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Papa Francisco, Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, 6.

«O Espírito Santo derrama a santidade, por toda a parte, no santo povo fiel de 
Deus, porque "aprouve a Deus salvar e santificar os homens, não individualmente, 
excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os em povo que o 
conhecesse na verdade e o servisse santamente"».

45
1 MAIO 2018 
Ano V 45

Agenda maio 2018
2 Lisboa (UCP ) – Formação Avançada: O Livro dos 

Salmos: História e Literatura 
2 Lisboa (UCP ) – Formação Avançada: O Essencial 

sobre o Pensamento de Paulo 
3 Setúbal (Seminário de Almada) – Encontros com 

Marcos – D. José Ornelas 
3 a 6 Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 

Marco Cunha 
4 a 6 Braga (Casa da Torre) – Taichi e Espiritualidade – 

Diogo Sant’Ana 
5 Fátima (Capuchinhos) – Centro dos Atos e 

coração do cristianismo. 
5 e 6  Fátima (Santuário) – Fátima Jovem 
6 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 

partilhada da Palavra 
6 Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – 

em colaboração com a CVX e ACI 
7  Fátima (Santuário) – Recoleção para o clero – P. 

Tiago Alexandre de Jesus Silva 
10 Setúbal (Seminário de Almada) – Encontros com 

Marcos – D. José Ornelas 
10 a 13 Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 

José Carlos Belchior 
13 Alfragide (Dehonianos) – Encontro vocacional – 

P. Paulo Coelho, scj 
15 Porto (CCC) – Curso de Doutrina Social da Igreja: 

O futuro do trabalho humano 
17 Lisboa (Paróq. S. Tomás de Aquino ) – Conferência: 

A palavra: entre a relatividade e o absoluto – Pedro 
Baptista-Bastos 

17 Setúbal (Seminário de Almada) – Encontros com 
Marcos – D. José Ornelas 

17 a 19 Leiria (Esc. Sup. Educação) – Congresso histórico 
evoca Centenário da Restauração da Dioceses 

17 a 20 Braga (Casa da Torre) –Exercícios Espirituais – P. 
Fernando Ribeiro 

20 a 26 Avessadas – Retiro para Religiosas e Leigos (em 
silêncio) 

20 a 26 Fátima (Claretianos ) – Retiro: “Exercícios Espirituais” 
– P. Américo Paulo S. Freitas Maia, CMF 

21 a 27  Fátima (Santuário) – Escola do Santuário: O 
Rosário, itinerário evangélico de vida teologal 

21 a 29 Braga (Casa da Torre) –Exercícios Espirituais – P. 
Manuel Morujão 

27 Alfragide (Dehonianos) – Retiro: Coração de 
Jesus 

30 a 3 Jun Braga (Casa da Torre) –Exercícios Espirituais – P. 
Luís Maria da Providência 

Agenda junho 2018
4  Fátima (Santuário) – Recoleção para o clero – Frei 

Bruno Andrade Peixoto, OFM 
6 Porto (CCC) – Curso de Doutrina Social da Igreja: 

Ecologia, justiça e paz 
10 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 

partilhada da Palavra 

17 a 23 Fátima (Claretianos ) – Retiro: “Felizes todos os que 
confiam no Senhor. Atreve-te a Viver! (Sl 2, 21)” – P. 
António Gomes Dias, CSSR 

22 a 24  Fátima (Santuário) – Simpósio: Fátima Hoje: que 
sentido? 

22 a 24  Ávila (CITeS) – Coaching Espiritual: Jornadas para 
ouvir o silêncio 

24 a 30 Fátima (Claretianos ) – Retiro: “Comunidade, ‘Habitat’ 
da Santidade” – P. José A. Correia de Oliveira, CMF  

25 a 26 Alfragide (Dehonianos) – Encontro vocacional – 
P. Paulo Coelho, scj 

2º Congresso 
Mundial 
Sanjuanista

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20170613_week-prayer-2018_po.html
https://ft.lisboa.ucp.pt/events/formacao-avancada-o-livro-dos-salmos-historia-e-literatura-10901
https://ft.lisboa.ucp.pt/events/formacao-avancada-o-essencial-sobre-o-pensamento-de-paulo-10906
http://diocese-setubal.pt/2018/02/18/encontros-com-marcos-leitura-guiada-do-evangelho/
https://pontosj.pt/evento/exercicios-espirituais-3-dias-5-2/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/encontros-cursos-taichi-espiritualidade/
http://www.capuchinhos.org/images/actualidade/movimento_biblico/atividades_mb_2018_pdf.pdf
http://www.dnpj.pt/fatima-jovem-2018-maria-disse-sim-e-tu-do-que-estas-a-espera/
http://avessadas.carmelitas.pt
https://pontosj.pt/evento/exercicios-espirituais-vida-corrente-em-colaboracao-com-a-cvx-e-aci-3/
http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
http://diocese-setubal.pt/2018/02/18/encontros-com-marcos-leitura-guiada-do-evangelho/
https://pontosj.pt/evento/exercicios-espirituais-3-dias-2-4/
http://www.dehonianos.org/portal/comunidades/
http://www.paroquiatomasaquino.com/
http://diocese-setubal.pt/2018/02/18/encontros-com-marcos-leitura-guiada-do-evangelho/
http://www.leiria-fatima.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=12040:congresso-historico-evoca-centenario-da-restauracao-da-diocese&catid=79&Itemid=671
https://pontosj.pt/evento/exercicios-espirituais-3-dias-8-4/
http://avessadas.carmelitas.pt
http://www.claretianos.pt/index.php/extensions13/retiros
http://www.fatima.pt/pt/pages/o-rosario-itinerario-evangelico-de-vida-teologal
https://pontosj.pt/evento/exercicios-espirituais-8-dias-5/
http://www.dehonianos.org/portal/comunidades/
https://pontosj.pt/evento/exercicios-espirituais-4-5-6-ou-7-dias-6/
http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
http://avessadas.carmelitas.pt
http://www.claretianos.pt/index.php/extensions13/retiros
http://www.santuario-fatima.pt/pt/pages/simposio-teologico-pastoral-
http://www.mistica.es/images/img/pdf/flyer-c-e.pdf
http://www.claretianos.pt/index.php/extensions13/retiros
http://www.dehonianos.org/portal/comunidades/
http://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/ii-congreso-mundial-sanjuanista
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A palavra da Mãe de Maio
Armindo Vaz, OCD

Há uma ideia que o católico português não apaga da 
memória: o mês de Maio cheira a flores, a Primavera, está 
esmaltado de papoilas nas encostas e de maias à beira dos 
caminhos. Mas também é de modo incontornável, desde 
a comercialização das festas, o mês em que cai «o dia 
da mãe», por ser o mês de Maria, Mãe de Jesus e Virgem 
de Fátima. Fixemos então o olhar na Mãe e nas mães do 
mundo.

Em Fátima, Maria passou de destinatária da Anunciação 
do anjo – que lhe comunicava o nascimento de um filho 
que era Filho de Deus – a anunciadora da boa nova aos 
pastores da serra d’Aire. Recebendo a Palavra na Anun-
ciação e dando-lhe corpo no seio ao transfigurá-la em 
carne (“a Palavra fez-se carne e pôs a sua Morada entre 
nós”: Jo 1,14), Maria deu corpo à Presença divina na raça 
humana: fez acontecer definitivamente Deus connosco. A 
virgem da Anunciação era a virgem da escuta: um ícone 
de Maria a dialogar com a palavra de Deus simbolizada no 
anjo, ela que “guardava todas estas palavras, ponderan-
do-as no seu coração” (Lc 2,19). Agora, há cem anos em 
Fátima, dialogando com os pastores, ponderou o sentido 
dos acontecimentos para o mundo, apelando à seriedade 
e à responsabilidade nas relações sociais. O anúncio do 
anjo aos pastores de que “tinha nascido um salvador, que 
é o Cristo Senhor” (Lc 2,8-20) foi retomado por Maria aos 
pastores de Fátima, também com a presença simbólica do 
anjo. Ao anunciar ela própria a palavra de Jesus, refrescou 
na memória humana o evangelho que pouco se lia.

Realmente, a Mestra do silêncio e da atenção à palavra de 
Deus, Maria de Fátima, não veio anunciar doutrina nem 
moral. Veio anunciar que é loucura matarmo-nos uns aos 
outros, em vez de nos amarmos uns aos outros. Falando 
no silêncio do coração dos pastores, a palavra da Mãe de 
Maio gritou ao mundo, mais alto do que as ‘distracções’ 
dos políticos, mais alto do que as mil vozes de agressões, 
violências, conflitos e guerras tramadas pela irresponsa-
bilidade de governantes sem escrúpulos que sufocavam 
a voz do Filho. Tudo isso era altamente tóxico. Maria em 
Fátima anunciou claro a toda a gente, pelo amplificador 
de crianças, que prestassem atenção à boa notícia. Pediu 
conversão da mente à palavra do Filho e à bondade que ela 
proclama. Pediu oração, como necessidade de comunicar 
com o céu, como reconhecimento da urgência de fecun-
dar a racionalidade com a concepção transcendente de 
ser humano. E pediu humanidade e amor que construísse 
a paz e a fraternidade universal. A mensagem da Senhora 
de Fátima, traduzida na linguagem simples dos pastores, 
sugeria em grande aos poderosos que o seu pensamento 
e acção deveriam centrar-se no bem e na protecção inte-
grais do ser humano, na sua dignidade absoluta, intocável, 
inegociável – em vez de se centrarem nos próprios interes-
ses, que, para se concretizarem, não olhavam ao número 
de vítimas a causar.

A palavra da Mãe não era anunciada entre os humanos 
pela primeira vez em Fátima. Porque assenta numa ideia 

superior de ser humano, da sua vocação e das razões por 
que vive, a sua voz já tinha ecoado nos céus de outras 
terras. É como se a Mãe não pudesse tolerar mais o desen-
canto de os filhos não terem percebido a significação da 
Palavra feita carne no «Filho primogénito» e de não terem 
assumido a responsabilidade de traduzir a palavra em 
linha com a acção do Filho. Que fizeram os filhos do dom 
do Pai ao mundo? “Tanto amou Deus o mundo que lhe deu 
o seu Filho unigénito” (Jo 3,16). Que fizeram da sabedo-
ria do Filho em fazer as opções certas, sempre a favor do 
ser humano? Que fizeram do compromisso do Filho com 
a vida humana, ele que a dignificou tanto ao ponto de “dar 
a sua vida voluntariamente” pelos irmãos (Jo 10,1-18)? Que 
fizeram do dom da liberdade, sujeitando-se e sujeitando 
outros a toda a espécie de escravidão? Que fizeram da 
preciosa dádiva da paz (“deixo-vos a paz, dou-vos a minha 
paz”: Jo 14,27), guerreando-se de forma obscena por 
interesses injustificáveis? A mãe tornou-se presente para 
refrescar a memória da palavra do Filho: “Se permanecer-
des em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, 
pedi o que quiserdes e haveis de consegui-lo” (Jo 15,7).

O amor de mãe da Virgem de Fátima e o amor das mães 
pelos seus filhos é o mesmo e é feito do mesmo tecido: é 
a imolação por eles até ao extremo sem esperar troco e é 
a dor de não poder sofrer em vez deles. Por isso S. Teresa 
de Lisieux pensava que Maria “é mais mãe do que rainha”. 
A Senhora da luz aparecia assim como preciosa guia da 
esperança humana.

Se depois de Maio deflagrarem incêndios florestais – mas 
porquê? – se vierem estonar as maias e os malmequeres 
da Primavera, será como se jovens virgens morressem sem 
justificação. E então como poderão considerar-se huma-
nos e continuar a viver os responsáveis por essa mons-
truosidade inqualificável? Que amor das vítimas poderia 
suportar ou perdoar tal agressão? Para que serve, ó Mãe, 
tudo o que não seja amor, se só o amor pode abrir cami-
nhos de felicidade imorredoura?
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Sobe o lema 
“Orar e saber” os 
Padres Carme-
litas Descalços 
em Portugal 
propõem tempos 
fortes de oração, 
reflexão e conví-

vio, para desfrutar em período de férias. Assim, o Centro de Espiritualidade 
Santa Teresa de Jesus, em Avessadas – Marco de Canaveses, preparou para si:
– 15 a 21 de Julho: RETIRO ABERTO A TODOS, em silêncio, com o tema «O sim de 
Maria e o sim de cada um de nós». Orientado pelo P. Alpoim Portugal, OCD.
– 6 a 11 de Agosto: XX JORNADAS DE ORAÇÃO, subordinadas ao tema «Caminhos 
de Oração – Orar e saber». Serão orientadores os PP. Vasco Nuno, Agostinho 
Leal e os Fr. Carlos Vieira e Renato Pereira, OCD.
– 12 a 18 de Agosto: IX FÉRIAS ORANTES, um tempo para descanso, oração e 
passeio.
– 27 a 31 de Agosto: XXXV SEMANA DE ESPIRITUALIDADE que estudará o tema 
«Orar para viver – A vida de Oração e a Oração na Vida». Os conferencistas 
serão: PP Armindo Vaz, Joaquim Teixeira, Agostinho Leal e João Costa, OCD. 

O Simpósio 
Teológico-Pasto-
ral "Fátima Hoje: 
que sentido?" 
pretende dar um 
contributo privi-
legiado para a 
vivência do tema 

proposto pelo Santuário para o este ano pastoral: "Dar graças pelo dom de 
Fátima", integrado no triénio 2017-2020, sob o tema "Tempo de Graça e Miseri-
córdia". "Ao longo de três dias de reflexão, investigadores de diferentes acade-
mias, nacionais e estrangeiras, convocarão para um itinerário que iniciará sob 
a égide dos verbos «receber e viver», que continuará através dos verbos «viver 
e anunciar» e que confluirá no verbo «refletir». Cada uma destas ações repor-
tará ao ‘corpus’ de conteúdos que a tradição pastoral – depois apreendida pela 
leitura académica – timbrou com a expressão “Mensagem de Fátima” 

Cumprindo 
o objetivo de 
promover o 
estudo dos gran-
des textos religio-
sos da humani-
dade, o Instituto 
de Estudos da 

Religião (IER) promove, durante o mês de maio (quarta-feira, 19.30h-20.45h), 
um curso de formação avançada sobre o «Livro dos Salmos», sob a orientação 
do Prof. João Lourenço, visando o conhecimento do seu enraizamento histó-
rico, da sua natureza literária e dos seus imaginários religiosos. Irá decorrer 
também um curso de formação avançada sobre o «essencial do pensamento de 
Paulo», sob a responsabilidade do Prof. José Tolentino Mendonça . O curso visa 
a aquisição dos instrumentos necessários à compreensão do carácter inovador 
do pensamento de Paulo de Tarso, como autor dos primeiros escritos do cris-
tianismo e enquanto construtor da ideia de uma pertença comum, para além 
das fronteiras sociais. 

Entre a 
grande 
edição das 
suas Obras 
completas e 
as pequenas 
recolhas de 
Pensamentos, 
eis uma obra 
intermédia, 
acessível, con-
tendo as mais 

belas páginas de Isabel da Trindade 
(1880-1906), apresentadas com arte 
e inteligência. Artista, impressionada 
pela beleza absoluta de Deus e Seu 
desejo grandioso de nos salvar, 
Isabel Catez, jovem leiga de Dijon, 
depois carmelita, gostava de expri-
mir o seu entusiasmo e fazer irra-
diar esta Presença do além em nós. 
Deus, invisível, será «belo»? São inu-
meráveis os orantes que o afirmam. 
Aproximar-se de Deus, será desco-
brir melhor essa Beleza. O Padre 
Conrad de Meester, fiel exegeta do 
pensamento de Isabel, responde-
-nos num ensaio introdutório, rico 
e bem articulado, prólogo a esta 
sinfonia de beleza espiritual de um 
feliz contágio renovador que são os 
pensamentos que vamos ler.

Publicação: Edições Carmelo 

As mais belas páginas 
de Isabel da Trindade
2ª edição

Atividades de Verão em Avessadas
Centro de Espiritualidade dos Padres Carmelitas Descalços

Fátima Hoje: que sentido?
Simpósio Teológico-Pastoral – Fátima, 22 a 24 de junho de 2018

«Livro dos Salmos» e o «Apóstolo Paulo»
Formação avançada – UCP de Lisboa, 2 de maio de 2018

fragme  os
 Matrimónio e Famílias: Realiza-
se a 12 de maio, na Casa da Torre 
(Braga), um encontro de preparação 
para o matrimónio com 3 partes: 
Porque casar na Igreja? Todos os 
dias da nossa vida. Um amor que 
muda o mundo. 

 Congresso: O CITes, em Ávila, 
acolhe de 12 a 14 de outubro o 1º 
Congresso sobre autoconhecimento 
e espiritualidade no século XXI 

 Revista: Carmelitas Descalços 
apresentaram o projeto da Revista 
de Estudos Históricos e Património 
Cultural da Ordem: Studia Carmelita 

 Livro: Elogio da Sede, é o título da 
obra onde estão reunidos os textos 
que serviram de guião às reflexões 
conduzidas pelo poeta, teólogo e 
sacerdote português, P. Tolentino 
Mendonça, junto do Papa Francisco 
e dos cardeais da cúria romana sob 
o tema Elogio da Sede 

http://www.carmelitas.pt/site/noticias/noticias_ver.php?cod_noticia=501
http://www.santuario-fatima.pt/pt/pages/simposio-teologico-pastoral-
https://ft.lisboa.ucp.pt/ft.lisboa.ucp.pt/pt-pt/noticias-eventos/events?f[0]=field_date%253Avalue2:[2018-05-01T00:00:00Z%20TO%20*]&f[1]=field_date%253Avalue:[*%20TO%202018-05-31T23:59:59Z]&f[2]=field_categories:1616
http://www.santuario-fatima.pt/pt/pages/simposio-teologico-pastoral-
https://ft.lisboa.ucp.pt/ft.lisboa.ucp.pt/pt-pt/noticias-eventos/events?f[0]=field_date%253Avalue2:[2018-05-01T00:00:00Z%20TO%20*]&f[1]=field_date%253Avalue:[*%20TO%202018-05-31T23:59:59Z]&f[2]=field_categories:1616
http://www.carmelo.pt/index.php?route=product/product&product_id=273
http://www.carmelo.pt/index.php?route=product/product&product_id=273
https://pontosj.pt/evento/matrimonio-familia-fim-de-semana-para-noivos/
http://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/i-congreso-sobre-autoconocimiento-y-espiritualidad-en-el-siglo-xxi
https://historia.carmelitas.pt/studia-ambito/
https://www.quetzaleditores.pt/produtos/ficha/elogio-da-sede/21077712
http://www.carmelitas.pt/site/noticias/noticias_ver.php?cod_noticia=501


20º Encontro de Oração
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DIA 07 - Terça-feira

Jesus Cristo: "EU SOU O CAMINHO..."
Vasco Nuno Tavares, ocd

DIA 08 - Quarta-feira

Maria: "EIS-ME AQUI..."
Agostinho dos Reis Leal , ocd

DIA 09 - Quinta-feira

João da Cruz: "Ó BOSQUES E ESPESSURAS..."
Passeio Orante
João Carlos Vieira, ocd

DIA 10 - Sexta-feira

Teresa de Jesus: "PARA VÓS NASCI..."
Renato Pereira, ocd

DIA 11 - Sábado

"NOSSO LEMA É ORAR E SABER"
- Plenário
- Conclusões
- Propostas de futuro 

CELEBRAÇÕES:
  - Liturgia das Horas
  - Eucaristia
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Abertura dia 6 - Segunda-feira 
20h00 - Apresentação: Caminhos de Oração

Para o ser humano, a ORAÇÃO é um CAMINHO para a VIDA!
Orar não é uma obrigação, mas uma necessidade.



35ª Semana de Espiritualidade
O

r
a

r
 pa

r
a

 v
iv

e
r

«A
 vida de oração e a oração na vida»
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Abertura dia 27 - Segunda-feira 
19h00 - Apresentação e Oração da tarde

Dia 28 - Terça-feira 
09h00 - Oração da manhã
10h00 - Conferência - «Se escutardes hoje a voz do 

Senhor... - I»
 - Armindo dos Santos Vaz, ocd
12h00 - Eucaristia
16h00 - Conferência - «Se escutardes hoje a voz do 

Senhor... - II»
 - Armindo dos Santos Vaz, ocd
19h00 - Oração da tarde

Dia 29 - Quarta-feira 
09h00 - Oração da manhã
10h00 - Conferência - «Orar no mundo de hoje - I»
 - Joaquim da Silva Teixeira, ocd 
12h00 - Eucaristia
16h00 - Conferência - «Orar no mundo de hoje - II»
 - Joaquim da Silva Teixeira, ocd 
19h00 - Oração da tarde

Dia 30 - Quinta-feira 
09h00 - Oração da manhã
10h00 - Conferência - «Orar na cidade - I»
 - Agostinho dos Reis Leal, ocd 
12h00 - Eucaristia
16h00 - Conferência - «Orar na cidade - II»
 - Agostinho dos Reis Leal, ocd 
19h00 - Oração da tarde

Dia 31 - Sexta-feira 
09h00 - Oração da manhã
10h00 - Conferência - «Orar a partir do 

desencanto - I»
 - João Manuel Teixeira da Costa, ocd 
12h00 - Eucaristia
16h00 - Conferência - «Orar a partir do 

desencanto - II»
 - João Manuel Teixeira da Costa, ocd 
18h00 - Encerramento

“Também no nosso mundo se ouvem ecos da voz de Deus; no nosso mundo também existem 
pegadas da Sua passagem pela vida dos homens que tornam possível a oração cristã!”


