para todos neste dia da Epifa-
nia dos Reis Magos.

Podemos não estar cientes d’Ele, mas a 
carne de Deus Menino existe em nós, em 
nossa casa e coração, nossa natureza. 
Ele vive ao nosso lado, ocupa espaço 
e tempo em nossas vidas. Com os 
mistérios, tenta-se organizar e resolver as 
coisas, sozinho.
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oFiCiaL
Homilia de final de ano 2019  

Dar graças por todo o bem que há no mundo 

Chegamos ao fim de mais um ano. É uma 
ocasião propícia para parar, mais uma 
vez, diante do presépio a contemplar 
como Deus se fez presente durante todo 
este ano e tomar consciência de que cada 
tempo, cada momento é portador de gra-
ça e de bênção.

Paremos também nós hoje diante do 
presépio para agradecer todos os sinais 
da generosidade divina, na nossa vida 
e na nossa história, na Igreja e no mun-
do. Neste espírito queremos dar graças a 
Deus pelo ano que termina e por todo o 
bem que há no mundo e que é dom seu.

Há muito bem no mundo; é silencioso como o 
sim de Maria, que não faz barulho. O mal, esse 
faz barulho. Mas, como lembra o Papa, 
há “muitos homens e mulheres que se 
comprometem gratuitamente, gastando 
a própria vida em servir”, trabalhando 
silenciosamente para o bem comum. Há 
muitos que não viram a cara às injustiças, 
ao escândalo da fome e da pobreza, ao 
abuso dos pequenos e pobres, não ficam 
indiferentes face às ofensas à dignidade 
humana e aos crentes perseguidos. 

“O Natal, na sua genuína simplicidade – 
afirma o Papa - recorda-nos que aquilo 
que verdadeiramente conta na vida é o 
amor”.  Sim, amar custa; é feito de des-
pojamento do egoísmo, de sacrifícios, 
de paciência, mas é o caminho que leva 
à alegria e vence a solidão, a tristeza, a 
violência. A fé só atrai se faz ver o amor. 
Como é bom e belo lembrar isto ao fazer o 
balanço da vida no final do ano e nas vés-
peras do começo do ano novo!  

Recordemos brevemente algumas destas 
expressões de bem e de graça na vida da Igreja 
e no mundo.

1. Em primeiro lugar, o recente Sínodo 
dos bispos sobre “Amazónia: novos ca-
minhos para a Igreja e para uma eco-
logia integral”. Um sínodo “do outro 
mundo” que colocou no coração da Igreja 
católica uma periferia longínqua, pouco 
conhecida e esquecida. Mas provocou a 
Igreja a refletir sobre um novo paradigma 
missionário. Este sínodo ajudará a Igreja 
inteira a responder às exigências atuais 
de um mundo que não é mais cristão, 

mas ainda é capaz de escutar o Evange-
lho, o anúncio de Jesus Cristo.  

Para isso mostra que é necessária uma con-
versão cultural para que o Evangelho seja 
capaz de falar às diversas culturas; e uma 
conversão pastoral capaz de criar uma plurali-
dade de expressões da fé, da liturgia e de 
novas formas de serviço pastoral. Além 
disso, sinaliza a conversão ecológica neces-
sária face à mais ampla e ameaçadora 
crise que pesa sobre o nosso planeta. Eis 
um novo desafio à missão da Igreja que 
inclui “o cuidado da casa comum” con-
fiada por Deus à nossa responsabilidade 
para que velemos por ela e a preservemos 
para bem de todas as criaturas, de todos 
os povos e gerações. 

2. Nesta linha da missão recordo o Ano 
Missionário em Portugal convocado pela 
CEP e encerrado aqui em Fátima na pe-
regrinação nacional de 20 de outubro. A 
finalidade era dar um abanão à Igreja adormeci-
da: reavivar o ardor e a paixão pela missão 
de Jesus, reacender o dinamismo missio-
nário de uma Igreja em saída da zona de 
conforto e de inércia, fechada sobre si. 
Não existe Igreja de sofá, mas em saída 
ao encontro de todos com o testemunho 
do entusiasmo e a alegria do Evangelho. A 
sua força é o seu amor humilde e gratuito 
que lhe dará credibilidade. 

3. Ao nível diocesano desejaria realçar 
os encontros com os jovens realizados 
em cada vigararia ao longo do ano, com 
a presença significativa de cerca de dois 
mil jovens. Foi uma oportunidade para 
escutar as suas inquietações e interroga-
ções sobre a vida e a fé, que os preocu-
pam e por vezes os trazem confusos, mas 
também para conhecer os seus sonhos de 
vida feliz e de mundo melhor. Com o Papa 
Francisco tenho grande confiança de que a gera-
ção jovem abrirá no nosso tempo caminhos no-
vos. Já o vislumbramos na maneira como 
estão a abraçar apaixonadamente a causa 
ecológica. Neste próximo ano continua-
remos a levar por diante a pastoral juve-
nil, mas agora já rumo à JMJ em 2022 e 
guiados pela Exortação Apostólica “Cris-
to vive”. Nela, o Papa desafia os jovens a 
realizarem percursos de fraternidade, a 
saírem ao encontro dos frágeis e necessi-
tados, a serem protagonistas da mudança 

para uma civilização mais justa e frater-
na e missionários corajosos da alegria do 
evangelho. 

4. Este é também um grande e urgente 
desafio para o nosso Santuário por causa 
da JMJ. À partida temos a certeza de que 
Fátima será uma estação incontornável 
da grande peregrinação dos jovens de 
todo o mundo a caminho da JMJ: não 
só pela força da atração única e universal 
da Virgem peregrina e sua mensagem, 
mas também pelo próprio tema maria-
no da jornada “Maria levantou-se e saiu 
apressadamente”. O Santuário não pode 
deixar de ter uma oferta de evangelização de 
qualidade adequada aos jovens do milénio, em 
novas iniciativas, nos métodos e meios, 
nas novas linguagens, nos elementos típi-
cos da peregrinação a Fátima como sejam 
a dimensão mística do encontro com Deus e 
a beleza da sua misericórdia, e a dimensão 
profética do apelo à paz e, por extensão, ao 
cuidado da nossa casa comum, através da 
ecologia integral.

5. Por fim uma palavra sobre a celebra-
ção do dia mundial da paz no primeiro 
dia do ano à luz da mensagem do Papa “A 
Paz como Caminho de esperança: Diálo-
go, Reconciliação e Conversão Ecológica”. 
Desde logo o título apresenta o essencial 
da mensagem.

De facto, a paz é um desejo profundo ins-
crito no ADN do ser humano. Mesmo que 
o não saiba, espera a paz não como uma 
coisa qualquer, mas como bem precioso 
para a humanidade. O Papa fala com a 
esperança cristã, porque dum ponto de 
vista humano vemos um mundo triste-
mente marcado por conflitos e guerras, 
por divisões sociais e desigualdades gri-
tantes. Contra esta força do mal, traça um 
caminho de esperança, a virtude que nos dá 
asas para percorrer um caminho de pa-
ciência e perseverança face aos obstácu-
los e provações, mesmo quando parecem 
invencíveis. 

Este caminho de esperança passa pelo exercício 
do diálogo construtivo, criador de pontes 
que aproximam, que levam ao encontro 
e à escuta dos outros, ao conhecimento 
recíproco, a abater muros de preconcei-
tos ideológicos ou culturais, a criar um 
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clima de confiança, a valorizar o que o ou-
tro tem de positivo, a valorizar mais o que 
nos une do que o que nos divide, a cons-
truir uma nova cultura do encontro, da frater-
nidade. Toda a guerra é um fratricídio.

O caminho da paz passa também pelo exercício 
da reconciliação e do perdão para superar 
ódios, feridas e divisões, medos e exclu-
sões, desejos de vingança ou vontade de 
domínio. “Só quando pomos de parte a 
indiferença e o medo pode crescer e pros-
perar um verdadeiro clima de respeito 
recíproco”. A reconciliação leva à cultura 
da inclusão e da solidariedade.

A busca da paz passa também por uma con-
versão ecológica. “A falta de respeito pela 
nossa casa comum e a exploração abusiva 
dos recursos naturais” são um atentado à 
paz. Por isso, “o empenho por uma gestão 
responsável da terra e dos seus recursos 
é urgente a todos os níveis, desde a edu-

cação familiar à vida social e civil, até às 
decisões políticas e económicas”. Como 
vemos, os cristãos não podem pôr-se à margem 
desta missão. Antes, devem estar na vanguarda 
para escutar e responder ao grito da terra 
e ao grito dos pobres! Toda a guerra é um 
ecocídio. 

Não esqueçamos que todos nós somos 
chamados a praticar estes exercícios do 
caminho da paz porque esta começa em 
nós, na nossa casa, na nossa família, em 
cada dia do ano. 

Caros irmãos e irmãs, um jovem Papa de 83 
anos desafia-nos a esperar, mesmo contra toda 
a esperança humana. Lança o desafio do fu-
turo à Igreja abrindo-lhe novos cenários 
para a missão que a obrigam à renovação, 
à reforma evangélica. Mas o desafio à es-
perança e ao futuro é também para todos 
os homens e mulheres do nosso tempo a 
fim de que procurem no mais profundo 

de si mesmos a força para a mudança ne-
cessária.

É bom que ao começar o ano novo eleve-
mos o nosso olhar para a Virgem Maria, 
Santa Mãe de Deus e Mãe nossa. Ela nos 
acompanhará ao longo dos dias com o 
cuidado e a ternura de mãe. Ela cuidará 
da nossa fé, da nossa esperança e da nossa 
paz. Não a esqueçamos ao longo do ano. 
Confiemo-nos a Ela.

A todos desejo um ano de paz na graça do 
Senhor e com a proteção materna de Ma-
ria, a santa Mãe de Deus, Nossa Senhora 
do Ano Novo!

Santuário de Fátima, 31 de dezembro de 2019.

† Cardeal António Marto
Bispo de Leiria-Fátima

Refª: CE2019B-008
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