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Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa sobre a Quaresma, 18 de Fevereiro de 1977.

Existem, na prática tradicional da Igreja, alguns meios utilizados para a vivência 
deste período penitencial de libertação, que é a Quaresma, cuja actualidade 
permanece intacta. Tais são a oração, o jejum, a partilha de bens e o sacramento 
da reconciliação.
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Agenda fevereiro 2018
2 a 4 Fátima (Domus Carmeli) – Encontro: Assistentes 

Espirituais e Formação OCDS 
3 Alfragide (Dehonianos) – Manhã de deserto – P. 

Jacinto de Farias, scj 
4 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 

partilhada da Palavra 
4 Ourém (Colegiada) – Conferências: Grandes 

desafios dos séculos XVIII e XIX – António Baptista; e 
A vida cristã no século XX – padre João Trindade 

5  Fátima (Santuário) – Recoleção para o clero – D. 
Manuel Pelino Domingues 

6 Porto (CCC) – Curso de Doutrina Social da Igreja: 
O Estado e a Sociedade civil 

7  Lisboa (UCP) – Curso: «Narrativas da Paixão» 
8  Lisboa (UCP) – Ciclo: Lições sobre os Estudos de 

Religião 
9 e 10 Coimbra (Conservatório Música) – Conferência 

Nacional Alpha-E+Enovar18 
10-11  Fátima – Curso de Agentes de pastoral bíblica, 

Workshop à descoberta de Deus-pai 
11 Alfragide (Dehonianos) – Encontro vocacional – 

P. Paulo Coelho, scj 
11 Ourém (Antigo edifício da CM) – Conferências: 

Grandes mudanças no início do século XX; e O 
acontecimento de Fátima e Ourém: os Pastorinhos e 
o Administrador 

18 Alfragide (Dehonianos) – Retiro – P. Manuel 
Barbosa, scj 

19-23 Porto – XXV Semana Bíblica do Porto 
22 Lisboa (Paróq. S. Tomás de Aquino ) – Conferência: 

As múltiplas faces da crise ambiental – Viriato 
Soromenho-Marques 

25 Alfragide (Dehonianos) – Retiro – P. Manuel 
Barbosa, scj 

Agenda março 2018
3 e 4 Alfragide (Dehonianos) – Retiro para casais – P. 

Jacinto de Farias, scj 
4 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 

partilhada da Palavra 
5  Fátima (Santuário) – Recoleção para o clero – P. 

Manuel Armindo Pereira Janeiro 
5 a 8  Fátima (Santuário) – Encontros de espiritualidade 

para aposentados 
6 Porto (CCC) – Curso de Doutrina Social da Igreja: 

Economia, capitalismo e pobreza 
12 a 15  Fátima (Santuário) – Encontros de espiritualidade 

para aposentados 
17 e 18 Fátima – SEDER PASCAL: Páscoa dos hebreus. 

Páscoa de Jesus. páscoa dos cristãos. 
17 e 18  Fátima (Santuário) – Escola do Santuário: Trindade 

e Eucaristia, adoração e solidariedade 
19 a 22  Fátima (Santuário) – Encontros de espiritualidade 

para aposentados 
23 a 25 Fátima (Domus Carmeli) – RUMOS XI: encontros 

vocacionais destinados a jovens 
25 a 31 Avessadas – Retiro da Semana Santa para 

Religiosos e Leigos (em silêncio) 
27 e 28 Alfragide (Dehonianos) – Encontro vocacional – 

P. Paulo Coelho, scj 

Toda a Liturgia da Semana Santa é 
uma oportunidade para o Padre Maria 
Eugénio penetrar no Mistério Pascal. 
Os textos apresentados neste livro 
são fruto das suas palestras profe-
ridas em Notre Dame de Vie como 
homilias, meditações e via sacra. Toda 
a sua escrita brota espontaneamente 
da sua alma. O Padre Maria Eugénio 
foi um apaixonado por Cristo, pela 
Sua entrega e é com o entusiasmo de 
quem O vive intensamente que O dá a 

conhecer, nestas páginas, a quantos de nós O querem também 
viver».
 Edição: Edições Carmelo 

Contemplação do mistério Pascal de Jesus
Padre Maria Eugénio

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20170613_week-prayer-2018_po.html
http://domuscarmeli.net
http://www.dehonianos.org/portal/comunidades/
http://avessadas.carmelitas.pt
http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/nacional/leiria-ciclo-de-conferencias-no-contexto-do-centenario-da-restauracao-da-diocese/
http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
http://ccc.diocese-porto.pt/index_ficheiros/curso_dsi.htm
http://www.ft.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptpl_fac.asp?SSPAGEID=934&lang=1&artigoID=3219
http://www.ft.lisboa.ucp.pt/resources/Imagens/CITER/2018_eventos/02-2018%20EVENTOS/(08.02.2018)%20Karl%20Baier/ciclo%20Karl%20Baier%20(08.02.2018)%20FINAL-FINAL.pdf
http://portugal.alpha.org/oradores
http://www.capuchinhos.org/movimento-biblico/atividades-biblicas/calendario-de-atividades
http://www.dehonianos.org/portal/comunidades/
http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/nacional/leiria-ciclo-de-conferencias-no-contexto-do-centenario-da-restauracao-da-diocese/
http://www.dehonianos.org/portal/comunidades/
http://www.capuchinhos.org/movimento-biblico/atividades-biblicas/calendario-de-atividades
http://www.paroquiatomasaquino.com/
http://www.dehonianos.org/portal/comunidades/
http://www.dehonianos.org/portal/comunidades/
http://avessadas.carmelitas.pt
http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
http://www.fatima.pt/pt/pages/encontros-de-espiritualidade-para-aposentados
http://ccc.diocese-porto.pt/index_ficheiros/curso_dsi.htm
http://www.fatima.pt/pt/pages/encontros-de-espiritualidade-para-aposentados
http://www.capuchinhos.org/movimento-biblico/atividades-biblicas/calendario-de-atividades
http://www.fatima.pt/pt/pages/encontros-de-espiritualidade-para-aposentados
http://www.fatima.pt/pt/pages/encontros-de-espiritualidade-para-aposentados
http://domuscarmeli.net
http://avessadas.carmelitas.pt
http://www.dehonianos.org/portal/comunidades/
http://www.carmelo.pt/index.php?route=product/product&filter_name=pasc&product_id=61
http://www.carmelo.pt/index.php?route=product/product&filter_name=pasc&product_id=61
http://www.ft.lisboa.ucp.pt/resources/Imagens/CITER/2018_eventos/02-2018%20EVENTOS/(08.02.2018)%20Karl%20Baier/ciclo%20Karl%20Baier%20(08.02.2018)%20FINAL-FINAL.pdf
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A palavra e o sentido
Armindo Vaz, OCD

Temos enaltecido a força da Palavra. Agora é preciso 
acrescentar: uma vez que a Palavra viva de Deus assu-
miu corpo na história e foi entregue ao tempo na Escri-
tura poderosa…; uma vez que a Palavra entrou no tempo 
humano e incarnou numa história humana, exige ser 
interpretada. A sua força não reside em palavras soltas, 
desligadas umas de outras: está no contexto que geram 
dentro de uma narrativa com conteúdo, gerado também 
ele pela articulação das palavras num todo que faz sentido, 
segundo as convenções literárias da época em que vivia o 
autor bíblico (desde o séc. X a.C. até ao princípio do séc. II 
d.C.). A narrativa bíblica faz sentido ao elevar a vida humana 
para a transcendência, para a bondade, para o belo sem 
limites. Numa narração figurativa, aquilo que o seu autor 
quis dizer através daquilo que disse/contou não resulta de 
cada palavra (por exemplo, «estejam os vossos rins cingi-
dos», Lc 12,35-38) mas do sentido metafórico delas: ‘tende 
uma atitude de disponibilidade e de vigilância’, semelhante 
à dos servos “que esperam o seu senhor no regresso da 
boda, para lhe abrirem a porta quando chegar e bater”.

O sentido bíblico de uma narração não implica necessa-
riamente que os factos narrados tenham sucedido à letra, 
pois estão interpretados pela fé: o autor quis transmitir o 
sentido dos factos mais do que os seus pormenores, recor-
rendo amiúde a palavras de carga imaginativa ou imagé-
tica, simbólica. O sentido do narrado é uma visão espiri-
tual dos factos, que supera a história e quer dar sentido à 
história dos sucessivos leitores. Esta visão da fé não falsi-
fica o facto histórico: projecta luz num certo aspecto dele, 
que é a sua dimensão transcendente, e fecunda a vida das 
pessoas que a ele se queiram ligar.

Repassando um texto, percebemos melhor a função 
impressiva e performativa da palavra (que realiza o que 
significa). A narrativa da crucifixão e morte de Jesus 
(Mt 27,32-54) foi um acontecimento histórico e contém 
elementos objectivos. Isso, porém, não significa que se 
passou tal como está contado. Vários pormenores enfren-
tam dificuldades para ser considerados factuais e sugerem 
que não sucederam à letra: as contradições da hora a que 
aconteceu e o lugar certo onde aconteceu a crucifixão de 
Jesus segundo os diversos evangelistas, o papel preciso 
das instituições judaicas (Sinédrio, sumos-sacerdotes…), 
o eclipse do sol sobre toda a terra durante três horas, a 
cortina do templo a rasgar-se, o terramoto, as pedras a 
racharem-se, os sepulcros a abrirem-se… Não é a palavra 
da historiografia. É palavra de género apocalíptico, simbó-
lica, que aponta para a relação desse facto com o mundo 
divino e visa sublinhar a carga salvífica daquela morte, 
aceite por amor aos que a quisessem contemplar em vez 
de só a considerarem como facto histórico entre outras 
crucifixões que aconteciam e que também são relatadas…; 
morte aceite como manifestação suprema do amor do Pai 
aos filhos e do Filho aos irmãos.

A narrativa evangélica, dando ao facto histórico um tom 
espiritual por meio da fé, não desfigurava a história: trans-

figurava-a, fixava a irrenunciável dimensão religiosa do 
facto, fazendo incidir o foco principal no interesse que ele 
tinha para a sociedade que se quisesse deixar impressio-
nar e ‘banhar’ por ele. A historiografia equipararia a crucifi-
xão de Jesus à de outros condenados que sofreram morte 
obscena e ignominiosa. A narração evangélica conta-a do 
ponto de vista de Deus e de Jesus, como um «aconteci-
mento de Deus», não no sentido de que Deus o quisesse, 
mas no sentido de que o crime perpetrado pelos huma-
nos foi atendido por Deus na sua própria perspectiva, 
que também era a de Jesus: a de um acto de amor aos 
humanos. A perspectiva da fé que é a da narração abre o 
leitor à contemplação dessa crucifixão e a deixar-se salvar 
por ela. Enquanto a sua visão profana reage com escárnio 
para com o condenado, como a soldadesca romana, a sua 
visão Espiritual leva a reagir como “o centurião e os que 
com ele estavam a guardar Jesus: verdadeiramente, este 
era filho de Deus” (Mt 27,54). A palavra historiográfica fixa 
o sucedido num momento do passado; a história sagrada 
narrada pela palavra simbólica da fé dá-lhe carácter de 
sentido perpétuo, estendendo a sua eficácia ao presente 
do leitor. A historiografia relataria a violência de um assas-
sinato na cruz (como pretendem alguns filmes sobre A 
paixão de Cristo). Os evangelhos preocupam-se com a 
inocência de Jesus: “pelo contrário, este não fez nada de 
mau” (Lc 23,41). Sublinham que o cristianismo nasceu de 
um acto de violência contra um ser humano (“Filho do 
homem”) para sugerir que dali em diante já não deveria 
haver mais violência humana. Portanto, o que tem maior 
impacto existencial e dá poder salvífico ao acontecimento 
histórico da crucifixão de Jesus não seria um relato histo-
riográfico objectivo e neutral, mas a narrativa da fé, que 
com a palavra conotativa e re-presentativa mostra presente 
e activo o amor de Deus entre os humanos. É por isso que 
a recitação (por exemplo, na sexta-feira santa) do «aconte-
cido de uma vez para sempre» torna sempre actual a sua 
força redentora para os que o celebram na liturgia.
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A Faculdade 
de Teologia da 
Universidade 
Católica Portu-
guesa, em Lisboa, 
realiza, nos 
meses de feve-
reiro e março, 
um curso e a 

jornada de estudos Bíblicos sobre "As Narrativas da Paixão". O curso inicia no 
próximo dia 7 de fevereiro com o tema "A tradição Paulina" cuja apresentação 
vai estar a cargo de José Tolentino Mendonça. No dia 21 de fevereiro é a vez de 
João Alberto Correia apresentar o tema "A tradição sinótica". No último dia do 
curso, a 28 de fevereiro, João Lourenço reflete a temática "A tradição Joanina". 
A jornada de teologia bíblica, marcada para 2 de março, começa às 10h00, com 
as seguintes intervenções: “A paixão: audiação teológica”, por Alfredo Teixeira; 
"A paixão lida à luz do Antigo Testamento" por Luísa Almendra; “A teologia do 
‘Servo de Yahwé’ nas narrativas da paixão”, por João Lourenço. Teresa Messias  
apresenta “As narrativas da paixão na espiritualidade e na mística cristã” e 
ainda a conferência proferida por Isidro Lamelas “As narrativas da paixão nos 
Padres da Igreja". 

O título do livro 
evoca uma 
pergunta de 
Santa Teresa de 
Jesus no final das 
Moradas, expe-
riência sublime 
da espiritualidade 
e misticismo 

cristãos: "Sabeis o que é ser verdadeiramente espirituais?" (VII Moradas, cap. 
4, 8). O autor deseja que este "Manual" seja lido não só pelos membros da 
Igreja-família, pelos membros de suas instituições, pelos crentes em Deus e em 
Cristo; mas também pelos de fora, aqueles da periferia que se distanciaram 
de Deus, dos sacramentos, da Igreja, de seus dogmas e crenças, da sua moral. 
E também por ateus e agnósticos. Que todos, no contacto com as grandes 
verdades do cristianismo, sejam encorajados a conhecer mais este imenso 
campo de humanismo, racionalidade e perfeição humana. 
 Publicação em espanhol: Editorial de Espiritualidad 

Alertados por 
esta interrogação 
de Santa Teresa, 
os Grupos de 
Oração Teresiana 
(GOT), reúnem-
-se em vários 
locais do nosso 
país. Juntos das 

demais comunidades do Carmelo Secular e dos Padres Carmelitas realizam-se 
outros encontros de oração, com o objetivo de orar e ensinar a orar a partir 
dos mestres espirituais desta família carmelita. Caso pretenda, contate a sua 
comunidade mais próxima e peça ajuda para crescer na amizade com Cristo. 

Jean Lafrance 
(1931-1991) 
foi sacerdote 
diocesano 
de Tulle, 
na França. 
Depois de 
exercer por 
alguns anos o 
ensino secun-
dário, entrou, 
com vocação 
tardia, para o 

Seminário, e ordenado, dedicou-se 
aos ministérios paroquiais. Especia-
lizou-se em espiritualidade, tanto 
ocidental (sobretudo na escola 
de Inácio de Loyola e de Teresa 
de Ávila) como na dos Padres do 
Oriente. Autor de várias obras de 
espiritualidade e oração.

Publicação: Apostolado da Oração 

Pack ‘Jean Lafrance’
Conjunto de 7 obras de Jean Lafrance

Narrativas da Paixão
Curso e jornada na UCP de Lisboa com início a 7 de fevereiro

Grupos de Oração Teresiana
«Se na vida nos juntamos para tantas coisas porque não fazê-lo para orar?»

Livro: Ser espirituales de veras
Daniel de Pablo Maroto

fragme  os
 Bíblia Moov: concurso apela 
à criatividade multimédia para 
interpretar a Bíblia. 

 Verde ou Maduro: procura 
responder ao pedido que o Papa 
Francisco tinha feito em Fevereiro a 
todos aqueles que tivessem poder 
material, político ou espiritual: para 
não se deixarem dominar pela 
corrupção. 

 Pastoral da Família: Paróquia 
de Vilar do Paraíso dedica ciclo de 
conversas com o tema "Coração 
sentido e centralidade". 

 Cátedra Francisco Palau 2018: 
curso administrado em Ávila com o 
intuito de dar a conhecer a pessoa 
e a vida espiritual de Francisco 
Palau.

 A Cruz escondida - 70 anos, 70 
rostos, 70 histórias: compilação 
de artigos que o jornalista Paulo 
Aido publicou nos últimos anos no 
semanário Voz da Verdade. 

 Projetar um plano de 
interioridade: Módulo do curso 
Educação da vida interior que vai 
decorrer na universidade da Mística 
(Ávila). 

http://www.ft.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptpl_fac.asp?SSPAGEID=934&lang=1&artigoID=3219
https://www.editorialdeespiritualidad.com/libros-por-autores/239-ser-espirituales-de-veras.html
http://www.carmelitas.pt/site/grupos_ora/grupos_ora_que_e.php
http://www.ft.lisboa.ucp.pt/site/custom/template/ucptpl_fac.asp?SSPAGEID=934&lang=1&artigoID=3219
http://www.carmelitas.pt/site/grupos_ora/grupos_ora_que_e.php
https://www.editorialdeespiritualidad.com/libros-por-autores/239-ser-espirituales-de-veras.html
http://livraria.apostoladodaoracao.pt/produto/pack-jean-lafrance/
http://livraria.apostoladodaoracao.pt/produto/pack-jean-lafrance/
http://www.snpcultura.org/biblia_moov_concurso_apela_ciratividade_multimedia_para_interpretar_biblia.html
http://www.diocese-braga.pt/noticia/1/17274
http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/vila-nova-de-gaia-paroquia-de-vilar-do-paraiso-dedica-ciclo-de-conversas-ao-coracao/
http://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/catedra-francisco-palau-2018
https://www.fundacao-ais.pt/agenda/detail/id/317/
http://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/modulo-5-diploma-educacion-vida-interior

