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Papa Francisco, Mensagem para a Quaresma de 2018.

Convido, sobretudo os membros da Igreja, a empreender com ardor o caminho da 
Quaresma, apoiados na esmola, no jejum e na oração. Se por vezes parece apagar-
se em muitos corações o amor, este não se apaga no coração de Deus! Ele sempre 
nos dá novas ocasiões, para podermos recomeçar a amar.
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Agenda março 2018
1 Coimbra (S. José) – Conferências Quaresmais: 

Aproximai-vos do Senhor na oração e na 
contemplação – Bernardino da Costa 

1 Guarda (Seia) – Jornadas do conhecimento: 
«Jovens – Pluralidade, Diálogos e Desafios» 

2 Lisboa (UCP) – Jornada de teologia bíblica 
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 
8 Coimbra (S. José) – Conferências Quaresmais: 

Aproximai-vos do Senhor na pessoa dos que sofrem 
– Ana Rocha 

8 a 11 Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 
Nuno Branco 

12 a 15  Fátima (Santuário) – Encontros de espiritualidade 
para aposentados 

15 Coimbra (S. José) – Conferências Quaresmais: 
Aproximai-Vos do Senhor através do compromisso 
social – Eugénio da Fonseca 

15 a 18 Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 
Manuel Morujão 

17 e 18 Fátima (Capuchinhos) – 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 

22 a 25 Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 
Dário Pedroso 

23 a 25 Fátima (Domus Carmeli) – RUMOS XI: encontros 
vocacionais destinados a jovens 

24  Fátima (Santuário) – Fátima (En)contraste 
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 

Agenda abril 2018
8 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 

partilhada da Palavra 
12 a 15 Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 

Nuno Branco 
13 a 15 Avessadas – Retiro Pascal (em silêncio) 
14 Fátima (Capuchinhos) – Pentecostes dos 

samaritanos e dos pagãos. 
15 Alfragide (Dehonianos) – Encontro vocacional – 

P. Paulo Coelho, scj 
15 Coimbra – Encontro dos Grupos Bíblicos de Coimbra 
16 Alfragide (Dehonianos) – Conferência: Da Palavra 

de Deus anunciada ao brotar da fé: o caso dos Atos 
dos Apóstolos – P. Ricardo Freire, scj

17 Lisboa (Paróq. S. Tomás de Aquino ) – Conferência: 
O que mostram as palavras. Sobre palavra e imagem 
no século XXI – Isabel Capeloa Gil 

20 a 22 Fátima (Domus Carmeli) – Encontro Nacional OCDS 
21 e 22  Fátima (Santuário) – Escola do Santuário: 

Sofrimento e liberdade, sacrifício e reparação 
22 a 28 Fátima (Claretianos ) – Retiro: “Felizes todos os que 

confiam no Senhor. Atreve-te a Viver! (Sl 2, 21)”  – P. 
António Gomes Dias, CSSR 

22 a 28 Alfragide (Dehonianos) – Retiro para 
consagrados – P. Paulo Coelho, scj 

Como se depreende da leitura deste 
livro, o pecado é um ato de amor que 
falha o seu alvo, e os sete pecados são 
a ilusão de poder alcançar a felicidade, 
até se constatar, mais tarde, que não 
foram capazes de manter a promessa. 
Daí a insatisfação, o vazio e aquele 
caruncho que tudo devora, ou seja, o 
tédio. Sentimentos do viver humano 
que, nestas páginas, são chamados 
pelo nome, para que o leitor possa 
levar a cabo um sério trabalho sobre 

si próprio e ser capaz de voltar a viver uma felicidade autêntica.
 Edição: Edições Paulinas 

O engano das ilusões
Os sete pecados capitais entre espirituali-
dade e psicologia
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A palavra da cruz
Armindo Vaz, OCD

Muitas pessoas ficarão surpreendidas com a afirmação 
categórica de Paulo: “A palavra [lógos] da cruz é certamente 
loucura para os que se perdem. Para os que se salvam, 
porém, para nós, é força [dynamis] de Deus” (1Cor 1,18). 
A expressão «a palavra da cruz» está grávida de sentido, é 
polissémica: parece significar «a palavra que é a cruz», que 
só por si é pregação, anúncio, proclamação evangélica de 
bondade, de vida, de amor; mas também pode significar «a 
mensagem que brota da cruz», com tudo o que ela contém 
de humano e espiritual, a suprema manifestação do amor 
de Deus pelos humanos, feita por Jesus, de um amor tão 
poderoso que salva a quem se acolhe sob a sua força. É 
uma palavra tão portentosa que até ocasiona a divisão 
das pessoas: palavra recusada por alguns como loucura, 
enquanto leva outros a afirmarem «aqui está o coração de 
Deus».

Para Paulo, a cruz de Jesus era a imagem de marca da fé 
cristã: não evocava um suplício atroz mas o acto de amor 
gratuito que dá sentido à vida e à morte. Para o próprio 
Jesus e para o Pai, não era insultuoso patíbulo de dor 
mas alta vitrina de amor. “A palavra da cruz” não põe em 
primeiro plano simplesmente a mortificação, a renúncia, 
o corte nas coisas prazenteiras, a mística do perder, o 
abandono ao insucesso. Jesus só quer a felicidade do ser 
humano. A sua linguagem sobre a cruz não nos engana, 
porque conhecemos bem o conteúdo anunciado por ele 
nessa grande cátedra: é o do amor de Deus por nós. Logo, 
a aceitação da cruz não renega a razão enveredando pela 
senda do absurdo. É o caminho da vida traçado através 
dos lamentáveis campos de morte de uma Humanidade 
que cultiva a violência trituradora em vez da paz criativa, 
a injustiça fria em vez da compaixão afectuosa, a divisão 
fragmentadora em vez do acolhimento restaurador, a 
agressividade desumana em vez da civilização da genero-
sidade: “Jesus Cristo… reconciliou com Deus os dois povos 
[os judeus e os outros] num só corpo por meio da cruz, 
matando em si mesmo a hostilidade” (Ef 2,16). “A palavra 
da cruz” é o caminho da salvação no meio desta sociedade, 
nas circunstâncias frequentemente dramáticas do quoti-
diano. É o caminho do deserto apontado pelos faraós 
opressores, mas que, contra a vontade deles, conduz à 
Terra prometida por Jesus crucificado ao ladrão arrepen-
dido e orante: “hoje estarás comigo no paraíso” (Lc 23,43). 
O caminho da cruz termina na Páscoa da libertação.

A compreensão da “palavra da cruz” gera a paz na própria 
pessoa que a acolhe: dá-lhe alegria mesmo quando renun-
cia a algo, pois sabe que nunca perde: “quem perder a 
sua vida por causa de mim e do evangelho há-de salvá-
-la” (Mc 8,35). Quem abraça a cruz com o amor com que 
Jesus a perfumou cruza as palavras de vida que ressoam 
na história, umas com as outras, tecendo uma narrativa 
de crescente bondade, que alegra a cidade dos homens. 
“A palavra da cruz” é energia que faz crescer e gera um 
mundo melhor. Não é simpática aos políticos, aos pode-
rosos e aos “inimigos da cruz de Cristo” (Fl 3,18). É-lhes 
incómoda, talvez porque a cruz foi erguida precisamente 

por políticos e detentores do poder judicial civil e religioso: 
agora ergue-se como desafio gritante aos poderes consti-
tuídos, para se averiguar qual é o maior poder: se é o dos 
judeus acusadores que condenaram à morte o inocente, 
se é o do dinheiro ganho pelo traidor Judas, se é o do polí-
tico Pilatos que lava as mãos da irresponsabilidade ou se 
é o do amor demonstrado na cruz por Jesus. Lá revelou 
de forma persuasiva o Amor como máximo Poder, como 
poder salvífico: «omnia vincit amor! O Amor vence todas 
as coisas!» Já sabíamos que não há cristianismo sem cruz, 
no sentido de que ela foi aceite pelo amor (se não tivesse 
sido o amor a impelir Jesus para a cruz, ele poderia tê-la 
evitado). Agora também sabemos que não haveria cruz 
se não houvesse maldade, no sentido de que ela foi cons-
truída pela maldade humana; mas, ao ser aceite, queria 
salvar da maldade humana.

Compreender a palavra da cruz e enfrentar o caminho da 
cruz é linguagem essencial no cristianismo. Diante da cruz 
não há onde esconder-se, porque nela está toda a vida 
humana: vida dada, que quer ser recebida. Na cruz, Jesus 
mostra o que é ser humano. Morrendo por amor, sugeriu 
que viver é amar, mas amar é morrer, porque é não ser 
senão pelos outros e para os outros. Somos mais humanos 
quando aceitamos a humanidade e nos deixamos invadir 
pela divindade, que se dá no amor da cruz.

Paradoxalmente, a mais fecunda fonte de alegria para o 
ser humano também nasce da contemplação de Jesus 
crucificado. Nele é-nos oferecida a alegria do evangelho, a 
alegria de nos sentirmos amados: “Estou crucificado com 
Cristo…, o Filho de Deus que me amou e se entregou por 
mim” (Gl 2,19-20). “Na hora da cruz…, neste amor que não 
se subtraiu à morte para me manifestar quanto me ama, 
é possível crer” (Francisco, Lumen fidei, 16). Gosto muito 
das palavras. Mas, quando contemplo o Amor crucificado, 
não sei o que fazer com elas. Só me servem para louvar e 
adorar.
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André Pereira, aluno do Mestrado Inte-
grado em Teologia na UCP (Lisboa), 
defende a dissertação intitulada «O 
Pequeno Caminho de Teresa de Lisieux 
como via de acesso à Misericórdia de 
Deus», cuja orientação teve a cargo da 
Professora Teresa Messias. O aluno 
procura com esta dissertação investigar 
e aprofundar o impacto que a Miseri-
córdia de Deus teve na vida-espirituali-
dade de Santa Teresa de Lisieux. Será 
a misericórdia a característica teológica 
central do Pequeno Caminho que 
Teresa de Lisieux viveu e ensinou? 

A Associação dos Médicos Católicos 
Portugueses (AMCP) dá início a 2 de 
março, a um ciclo de jantares/conferên-
cias onde os oradores dão testemunho 
a sua fé. A iniciativa, destinada aos 
médicos e estudantes da área médica, 
tem um orador em cada sessão que 
dará testemunho sobre a forma como 
vive a sua fé. O primeiro jantar-confe-
rência realiza-se no restaurante Jockey, 
em Lisboa (Sociedade Hípica Portu-
guesa – Hipódromo do Campo Grande), 
às 20h30 e tem como oradora convi-
dada Zita Seabra.

A música, o cinema, a pintura, a dança, o 
teatro e a escultura serão protagonistas 
do primeiro encontro mundial "Arte e 
Interioridade" que proporcionará a criar 
uma nova maneira de abordar o nosso 
íntimo, uma busca corroborada pelo 
Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus. 
Assim, de 16 a 29 de julho, os jovens são 
convidados a empreender numa viagem 
mística que é fortalecida pela arte ao 
caminhar dia após dia, de uma habita-
ção para a outra, procurando conhecer 
os cantos insondáveis, por estradas 
surpreendentes, a fim de alcançar o 
castelo onde vive o nosso Criador. 

A História da 
Salvação, tal 
como cada 
experiência 
humana de fé, 
configura-se 
sempre como 
um itinerário 
do Homem 
com Deus e 
para Deus. 
Na tradição 
judaico-cristã, 

este itinerário encontrou no Cântico 
dos Cânticos a sua expressão para-
digmática. Aí se exprime a dinâmica 
relacional entre Deus e o Homem 
numa linguagem nupcial e, portanto, 
afetiva, que convida ao progresso 
até à comunhão perfeita dos dois 
“amantes”. O caminho requer uma 
“ascese” que supõe e é impulsio-
nada pelo desejo e o afeto. Há 
simplesmente que passar dos sen-
tidos da carne para os sentidos ou 
sensibilidade do espírito, expressão 
do itinerário dinâmico da própria 
afetividade humana nos mistérios 
de Cristo, superando assim o domí-
nio hodierno do sensacional e da 
febrilidade sentimental. Acreditamos 
que este continuará a ser o caminho 
certo da espiritualidade cristã.

Publicação: Paulus editora 

A afetividade no 
itinerário espiritual

O Pequeno Caminho de Teresa de Lisieux
Defesa de dissertação, 16 de março 2018

É assim ... a minha vida com Fé
Médicos Católicos Portugueses promovem Jantares-conferência a partir de março

Encontro mundial de jovens
Arte e interioridade. Ávila, 16 a 29 de julho 2018

fragme  os
 Instituto de Estudos de Religião 
da UCP vai iniciar a sua atividade 
com um seminário sobre as 
mudanças na religião no contexto 
atual de globalização. 
 Pombal: Fórum diocesano 
da catequese de adultos com 
reflexão de dois temas “O que é 
a espiritualidade cristã?” (António 
Farinha) e “Como ser evangelizador 
hoje?” (Aura Miguel). 
 24 horas para o Senhor: As 
dioceses católicas de todo o mundo 
vão promover a 9 e 10 de março a 
iniciativa 24 horas para o Senhor, que 
o Conselho Pontifício para a Nova 
Evangelização (Santa Sé) coordena 
há cinco anos. 
 Preparação Sínodo de 2018: De 
19 a 24 de março realiza-se uma 
reunião pré-sinodal para a qual 
foram convidados jovens de várias 
partes do mundo. 

23 a 25 
março 2018
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