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Papa Francisco, Homilia da celebração eucarística, 13 de maio de 2017 em Fátima

Sob a proteção de Maria, sejamos, no mundo, sentinelas da madrugada que 
sabem contemplar o verdadeiro rosto de Jesus Salvador, aquele que brilha 
na Páscoa, e descobrir novamente o rosto jovem e belo da Igreja, que brilha 
quando é missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e rica no amor. 
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Agenda novembro

3 Oeiras (Nova Oeiras) – Introdução à leitura orante 
da Palavra – Armindo Vaz 

4 Faro (Carmelo Patacão) – Encontros no silêncio 

4 Braga (Audit. Vita) – Fórum Ecuménico Jovem 

4 a 11 Ubeda (Espanha) – XLI Semana Sanjuanista 

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 

8 Lisboa (UCP) Conferência: O Evangelista e a sua obra 
– José Ramos 

9 e 10 Espanha (Univ. La Rioja) – Encontro ciêntico 
internacional: Mujeres entre el claustro y el siglo 

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

10 Oeiras (Nova Oeiras) – Exercícios de leitura 
orante da Palavra – Armindo Vaz 

10 Lisboa (UCP) – Jornada de Teologia Prática:  Deus 
habita a cidade 

12 Avessadas – Encontros com a Palavra: Reflexão 
partilhada da Palavra de Deus 

15 Lisboa (UCP) – Conferência: A questão sinótica e o 
Evangelho de Marcos – Tolentino Mendonça 

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

20 a 24 Fátima (Santuário) – Retiro: orienta P. Tony Neves 

21 Lisboa (Paróq. S. Tomás de Aquino ) – Conferência: 
A palavra na arte – Jorge Vaz de Carvalho 

22 Lisboa (UCP) – Conferência: o ‘Segredo Messiânico’ – 
João Lourenço 

29 Lisboa (UCP) – Conferência: Paixão e Ressurreição. O 
olhar de Marcos – Luísa Almendra 

Agenda dezembro

4 Fátima (Santuário) – Recolecção orientada por 
Frei José Pinto Pereira da Costa, OFM 

5 Porto (Centro de Cultura Católica) – 
Documentário: Beato John Henry Newman: O 
convertido 

6 Lisboa (UCP) – Lectio Divina de dois textos de Marcos – 
Armindo Vaz 

Temos nas mãos as Atas do Congresso 
«A busca da verdade em Edith Stein», 
celebrado em 25 a 27 de Novem-
bro de 2016. Talvez seja do melhor 
que alguma vez se disse em Portu-
gal sobre esta figura emblemática da 
história, vítima entre vários milhões 
de vítimas do maior crime que alguma 
vez a humanidade terá cometido: o 
Holocausto nazi acontecido durante 
a II Guerra Mundial. Uma mulher que 
fez um percurso verdadeiramente 
extraordinário até encontrar Deus no 

seu caminho, até descobrir que só Deus pode dar sentido à vida 
de cada ser humano mesmo que ela decorra da forma menos 
convencional que possamos imaginar, que Deus é a Verdade que 
todos procuram pelos caminhos mais inimagináveis mas que nem 
todos a encontram. Os participantes neste Congresso descobri-
ram que esta mulher judia, ateia, filósofa, carmelita descalça e 
mártir, lhes abriu horizontes que eles mesmos hão-de procurar 
se quiserem encontrar-se, se quiserem descobrir Deus nas suas 
próprias vidas. Estes estudos dão pistas para ir à descoberta da 
figura estudada, do seu percurso de vida e do seu testemunho e 
exemplo. O Congresso despertou o interesse pelo estudo desta 
autora espiritual e brevemente reunir-se-ão de novo na Domus 
Carmeli,  para dar seguimento ao estudo e divulgação da obra 
desta santa carmelita.          Edição: Edições Carmelo 

Revista de Espiritualidade
Actas do congresso: A busca da verdade em Edith Stein
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A palavra que salva
Armindo Vaz, OCD

A palavra humana exerce poder no campo social, político, 
económico, militar, através da retórica persuasiva, das 
movimentações dos mercados atrás dos bastidores, da 
geoestratégia com sede de conquista… Mao Tsé-tung dizia: 
poder é o que sai do cano de uma arma. E os poderosos 
das nações ameaçam os vizinhos com palavras de destrui-
ção para manterem a hegemonia. Mas, tais ideias de 
«poder» desumanizam a humanidade, fazendo-a descer 
ao baixo nível do poder material. Muito maior poder é o da 
palavra: está no saber usá-la com acribia e maestria para 
gerar o bem comum na sociedade. Ela tem mais poder 
que um canhão, porque edifica o inexistente, «derruba os 
poderosos de seus tronos», levanta do chão o oprimido, 
dá alegria à alma esgaçada da vida e constrói a felicidade: 
o mais que um canhão consegue é destruir.

Uma «palavra com poder» cristalizou especialmente na 
Sagrada Escritura, que a fé judeo-cristã vê impregnada 
do Espírito divino. Ela “penetra até à divisão da alma e do 
corpo…; discerne os sentimentos e as intenções do cora-
ção” (Heb 4,12). Por isso, os judeus dão à sua leitura impor-
tância salvífica. Falam de leitura (mikrá) e não só de Escri-
tura: a sua leitura é ao mesmo tempo fonte de salvação e 
desejo de superação, porque – como para o cristão – na 
espiritualidade judaica o caminho está aberto. É preciso 
percorrê-lo, reinventando-o a cada passo, pelos desafios, 
novidades e surpresas que vão surgindo no percurso.

Mas a palavra mais humanizante que os humanos ouvi-
ram, a de Jesus, surge como palavra do próprio Pai, palavra 
nova e inovadora. Simone Weil, a judia com espírito cris-
tão, disse que «só aquilo que é novo marca as consciên-
cias». Esse novo pode descobrir-se na palavra do evange-
lho, a boa nova, o cântico novo, a luz nova. “O evangelho 
é a força de Deus (dynamis theou) para salvação de todos 
os que crêem” (Rm 1,16). É o poder de Deus a salvar o 
crente, a arrancá-lo do sem-sentido; poder não mecânico 
nem coactivo, que pode ser rechaçado responsavelmente 
ou acolhido livremente: “a esperança que vos está reser-
vada nos céus… pudestes escutá-la na palavra da verdade 
que é o evangelho chegado até vós” (Cl 1,5). “A pregação 
surge da palavra de Cristo» (Rm 10, 17). É palavra dotada 
de força libertadora inigualável: “a palavra de Deus não 
está acorrentada” (2Tim 2,9). “A palavra de Deus é viva e 
enérgica (energès) e mais penetrante que uma espada de 
dois gumes” (Heb 4,12). “A palavra de Deus exerce ener-
gia (energeitai) em vós os crentes” (1Tes 2,13). “O Pai dos 
luzeiros por própria iniciativa gerou-nos com a palavra que 
é verdade... Por tanto, aceitai docilmente a palavra plan-
tada em vós, que é capaz de salvar-vos” (Tgo 1,18.21). O 
presente que Paulo legou aos fiéis ao despedir-se deles 
foi a palavra de Deus: “encomendo-vos a Deus e à palavra 
da sua graça, que pode edificar e dar a herança a todos os 
consagrados” (Act 20,32).

Os primeiros herdeiros da fé cristã, os Padres da Igreja, 
acolheram «a palavra da graça», tesouro precioso para a 
edificação e fundamentação do cristianismo. Eles foram 

assíduos leitores desta palavra. Tal era a intensidade com 
que viviam dela que “respiravam a Escritura”, pensavam 
e falavam por ela, à procura de alimento para a pastoral, 
pondo-a no centro da vida das comunidades.

A tradição com o registo do dinamismo da palavra bíblica 
continuou no magistério eclesial:

Esta é a força própria e singular da Sagrada Escritura, 
inspirada pelo Espírito Santo, que dá autoridade ao 
orador sagrado... Quem no seu discurso tem a força 
espiritual da palavra de Deus não fala só com palavras, 
mas também com força, com o Espírito Santo (Leão XIII, 
Providentissimus Deus).

A Página Sagrada, redigida por inspiração do Espí-
rito de Deus..., dotada de poder divino, tem força em 
si; adornada de beleza sublime, por si resplandece e 
brilha. Basta que o intérprete a explique íntegra e exac-
tamente, para virem a lume os tesouros de sabedoria 
que encerra (Pio XII, Divino afflante Spiritu).

Esta tradição tem fundamento consistente e chega até 
hoje:

A Palavra de Deus tem importância nuclear na vida da 
Igreja, no percurso de fé dos crentes e na construção 
da sua própria personalidade. Ela faz nascer a Igreja 
e desperta a fé em cada momento da vida. É urgente 
recolocar a Palavra de Deus no centro das comuni-
dades cristãs…: seja conhecida, escutada, meditada, 
rezada, celebrada, cantada, vivida, testemunhada e 
bem proclamada (EG 174-175). Neste sentido, promo-
va-se a leitura orante da Escritura (Constituição Sinodal 
de Lisboa, triénio 2017-2020, nº 38: propõe «fazer da 
Palavra de Deus o lugar onde nasce a fé»).

A fé, pelo que tem de radical e por ser uma graça, nota a 
presença do Espírito, que por sua vez gera um contexto 
espiritual onde ressoa vivificante a palavra por Ele inspi-
rada. Nesse contexto do Espírito e da fé, a leitura da pala-
vra da Escritura pode ver-se como salvífica: a abertura do 
humano ao divino contribui para a comunhão de vida reali-
zada pela acção do Espírito divino no espírito humano.

Pensaremos mais em que sentido a palavra da Escritura é 
salvadora.
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As Irmãs Carmeli-
tas Descalças de 
Faro irão promo-
ver um conjunto 
de encontros, 
destinados a 
jovens a partir 
dos 18 anos de 
ambos os sexos, 

que pretendem ser um espaço de oração e de discernimento vocacional.
Os “Encontros no Silêncio”, assim se designam, “são um espaço orante para 
escutar Jesus e ajudar a discernir a vocação a que Ele os chama, seja na vida 
religiosa, sacerdotal ou no matrimónio”. “Pretendemos proporcionar aos jovens 
a descoberta (e/ou desenvolvimento da consciência) da beleza da sua interio-
ridade habitada por Deus, para aí favorecer o diálogo silencioso, de coração a 
coração, num encontro pessoal com o Espírito de Jesus Ressuscitado, guiados 
pela Palavra de Deus e pelos Mestres Espirituais do Carmelo Teresiano”, refere 
a comunidade Carmelita. Encontros no Silêncio”, que terão início já no próximo 
dia 4 de novembro, decorrerão nas manhãs dos primeiros sábados de cada 
mês, a partir das 9h45, terminando com a celebração da eucaristia às 12h. 

O Centro 
Universitário 
Padre António 
Vieira (CUPAV), 
em Lisboa, da 
Companhia de 
Jesus em Portu-
gal, vai dinamizar 
o Projeto ‘18.91’ 
que pretende 
criar um espaço 
de “estudo e 

reflexão” em áreas como a família ou o trabalho. Com a ajuda de professores 
convidados, serão abordados vários temas da Doutrina Social da Igreja. Ao 
longo de 9 sessões (uma noite por mês) seguir-se-á uma metodologia partici-
pativa através do estudo e da partilha dos desafios suscitados por cada maté-
ria. Economia, justiça, paz, política internacional, trabalho e família, são alguns 
dos grandes temas abordados que te vão ajudar a estar mais preparado para 
construir uma sociedade melhor. 

A  Faculdade 
de Teologia da 
UCP (Lisboa) 
vai levar a cabo 
a VII edição da 
Jornada de Teolo-
gia Prática, dia 
10 de novem-
bro, sob o tema 
«Deus habita a 
cidade – novos 

endereços». O evento conta, entre outras pessoas, com a intervenção de José 
Tolentino Mendonça, Andrea Monda, António Marujo, Luísa Almendra, Alfredo 
Teixeira, Alexandre Palma 

As Monjas de 
Belém são 
mulheres que 
se retiram 
do mundo 
para adorar 
a Deus, no 
coração da 
Santíssima 
Trindade. Inès 
de Warren 
partiu ao seu 
encontro com 

uma mochila cheia de perguntas. 
Porquê ela? Porquê aquela ordem 
monástica? Será que ela pode ser 
feliz numa vida assim? Visitando 
vários mosteiros, em França e na 
Terra Santa, a autora interroga e 
encontra-se com monjas vindas dos 
outros cantos do mundo, com histó-
rias variadas, por vezes rocamboles-
cas, e com amigos da congregação, 
antigos funcionários da Segurança 
Social, construtores de mosteiros, 
uma rapariga de mãos tatuadas, um 
sheik palestiniano, um pastor sueco, 
filhos e filhas de Israel, um ex-ma-
nequim, um cardeal, um homem de 
negócios mexicano. Publicação: Paulinas 

«O Escapulá-
rio de Nossa 
Senhora 
do Carmo» 
apresenta, 
muito bre-
vemente, o 
significado e o 
sentido espi-
ritual deste 
pequeno sinal 
a que chama-

mos Escapulário de Nossa Senhora 
do Carmo: é «um sinal de protecção 
de Maria para com a Ordem do 
Carmo e um sinal de consagração 
da Ordem do Carmo a Maria». Ao 
longo da história foi-se compreen-
dendo que esta protecção se alar-
gava a todos os que levassem com 
devoção este Escapulário. A própria 
Igreja, pelo magistério dos Papas, 
recomendou esta devoção aos fiéis, 
os quais não se fecharam a esta 
sugestão que os introduzia nesta 
onda protectora da Virgem Nossa 
Senhora do Carmo, e lhes revelava a 
«verdadeira devoção a Maria, Estrela 
do mar e Flor do Carmelo».

Publicação: Edições Carmelo 

Esse Amor 
que o mundo esquece

O Escapulário de Nossa 
Senhora do Carmo

Encontros no silêncio
Carmelo de Faro, primeiros sábados de cada mês

Projecto «18.91»
Refletir sobre Doutrina Social da Igreja

Deus habita a cidade
Jornada de Teologia Prática
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