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Papa Francisco, Audiência geral, 20 de junho de 2018.

«Que diferença existe entre um comando e uma palavra? O comando é uma comunicação que não 
requer o diálogo. A palavra, ao contrário, é o meio essencial do relacionamento como diálogo. Deus 
Pai cria por meio da sua palavra, e o seu Filho é a Palavra que se fez carne. O amor alimenta-se 
de palavras,como também a educação, ou a colaboração. Duas pessoas que não se amam, não 
conseguem comunicar-se. Quando alguém fala ao nosso coração, a nossa solidão acaba. 
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Agenda setembro 2018
1 a 8 Braga (Casa da Torre) – Academia de verão 

2 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 
partilhada da Palavra 

3  Fátima (Santuário) – Recoleção para o clero – P. 
Francisco António Clemente Ruivo 

3 a 6 Fátima – Simpósio do Clero: O Padre: ministro e 
testemunha da alegria do Evangelho 

4 a 6 Fátima (Steyler hotel) – XXXII Encontro da 
Pastoral Social: A paróquia ainda é um lugar de 
proximidade? 

3 a 9 Ávila (CITeS) – 2º congresso mundial sanjuanista: 
Noite Escura 

10 a 14 Avessadas – Retiro para Sacerdotes – P. Alpoim 

8 a 16 Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 
Francisco Rodrigues 

12 Avessadas – Encontro de Misericórdia 

13 a 16 Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 
Carlos Carneiro 

14 a 16 Fátima (Domus Carmeli) – Rumos XII: encontro 
para jovens 

15 e 16 Fátima (Verbo Divino) – Jornadas Missionárias: Eu 
Sou missão 

15 a 23 Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 
Mário Garcia 

16 a 22 Fátima (Claretianos ) – Retiro: “Comunidade, ‘Habitat’ 
da Santidade” – P. José A. Correia de Oliveira, CMF 

17 a 21 Ávila (CITeS) – Exercícios Espirituais: A experiência 
do amor de Deus com S. João de Ávila 

17 a 23 Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 
Vasco Pinto Magalhães 

20 a 23 Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – 
Mariana Abranches Pinto 

20 a 28 Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 
Gonçalo Machado 

21 a 23 Ávila (CITeS) – Retiro Espiritual: A experiência do amor 
de Deus com S. João de Ávila – Fco. Javier Lorite 

24 Lisboa (UCP) – Colóquio/filme: Fátimas – Nomes e 
Biografias 

27 a 30 Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 
Paulo Duarte 

Agenda outubro 2018
1  Fátima (Santuário) – Recoleção para o clero – Ir.ª 

Maria Amélia da Costa, CONFHIC 
2  Lisboa (UCP) – Formação Avançada: O Espaço Inter-

Religioso: Novas Paisagens Culturais 

4 a 7 Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais

7 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 
partilhada da Palavra 

10 Avessadas – Encontro de Misericórdia 
12 a 14  Ávila (CITeS) – 1º Congresso sobre 

autoconhecimento e espiritualidade no século XXI 

19 a 21 Fátima (Domus Carmeli) – Congresso: 
Espiritualidade e Espiritualidades 

19 a 21  Ávila (CITeS) – IX Congresso de Antropologia 
Psicológica e Espiritualidade 

15 a 19  Fátima (Santuário) – Retiro – P. Dário Simões da 
Costa Pedroso, SJ 

21 a 27 Fátima (Claretianos ) – Retiro: “Seguir Jesus Cristo, 
hoje!” – P. Abílio Pina Ribeiro, CMF 

23 a 31 Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 
Luís Maria da Providência 

CITeS, Ávila
3 a 9 setembro 2018

www.escoladeoracao.pt

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20170613_week-prayer-2018_po.html
https://www.academiaverao2018.com/
http://avessadas.carmelitas.pt
http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/wp-content/uploads/2018/07/folheto-simposio-clero-2018.pdf
http://sites.ecclesia.pt/snpsocial/wp-content/uploads/XXXII-Encontro-Pastoral-Social-PROGRAMA-VF-1.pdf
https://www.mistica.es/sanjuanista/
http://avessadas.carmelitas.pt
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-8-dias-18/
http://avessadas.carmelitas.pt
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-15/
http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/evento/fatima-jornadas-missionarias-com-o-tema-eu-sou-missao/?instance_id=807
https://pontosj.pt/casadesantoinacio/evento/exercicios-espirituais-23/
http://www.claretianos.pt/index.php/extensions13/retiros
https://www.mistica.es/cursos-verano-asignaturas/ejercicios-espirituales-2018-2
https://pontosj.pt/casadesantoinacio/evento/exercicios-espirituais/
https://pontosj.pt/casadesantoinacio/evento/exercicios-espirituais/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-8-dias-19/
https://www.mistica.es/cursos-verano-asignaturas/retiro-espiritual-experiencia-del-amor-de-dios-con-san-juan-de-avila
https://ft.lisboa.ucp.pt/events/coloquio-fatimas-nomes-e-biografias-11261
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-17/
http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
https://ft.lisboa.ucp.pt/events/formacao-avancada-o-espaco-inter-religioso-novas-paisagens-culturais-11266
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-18/
http://avessadas.carmelitas.pt
http://avessadas.carmelitas.pt
http://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/i-congreso-sobre-autoconocimiento-y-espiritualidad-en-el-siglo-xxi
https://domuscarmeli.net/wp/2018/03/vi-congresso-de-espiritualidade-espiritualidade-e-espiritualidades-19-a-21-de-outubro-de-2018-domus-carmeli-fatima/
https://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/ix-congreso-de-antropologia-psicologia-y-espiritualidad
http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
http://www.claretianos.pt/index.php/extensions13/retiros
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-18/
https://www.escoladeoracao.pt/
https://www.mistica.es/sanjuanista/
https://www.escoladeoracao.pt
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A palavra a Agostinho
Armindo Vaz, OCD

Aurélio Agostinho, filósofo, bispo cristão, teólogo, Doutor 
da Igreja. Nasceu berbere, no norte da África, Império 
romano, em 354; morreu em 430. Filho de mãe cristã, de pai 
pagão. Grande intérprete da Palavra. Gigante em inteligên-
cia, génio do Ocidente. A sua palavra escrita influenciou o 
pensamento, a sociedade, a cultura, a política, a catequese, 
a moral. Nunca se contentou com a superficialidade. Se 
algo caracteriza a sua existência, isso foi a sede da Verdade 
que dá sentido ao Caminho e à Vida, da Verdade que é a 
morada onde o coração encontra paz e alegria. Não teve 
caminho fácil. Em jovem pensou encontrar a verdade no 
prestígio, na carreira, na posse de coisas, em vozes blan-
diciosas que lhe prometiam felicidade imediata. Cometeu 
erros; mas disse: “se erro, existo” (A Cidade de Deus, 11, 26). 
Afrontou insucessos mas não parou enquanto não encon-
trou Deus no Jesus dos evangelhos. Foi um dos primeiros 
pensadores a conjugar a existência na primeira pessoa.

Teve a sabedoria de olhar para dentro de si próprio e então 
apercebeu-se de que aquela Verdade, aquele Deus que 
procurava com as suas forças era mais íntimo a si do que 
ele próprio: “Debatia-me e inquietava-me com a falta de 
verdade, embora te procurasse, meu Deus…, não segundo 
o entendimento da mente…, mas segundo o sentir da 
carne. Mas tu estavas mais interior do que o íntimo de mim 
mesmo e mais sublime do que o mais sublime de mim 
mesmo” (Confissões III, 6,11). A inquietação é companheira 
inseparável do ser humano nesta vida mortal: “Senhor…, 
tu fizeste-nos para ti e o nosso coração está inquieto 
enquanto não repousar em ti” (Conf., I, 1,1). “Tarde te amei, 
ó Beleza tão antiga e tão nova! Tarde te amei! E eis que 
estavas dentro de mim e eu fora e aí eu te procurava… 
Tu estavas comigo e eu não estava contigo… Chamaste e 
clamaste e rompeste a minha surdez; brilhaste, cintilaste 
e afastaste a minha cegueira; exalaste o teu perfume, e eu 
aspirei e suspiro por ti; saboreei-te e tenho fome e sede” 
(Conf., X, 27,38).

Para quem tiver medo do silêncio, do recolhimento, de se 
pôr à escuta de si próprio e do mundo de hoje, com receio 
de que a Verdade o encontre, S. Agostinho tem uma pala-
vra a dizer, uma palavra declamada com gracilidade. Certas 
passagens das Confissões e da Cidade de Deus ombreiam 
com a fluência de Cícero em complexidade e eloquência. 
É célebre pela concentração do pensamento em poucas 
palavras, explorando a densidade do latim: “Não procures 
compreender para acreditar, mas acredita para poderes 
compreender” (Trat. 29 in Jo. 7,14-18, §6).

A sua palavra parava com particular deleite no amor e nas 
maravilhas que ele realiza: “A pessoa que tem caridade no 
coração tem sempre qualquer coisa para dar”. Por isso, 
sublinhava: “Ama e o que queres faz” (In Io. Ep. tr. 7, 8). 
Tudo é permitido, desde que seja amor. “A Beleza cresce 
em ti à medida que cresce o amor, porque a própria cari-
dade é a beleza da alma” (Homil. in 1Jo., homilia 9, §9). “A 
verdadeira medida do amor é não ter medida”. “O meu 
peso é o meu amor [peso tanto quanto amo, o meu verda-

deiro valor está no meu amor]. Sou levado por ele para 
onde quer que eu vá” (Conf., XIII, 9,10).

“O Espírito Santo faz-nos habitar em Deus e faz habitar 
Deus em nós. Mas é o amor que causa isto. Portanto, o 
Espírito é Deus como amor” (De Trinitate). “[Deus] não 
nos prescreve mais nada senão que nos amemos uns aos 
outros... Não é porventura evidente que a obra do Espírito 
Santo no homem é pôr nele o amor de caridade, segundo 
as palavras do Apóstolo Paulo ‘a caridade de Deus [com a 
qual Deus nos ama] foi derramada nos nossos corações 
por meio do Espírito Santo que nos foi dado’ (Rm 5,5)?... Se 
encontras em ti a caridade, é porque tens em ti o Espírito 
Santo... Interroga o teu coração; se nele encontras o amor 
pelo teu irmão, fica em paz: tal amor não pode estar lá sem 
lá estar o Espírito Santo” (In 1Jo, tr. 6,9-10 e 9,10).

“Tu, com o teu amor, tinhas trespassado o nosso coração e 
trazíamos as tuas palavras cravadas nas nossas entranhas; 
e os exemplos dos teus santos…, acumulados no íntimo 
do nosso pensamento, queimavam e consumiam o nosso 
pesado torpor, para não nos inclinarmos para as coisas 
inferiores, e abrasavam-nos intensamente” (Conf., IX, 2,3). 
“Oh! Profundidade admirável das tuas palavras [da Escri-
tura]…: profundidade admirável, meu Deus, profundidade 
admirável! Voltar-me para ela infunde-me horror, horror 
de honor e tremor de amor” (Conf., XII, 14,17).

Agostinho teve a pacificadora certeza de quem finalmente 
compreendeu; mas sobretudo teve a felicidade de quem 
sabe que o amor é tudo e que isso nos basta (cf. Bento XVI, 
25.8.2010). Compreendeu que, encontrando a Verdade, 
foi a própria Verdade, que é Deus, a encontrá-lo a ele. Ele 
teve o mérito de procurar e de se deixar encontrar. Nas 
Confissões rezou e nós rezamos com ele: Senhor, “dá-me 
o que me ordenas e ordena-me o que quiseres” (X, 29,40); 
“diante de ti está a minha força e a minha debilidade: 
conserva aquela, cura esta… Faz que eu me recorde de ti, 
que te escute, que te ame. Amen!" (De Trinitate, 15, 28,51).
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Rezar no 
Coração é 
uma obra 
singular, 
de Tomáš 
Špidlík, publi-
cada pelo 
Apostolado 
da Oração. 
Utilizando 
o método 
dos antigos 

mestres de espiritualidade com os 
seus discípulos (o discípulo per-
gunta e o mestre vai respondendo, 
sendo cada resposta um convite a 
nova pergunta), o Cardeal Špidlík 
explica, com simplicidade, os ele-
mentos principais da vida de oração, 
desde a necessidade da oração até 
à oração do coração. «Teófanes, 
o Recluso, um autor russo (mor-
reu em 1894), escreve que o ser 
humano é formado por três partes: 
o corpo, a alma e o Espírito Santo. 
Cada uma tem as suas necessida-
des e a sua maneira de as viver: o 
corpo move-se, nutre-se, respira; a 
alma pensa, decide, sente; o Espírito 
Santo reza. A oração pode chamar-
-se, assim, de respiração do Espírito. 
A oração é como o barómetro que 
assinala o nível da vida espiritual».

Publicação: Apostolado da Oração 

Rezar no Coração
Tomáš Špidlík

fragme  os
 Jornadas Missionárias. As 
Jornadas Missionárias têm como 
tema «Eu Sou missão» e realizam-
se nos dias 15 e 16 de setembro, 
no Seminário do Verbo Divino, em 
Fátima. 
 Congresso Internacional 
da Catequese. O Conselho 
Pontifício para a Promoção da 
Nova Evangelização vai realizar 
um Congresso Internacional da 
Catequese, de 20 a 23 de setembro, 
em Roma, sob o tema: O Catequista, 
Testemunha do Mistério. 
 Canonização do Papa Paulo VI e 
D. Oscar Romero. O Papa Francisco 
vai canonizar os beatos Paulo VI e D. 
Oscar Romero a 14 de outubro, no 
Vaticano. 
 Colóquio: Fátimas – Nomes e 
Biografias. Terá lugar no dia 24 de 
setembro na UCP de Lisboa . 

Irá realizar-se, 
entre os dias 14 
a 16 de setem-
bro, o XII Encon-
tro Rumos, em 
Fátima, que conta 
com a participa-
ção de jovens 
em processo de 

clarificação e opção vocacional. Orientados por uma equipa formada pelos 
diferentes ramos do Carmelo: dois casais, uma religiosa, um sacerdote e dois 
animadores, este jovens poderão desfrutar de um acompanhamento persona-
lizado, de forma a serem ajudados a ler os sinais que em cada um vai surgindo 
para uma das grandes vocações: matrimónio, sacerdócio ou vida consagrada. 
Os jovens com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, com alguma 
exceção, vão fazendo o seu caminho de descoberta vocacional a fim de darem 
passos seguros em ordem a uma opção de vida. 

XII Rumos: encontro para jovens
Fátima, 14 a 16 de Setembro 2018

Há espirituali-
dade e espiritua-
lidades. Há espi-
ritualidades com 
Deus e sem Deus 
ou com um Deus 
difuso e impes-
soal. Há a espiri-
tualidade cristã e 
a espiritualidade 
de outras reli-
giões. Que espiri-
tualidades estão 

presentes no nosso contexto de vida? Que espiritualidade vivemos? Que meios 
empregar para cultivar a nossa espiritualidade cristã, centrada no seguimento 
de Jesus e na vida segundo o Espírito? Por causa destas e de outras questões, 
os Institutos Religiosos Ordem do Carmo, Ordem dos Carmelitas Descalços, 
Companhia de Santa Teresa, Carmelitas Missionárias e Instituição Teresiana 
decidiram dedicar o VI Congresso de Espiritualidade ao tema «Espiritualidade e 
Espiritualidades» a fim de clarificar o panorama espiritual do nosso tempo. 
A organização deste Congresso acredita que na sequência dos temas dos 
congressos anteriores também este seja um precioso contributo para o estudo 
da teologia da vida espiritual. 

Durante o mês 
de outubro, o 
Instituto de Estu-
dos da Religião 
(IER) promove um 
curso de forma-
ção avançada 
sobre «O espaço 
inter-religioso: 

novas paisagens culturais». O curso visa compreender o espaço inter-religioso 
como um novo contexto de relações culturais e de produções intelectuais, 
caracterizar o contributo de Raimon Panikkar para a interpretação das dinâ-
micas transreligiosas e reconhecer o impacto das vivências inter-religiosas na 
construção das culturas. 

Espiritualidade e Espiritualidades
VI Congresso de Espiritualidade – Fátima, 19 a 21 de outubro de 2018

O Espaço Inter-Religioso: Novas Paisagens Culturais

http://livraria.apostoladodaoracao.pt/produto/rezar-no-coracao/
http://livraria.apostoladodaoracao.pt/produto/rezar-no-coracao/
http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/evento/fatima-jornadas-missionarias-com-o-tema-eu-sou-missao/?instance_id=807
http://www.educris.com/v3/catequese/8079-roma-ii-congresso-internacional-da-catequese
http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/evento/fatima-jornadas-missionarias-com-o-tema-eu-sou-missao/?instance_id=807
https://ft.lisboa.ucp.pt/events/coloquio-fatimas-nomes-e-biografias-11261
https://domuscarmeli.net/wp/2017/11/rumos-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=KzFhzJUXGgU
https://domuscarmeli.net/wp/2018/03/vi-congresso-de-espiritualidade-espiritualidade-e-espiritualidades-19-a-21-de-outubro-de-2018-domus-carmeli-fatima/
https://ft.lisboa.ucp.pt/events/formacao-avancada-o-espaco-inter-religioso-novas-paisagens-culturais-11266
https://domuscarmeli.net/wp/2018/03/vi-congresso-de-espiritualidade-espiritualidade-e-espiritualidades-19-a-21-de-outubro-de-2018-domus-carmeli-fatima/
https://ft.lisboa.ucp.pt/events/formacao-avancada-o-espaco-inter-religioso-novas-paisagens-culturais-11266

