
P1 • Boletim de Espiritualidade • Nº38 • outubro de 2017 Ordem dos Carmelitas Descalços em Portugal • informacao@carmelitas.pt • Tlf. 249 530 650

Fátima, Sinal de Esperança para o Nosso Tempo, Carta Pastoral da CEP no Centenário das Aparições, 13

A mensagem de Fátima inspira a Igreja a encontrar e a aprofundar os traços do 
seu rosto mariano. Acolhendo esta interpelação, a Igreja, sacramento universal 
da salvação, é levada a acolher com Maria e como ela a missão que procede de 
Deus, a seguir Jesus como discípula fiel e crente (...)

38
1 OUTUBRO 2017 
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Agenda outubro

2 Fátima (Santuário) – Recolecção orientada pela 
Ir.ª Raula Margarida Neves Abreu, MR 

3 Porto (Centro de Cultura Católica) – Documentário: 
São Tomás de Aquino – O teólogo 

4 Estoril (Paróquia da Boa Nova) – Musical: Início do 
musical "A Caminho" 

5 Porto (Salesianos) – E-vangelizar: Ir ao encontro, 
dentro e fora do redil 

5 a 9 Granada (Espanha) – Peregrinação: Pelos 
Caminhos de São João de Deus 

7 Estoril (Salesianos) – E-vangelizar: Ir ao encontro, 
dentro e fora do redil 

8 Avessadas – Encontros com a Palavra: «Reflexão» 
partilhada da Palavra 

12 a 14 Braga (Bom Jesus do Monte) – Congresso de 
homenagem a D. Rodrigo de Moura Teles 

14 Évora (Salesianos) – E-vangelizar: Ir ao encontro, 
dentro e fora do redil 

14 Lisboa (Seminário da Torre d´Aguilha) – 
Colóquio: Comunidade Espiritana em Portugal: 
Memória e Promessa - 150 anos 

15 Ávila (Espanha) – Peregrinação internacional a 
Ávila 

16 a 20 Fátima (Santuário) – Retiro orientado pelo P. 
Sérgio Diz Nunes, SJ 

20 e 21 Porto (Universidade. Fernando Pessoa) – 
Congresso: (Re)visões de Fátima 

21 Porto (Torre da Marca) – Conferência: Padre 
Américo Monteiro de Aguiar: Um teólogo da ação 

22 a 28 Fátima (Claretianos) – Retiro: Vida Fraterna para 
fraternizar o mundo – P. Abílio Pina Ribeiro 

27 a 29 Fátima (Domus Carmeli) – V Congresso de 
Espiritualidade: Itinerários Espirituais 

26 a 28 Almada (Capuchos) – X Congresso da Associação 
da Imprensa de Inspiração Cristã 

27 a 29 Fátima (Santuário) – Curso sobre a Mensagem de 
Fátima 

27 a 29 Ávila (Espanha) – VII Congresso de Antropologia 
Psicologia e Espiritualidade 

27 a 29 Vaticano – Encontro: Repensar a Europa 

29 Lisboa – Patriarcado de Lisboa promove domingo 
dedicado à palavra 

Agenda novembro

4 Braga (Audit. Vita) – Fórum Ecuménico Jovem 

6 Fátima (Santuário) – Recolecção orientada por 
Frei Fabrizio Bordin, OFM Conv. 

6 a 10 Fátima (Santuário) – Retiro orientado pelo P. 
Adelino Ascenso, SMBN 

7 Porto (Centro de Cultura Católica) – 
Documentário: Santa Catarina de Sena: A mística 

9 a 11 Lisboa (Univ. Lusófona) – Congresso internacional 
para debater o «legado» da Reforma Protestante 

17 a 19 Ávila (CITeS) – Encontro Islámico-Cristão: Construir 
a paz 

20 a 24 Fátima (Santuário) – Retiro orientado pelo P. 
Sérgio Diz Nunes, SJ 

http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
http://ccc.diocese-porto.pt/index_ficheiros/ciclo_testemunhas_essenciais.htm
http://www.sraboanova.pt/Auditorio/concerto_detalhe_14.html
http://www.e-vangelizar.salesianos.pt/workshops
http://www.diocese-braga.pt/noticia/1/15842
http://www.e-vangelizar.salesianos.pt/workshops
http://ce.carmelitas.pt
http://setecastelos.weebly.com/
http://www.e-vangelizar.salesianos.pt/workshops
http://espiritanos.pt/
http://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/peregrinaciones-teresianas
http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
http://plataforma9.com/congressos/congresso-re-visoes-de-fatima.htm
http://ccc.diocese-porto.pt/index_ficheiros/ciclo_testemunhas_essenciais.htm
http://www.claretianos.pt/index.php/extensions13/retiros
http://domuscarmeli.net/wp/2017/05/v-congresso-de-espiritualidade-itinerarios-espirituais/
http://aiic.pt/index.php/proximo-congresso-da-aic-de-26-a-28out2017/
http://contactos.fatima.pt/file/uploads/7123b9012c78c02d6091a25cd6ca4c2c.pdf
http://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/el-yo-y-la-identidad-un-que-o-un-quien
http://br.radiovaticana.va/news/2017/05/17/papa_participar%C3%A1_em_outubro_de_encontro_repensar_a_europa/1312921
http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/nacional/lisboa-programa-diocesano-para-20172018-aposta-em-rede-de-relacoes-fraternas/
http://www.ecumenismojovem.org/
http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
http://ccc.diocese-porto.pt/index_ficheiros/ciclo_testemunhas_essenciais.htm
http://www.congressolutero500anos.org/index_PT.html
http://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/encuentro-islamo-cristiano-construir-la-paz
http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/itinerarios-espirituais/
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A palavra e a vida
Armindo Vaz, OCD
Ainda há «homens de palavra» e os que honram a «palavra 
dada»; e mais houvera, melhor seria a sociedade. De qual-
quer modo, o ser humano é um «ser de palavras», não só 
da palavra oral e escrita mas também de todas as formas 
de expressão. A imensa rede de palavras inclui tudo o que 
o ser humano utiliza para se apresentar e representar 
diante dos outros. Para nos relacionarmos e compreen-
dermos, para compreendermos as coisas, precisamos 
de as verbalizar, por meio de alusões e ilusões, metáfo-
ras e comparações, dúvidas e interrogações, admiração 
e afirmação… feitas de palavras. A palavra é habitação do 
ser humano e projecta-o para fora de si próprio, para o 
tornar maior. Para o bem e para o mal, é ela que faz o ser 
humano concreto: gera amor e reaviva-o, suscita rancor e 
mata-o, dá corpo à esperança e torna presente o futuro 
distante. A palavra humana é o elemento que mais confli-
tos e confrontos desencadeou, mas também é a artífice 
das grandes façanhas humanas: ao lado da beleza da pala-
vra poética, escondem-se os horrores e a retórica do ódio, 
bem como o discurso da demagogia que a palavra ética 
pode evitar. Como bem demonstra a história da humani-
dade (tanto das guerras aviltantes como dos feitos glorio-
sos), a palavra revela o grau de humanidade que possuí-
mos. Foi sempre assim e continuará a ser, porque, na sua 
polifónica expressão, ela dá voz ao que somos e preten-
demos ser, à generosidade enobrecedora e às ambições 
degradantes, à violência em nome de Deus.

Fica claro que vida e palavra andam unidas. A perversão 
do ser humano segue a par da corrupção da sua palavra: 
a sua linguagem é reflexo da sua qualidade moral, como a 
brejeirice nas palavras põe a nu o seu estado de decadên-
cia real. As consequências da ligação da palavra à vida têm 
abrangências inimagináveis. Quando palavras de determi-
nadas áreas do humano, como espírito, alma das coisas, 
Deus da pessoa, transcendência, fidelidade, bondade, 
misericórdia e compaixão, oração, salvação…, vão caindo 
em desuso numa sociedade – sob a convicção de que não 
interessam ou pertencem ao âmbito do subjectivo e senti-
mental mas não do objectivo e científico – então morre 
nela um mundo real. Caindo em extinção, extinguem-se 
os conteúdos que elevam a vida para o Alto. Incontáveis 
palavras das línguas ocidentais – de cunho judeo-cristão 
– estão recheadas de remissões para o divino: por exem-
plo, adeus, adiós, adio, adieu, good-bye (contracção de God 
be with you)… Descristianizada a sociedade, elas foram 
perdendo a força evocadora do sublime, perdem a capa-
cidade de transfigurar as realidades quotidianas, perdem 
as melodiosas ressonâncias e conotações que tinham até 
há pouco… A aprazível polifonia dessas e outras palavras 
vai-se convertendo em som da voz sem sentido, em pala-
vreado dispensável: «senhor padre, porquê menciona 
Deus tantas vezes? deixe-o lá estar que Ele não é cá 
preciso» – queixava-se uma jovem. Dando morte a certas 
palavras, passa a faltar a epifania das grandes verdades da 
vida: várias dimensões do ser humano deixam de ter voz. 
Então procuram-se sucedâneos em fármacos, em estu-

pefacientes, nas ilusões, nas sinuosidades dos calmantes, 
dos analgésicos, dos antidepressivos, dos devaneios, do 
espiritismo, da cartomante.

Nessa direcção (e não só) gritou o génio filosófico de F. 
Nietzsche através do louco a quem deu voz: “Deus morreu! 
Deus permanece morto! Fomos nós que o matámos!... 
Aquilo que o mundo possuía de mais sagrado e pode-
roso até hoje ficou sem sangue sob as lâminas das nossas 
facas” (A gaia ciência, aforisma 125). Nós poderíamos para-
frasear: …«ficou sem sangue» pelo uso sem vida ou pelo 
não-uso de palavras nossas sobre o divino. E, como não 
podemos viver sem um deus, elevamos então um digno 
altar a deuses por nós criados: ao deus do dinheiro, ao 
deus do ter, ao deus do poder, ao deus do progresso, ao 
deus da técnica… Curiosamente, outro filósofo, como que 
respondendo a Nietzsche, dizia que Deus não morreu: 
tornou-se dinheiro!

Nietzsche não proclamava, em 1882, a (impossível) morte 
do Deus transcendente: declamava a morte de uma 
imagem de Deus contrafeita, que o foi desfigurando; decla-
rava a morte de palavras que deveriam apontar para Deus 
e já não cumpriam apropriadamente a sua função, conse-
quência directa do esvaziamento do seu valor supremo. O 
grito «Deus morreu!» é uma espécie de oração a implorar 
que dêmos vida à Palavra viva que herdámos na Escritura 
poderosa e que nos fala da incarnação do verdadeiro Deus 
na pessoa de Jesus: que não entendamos essa Palavra à 
letra (com o qual matamos Deus) mas sim «ao sentido»: 
“as palavras que eu proferi para vós são espírito e são vida” 
(disse Jesus: Jo 6,63), isto é, falam-vos de realidades que 
são a alma da vida e que só o Espírito faz compreender. 
Como com a corrupção da palavra começa a destruição 
do humano, a estima da Palavra transmitida na Escritura 
redunda na saúde do humano. Onde brota a palavra 
sincera a Deus, aí revela-se Ele através da sua palavra: “A 
tua palavra é lanterna para os meus passos /e luz para os 
meus caminhos” (Sl 119,105).
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"A Caminho" 
é um musical 
baseado em 
histórias reais, 
idealizado pela 
Paróquia da Boa 
Nova (Estoril) e 
produzido pela 
AMDG. Tem 

como fio condutor as vidas de duas pessoas que se cruzam numa peregrina-
ção a Fátima. «É através deste encontro que iremos viajar no tempo e por todo 
o mundo. Do Portugal dos anos 40, à Segunda Grande Guerra, passando pela 
América, Ásia e África. Voamos de cena em cena, lidando com a complexidade 
da vida, com o combate pela nossa alma e com a descoberta da universali-
dade deste mistério que é a mensagem de Fátima», refere a sinopse enviada 
pela organização. O musical vai ter 9 sessões, a começar dia 4 de outubro e 
terminar a 15 de outubro. 

A Universidade 
da Mística (Ávila), 
Mufti Ghassan 
Lakkis (Byblos-Lí-
bano), a Diocese 
de Ávila e a 
Fundação CITeS, 
organizam um 
encontro inter-

-religioso sobre o Cristianismo e o Islamismo, cujo tema é: “Construir a paz”. 
Este grande desafio, tanto para o cristianismo como para o islamismo, reali-
zar-se-á de 17 a 19 de setembro de 2017 na Universidade da Mística, em Ávila 
(Espanha). Promover o diálogo inter-religioso e o conhecimento mútuo, são 
dois dos grandes objetivos deste evento, bem como aprofundar a essência de 
ambas as religiões no sentido de mostrar o seu grande valor na construção de 
uma sociedade mais solidária e a respectiva contribuição para uma verdadeira 
paz social. A história mostra-nos que ambas as religiões sofreram e obscure-
ceram o seu verdadeiro valor e significado, tanto para a vida dos fiéis quanto 
para a cultura. Espera-se que este encontre ajude na promoção e recuperação 
do seu verdadeiro significado. 

O Centro de 
Cultura e Forma-
ção Cristã (CFC) 
da Diocese de 
Leiria-Fátima 
anunciou o itine-
rário formativo 
para o novo ano 
pastoral, cujo 

principal objectivo é o de “aprofundar a identidade e a missão da Igreja”.
Na Escola Diocesana Razões da Esperança, irá propor-se “olhar o tema da 
identidade e missão da Igreja e da espiritualidade do cristão na vida quoti-
diana”. No Ciclo de Estudos “Bíblia e Teologia Cristã”, será feito “o estudo da 
herança bíblica da Igreja, olhando para a história do Povo da Aliança, em que 
nos enxertamos, e dos pontos de aproximação e de distanciamento entre as 
religiões abraâmicas (judaísmo, cristianismo e islamismo)”. 

Há um 
momento em 
que percebe-
mos que são 
as perguntas 
(e não as res-
postas) que 
nos deixam 
mais perto 
do sentido. 
Sabemos que 
as respostas 
são úteis, sim, 

e que precisamos delas para conti-
nuar a viver – mas a vida transforma 
as próprias respostas em perguntas 
ainda maiores. A espiritualidade 
tem de ser uma oportunidade para 
o reencontro com interrogações 
fundamentais, mesmo se desa-
creditadas num quotidiano que 
nos dispersa de forma cada vez 
mais absorvente: «Quem sou eu? 
De onde venho? Para onde vou? A 
quem pertenço? Por quem ou por 
que coisa posso ser salvo?»
Na senda daquilo a que já nos habi-
tuou, José Tolentino Mendonça abre 
aqui as páginas de um livro singular 
e corajoso: o das perguntas sobre a 
nossa vida. Publicação: QUETZAL 

A publica-
ção, intitu-
lada “Igreja 
e Encontro 
na Estrada 
Digital – Pers-
petivas teoló-
gicas a partir 
do estudo 
de Manuel 
Castells” 

(investigador catalão, que dedica 
grande parte da sua análise às gran-
des questões sociológicas), resulta 
do trabalho realizado no âmbito do 
doutoramento com especialidade 
em Teologia Prática. O autor, Miguel 
Neto, explica que “os objetivos deste 
trabalho são primeiramente uma 
caracterização da sociedade em 
rede a partir de Manuel Castells, 
para, posteriormente, partir para 
uma análise da transformação 
do olhar da Igreja Católica sobre 
a comunicação social e o que a 
envolve; e chegar, finalmente, a 
uma proposta de um conjunto de 
critérios teológicos que permitam 
pensar o testemunho da fé neste 
novo ambiente”. Publicação: LUCERNA 

Pequeno Caminho  
das Grandes Perguntas

Igreja e Encontro na 
Estrada Digital

Musical: "A caminho"
Estoril, início a 4 de outubro

Encontro Islámico-Cristão: Construir a paz
Ávila, 17 a 19 de novembro 2017

Identidade e a missão da Igreja
Diocese de Leiria-Fátima anunciou o itinerário formativo 

http://www.sraboanova.pt/Auditorio/concerto_detalhe_14.html
http://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/encuentro-islamo-cristiano-construir-la-paz
http://formacao.leiria-fatima.pt/
http://www.sraboanova.pt/Auditorio/concerto_detalhe_14.html
http://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/encuentro-islamo-cristiano-construir-la-paz
http://formacao.leiria-fatima.pt/
http://www.quetzaleditores.pt/livros/ficha/o-pequeno-caminho-das-grandes-perguntas?id=19675365
http://www.principia.pt/epages/960704007.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960704007/Categories/Lucerna
http://www.quetzaleditores.pt/livros/ficha/o-pequeno-caminho-das-grandes-perguntas?id=19675365
http://www.principia.pt/epages/960704007.sf/pt_PT/?ObjectPath=/Shops/960704007/Categories/Lucerna

