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

A misericórdia de Deus liberta-nos. Quando nos deparamos com a misericórdia 
de Deus, temos uma grande liberdade interior e somos também capazes de a 
transmitir. Por isso, é muito importante abrir-nos à misericórdia de Deus para não 
sermos escravos de nós mesmos. 

50
1 OUTUBRO 2018 
Ano V 50

Agenda outubro 2018
1  Fátima (Santuário) – Recoleção para o clero 
2  Lisboa (UCP) – Formação Avançada: O Espaço Inter-

Religioso: Novas Paisagens Culturais 

4 Aveiro (Centro de Formação) – Início do curso 
básico teológico-pastoral 

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

5 Faro (Carmelitas Descalças) – Encontros no 
silêncio 

5  Lisboa (Centro Cultural Franciscano) – Conferência: O 
quotidiano: lugar de Revelação –  Luciano Manicardi 

5 e 6  Leiria (Seminário) – Jornadas Teológico-Pastorais: 
Discernimento e conversão pastoral 

6 e 7  Lisboa (Monjas Dominicanas) – Conferência: No 
seguimento de Jesus –  Luciano Manicardi 

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

8 a 12 Funchal (Convento de Santa Clara) – Semana 
Bíblica: Jovens, Bíblia e Fé 

9 Porto (C. Cultura Católica) – A Igreja em saída:  
Francisco, o papa das periferias 

10 Avessadas – Encontro de Misericórdia 
11 a 13  Lisboa (UCP) – Colóquio internacional: Religião e 

Masculinidade. Modelos, práticas e transgressões 
12  Lisboa (UCP) – Início do curso: Pensamento Social 

Cristão. Memória e Projeto 
12 a 14  Ávila (CITeS) – 1º Congresso sobre 

autoconhecimento e espiritualidade no século XXI 
13  Foz do Douro (Carmelitas) – Guias para Deus: 

Caminhar com os santos do carmelo 
15 a 19  Fátima (Santuário) – Retiro – P. Dário Simões da 

Costa Pedroso, SJ 

19  Lisboa (UCP) – Início do curso: Concílio Vaticano II. 
50 anos depois 

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

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

20 Fátima (Paulo VI) – Jornada Nacional da Pastoral 
Familiar: Família: O “sim” do Deus Amor 

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

23 a 31 Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 

25 a 28 Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 
26  Lisboa (UCP) – Início do curso: O Mundo da Bíblia: 

Geografia, História, Cultura 
27  Foz do Douro (Carmelitas) – Guias para Deus: 

Caminhar com os santos do carmelo 

27 e 28 Fátima (Consolata) – Congresso: Carisma Vicentino 
– Que perspetivas e desafios para o futuro 

Agenda novembro 2018
2 Faro (Carmelitas Descalças) – Encontros no silêncio 
2  Lisboa (UCP) – Seminário: O Espaço Inter-Religioso: 

Novas Paisagens Culturais 
2 a 6  Lisboa (Gulbenkian) – Congresso: Repensar 

Portugal, a Europa e a Globalização: 100 Anos Padre 
Manuel Antunes 

5 Fátima (Santuário) – Recoleção para o clero – P. 
Gonçalo Corrêa Mendes Teixeira Diniz 

5 a 9  Fátima (Santuário) – Retiro – P. Abílio Ribeiro, CMF 

6 Porto (C. Cultura Católica) – A Igreja em saída:  
Cruzes e esperanças do mundo 

9 a 11 Fátima (Domus Carmeli) – Escola de Oração 
10  Foz do Douro (Carmelitas) – Guias para Deus: 

Caminhar com os santos do carmelo 
10  Lisboa (Aula Magna de Lisboa) – Congresso 3MN 

(3 milhões de nós): Ser Jovem Hoje 
19 a 23  Fátima (Santuário) – Retiro – D. Gilberto 

Canavarro dos Reis 
24  Foz do Douro (Carmelitas) – Guias para Deus: 

Caminhar com os santos do carmelo 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20170613_week-prayer-2018_po.html
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
http://www.diocese-aveiro.pt/v2/?p=17085
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-18/
https://carmelofaro.carmelitas.pt/266-2/
https://www.fundacao-betania.org/betania/index.php/17-encontros/351-programa-lm2018#
http://leiria-fatima.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=12280:diocese-de-leiria-fatima-organiza-jornadas-teologico-pastorais&catid=79:noticias&Itemid=671
https://www.fundacao-betania.org/betania/index.php/17-encontros/351-programa-lm2018#
http://avessadas.carmelitas.pt
http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/evento/funchal-semana-biblica-com-o-tema-jovens-biblia-e-fe/?instance_id=915
http://ccc.diocese-porto.pt/index_ficheiros/calendario.htm
http://avessadas.carmelitas.pt
https://ces.uc.pt/pt/agenda-noticias/agenda-de-eventos/2018/religiao-e-masculinidade-modelos-praticas-e-transgressoes
https://ft.lisboa.ucp.pt/ensino-distancia/programas-e-learning/pensamento-social-cristao-memoria-e-projeto
https://congresoantonioblay.com/
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/porto-guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
https://ft.lisboa.ucp.pt/ensino-distancia/programas-e-learning/concilio-vaticano-ii-50-anos-depois
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.agencia.ecclesia.pt/portal/evento/pastoral-familiar-jornada-nacional-centrada-numa-proposta-de-vida-plena/?instance_id=950
http://www.claretianos.pt/index.php/extensions13/retiros
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-18/
https://pontosj.pt/casadesantoinacio/evento/exercicios-espirituais-3-dias/
https://ft.lisboa.ucp.pt/ensino-distancia/programas-e-learning/o-mundo-da-biblia-geografia-historia-cultura
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/porto-guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/evento/solidariedade-congresso-sobre-os-desafios-do-carisma-vicentino/
https://carmelofaro.carmelitas.pt/266-2/
https://ft.lisboa.ucp.pt/events/formacao-avancada-o-espaco-inter-religioso-novas-paisagens-culturais-11266
http://centenariopadremanuelantunesj.pt
http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
http://ccc.diocese-porto.pt/index_ficheiros/calendario.htm
https://www.escoladeoracao.pt/
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/porto-guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
http://lisboa.verbumdei.org/destaques/3-milhoes-de-nos-programa/
http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/porto-guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
https://domuscarmeli.net/wp/2018/03/vi-congresso-de-espiritualidade-espiritualidade-e-espiritualidades-19-a-21-de-outubro-de-2018-domus-carmeli-fatima/
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A palavra aos jovens 
e educadores
Armindo Vaz, OCD

A XV Assembleia do Sínodo dos Bispos, convocada para 
3-28.10.2018 em Roma, tem como tema «Os jovens, a fé 
e o discernimento vocacional». O documento preparatório 
fala de educação. Exprime o “grande desejo de encontrar 
modelos positivos…, reconhecendo também o papel dos 
educadores e amigos como responsáveis de grupos jovens 
que podem tornar-se bons exemplos”. Reflectimos aqui 
sobre o tema, só com espaço para breves pensamentos.

Estendemos a missão do educador não só aos professo-
res mas a todos os que são instituídos pela vida na respon-
sabilidade de amparar e acarinhar outra vida, de a ajudar 
a crescer numa família e de a integrar na sociedade: pais, 
padrinhos, avós, catequistas, agentes de pastoral, empre-
gadores de jovens… Para todos, a marca que deixam nos 
jovens é indelével.

Desde os clássicos romanos, educar (de educere) consiste 
em tirar do jovem educando o que ele já tem ou já é como 
potencialidade para se desenvolver; consiste em conver-
ter um jovem que está a caminho num homem e numa 
mulher mais completos. O educador tira de um jovem que 
quer ser perfeito um homem cheio de irradiações virtuo-
sas. De um jovem que ainda não é sábio nem resistente, 
a sabedoria e técnica pedagógica consegue a quase divina 
operação educativa de o levar a obedecer ao imperativo 
de autenticidade a que cada um deve ser fiel. Educar é 
tornar o bem sedutor. No melhor sentido, é humanizar, 
é tornar sempre mais humano. E a melhor resposta do 
jovem é deixar-se humanizar, seduzido pela bondade. 
Assim, a Educação tem muito de arte dialogante. O/A 
jovem não se sente objecto passivo de educação: participa 
como actor na própria educação. Tanto mais que sempre 
estará a fazer-se até ao fim dos seus dias, ser em constru-
ção, sempre a aprender. Neste ponto, a vida humana tem 
um toque de dramático: é uma empresa sempre intentada 
e de novas realizações.

O mais dramático na educação consiste em o educador 
«ser ele e a sua circunstância». Parafraseando Ortega y 
Gasset (que disse: “eu sou eu e a minha circunstância, e 
se não a salvo a ela não me salvo eu”), o educador respon-
sável poderá dizer: ‘eu sou eu e o meu educando; como 
ele se move no âmbito do sentido e procura sentido para 
as coisas da vida, então se eu não consigo dar sentido à 
vida dele, não dou sentido à minha; se não o entendo a 
ele, tampouco entendo a minha vida, e, por conseguinte, 
não a realizo/salvo’. O eu do educador completa-se no 
eu do educando, «a circunstância». Se com a palavra e 
o exemplo da sua vida o pai não «salva» o filho demitin-
do-se de o educar, se não consegue tirar a vida dele da 
escuridão e dar-lhe sentido fazendo-a brilhar e falar, não 
consegue dar sentido à própria vida. O jovem educando é 
limitado, como limitados são todos os humanos. Mas, se 
o educador interpretar bem a história de vida do jovem, o 
passado que o condiciona e o mundo dos seus sonhos em 
projecto, dando-lhe capacidade de se afirmar pela positiva 

no meio social em que vive, realiza-se a si próprio. O êxito 
ou fracasso da educação dependerá em boa medida da 
biografia de ambos, porque o educando também «é ele 
e a sua circunstância». É a sua biografia que dará conta 
da humanização ou desumanização que encontra à sua 
volta. Deixar-se educar é absorver «a circunstância», é 
incorporar devidamente na vida integral o mundo que vai 
recebendo, para a formação de uma inteligência criadora, 
para o conhecimento e vivência dos valores humanos com 
assertividade na vida, de modo que ela tenha coerência 
com os melhores desejos.

O educador sabe que, mais do que simples profissão, a 
sua é vocação: de vocare, é voz da consciência profunda 
que chama dentro de si a humanizar os jovens. É uma 
graça, uma espécie de sacerdócio ao serviço da realização 
plena deles, consistindo nisso a sua própria realização. A 
sua máxima realização consiste em formar nos educan-
dos uma vida onde mora o amor e a verdade: um amor 
que edifica a personalidade, isto é, que respeita e digni-
fica o pessoal de cada educando; e uma verdade que torne 
esta personalidade livre e responsável. Viver o amor na 
verdade é exercitar um amor que vê, que é lúcido. Amar 
para ver e ver para poder amar bem – eis um lema para 
o educador cristão que quer reservar um lugar de honra 
na arca do perdurável: ensinar os caminhos do amor atra-
vés dos caminhos da verdade, porque só amamos quando 
amamos na verdade e só somos verdadeiros quando 
amamos com vida. Incitar à verdade e motivar para o amor 
é o acto de fé do educador cristão.

Assim, educador e educando têm de cultivar a interio-
ridade, onde a fé cristã vê Deus a habitar. Essa é uma 
grande oferta à sociedade em que vivemos e que também 
nós formamos: espiritualidade, não espiritualidades, essas 
de que estão entulhadas as prateleiras das livrarias das 
grandes superfícies... O educador não é domesticador de 
consciências: forma-as para a liberdade e nobreza, para 
a lealdade e honestidade, para a convivência em paz no 
respeito à diferença. Por sua vez, o educando cristão tem 
consciência de que nasceu para a grandeza. E a verdade 
para ele não é algo. É Alguém, o Jesus que disse: “Eu sou o 
caminho, a verdade e a vida”. Que o Sínodo os conduza ao 
mundo silencioso da meditação, da ternura e da bondade.
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REste livro, 
dividido em 
três partes, 
apresenta 
uma con-
tribuição 
em vista do 
Sínodo dos 
Bispos sobre 
«Os jovens, a 
fé e o discer-
nimento voca-

cional» do próximo mês de outubro, 
convocado pelo Papa Francisco 
para auscultar as suas perguntas 
e inquietações, na tentativa de os 
acompanhar no caminho da vida.
«A primeira questão é a que tantas 
vezes urge nos nossos corações: 
"Porque é que eu existo? Porque 
é que estou no mundo? Para que 
vale a pena viver? Para que é que 
serve o eu? Para que é que serve o 
meu eu?" Como veem, é a questão 
da vida, a questão fundamental de 
cada um de nós. A primeiríssima 
decisão é levar a sério esta interro-
gação, esta urgência».

Publicação: Paulus Editora 

A voz única do ideal
Julián Carrón

fragme  os
 Ano Missionário. A Conferência 
Episcopal Portuguesa, aprovou 
a Nota Pastoral «Todos, Tudo e 
Sempre em Missão» e a celebração 
de um Ano Missionário, que se inicia 
em outubro de 2018 e culmina 
em outubro de 2019 como «Mês 
Missionário Extraordinário», assim 
declarado pelo Papa Francisco para 
assinalar o centenário da Carta 
Apostólica Maximum Illud do Papa 
Bento XV. 
 Jovens. A 15ª assembleia 
geral ordinária do Sínodo dos 
Bispos, com o tema ‘Os jovens, a 
fé e o discernimento vocacional’, vai 
decorrer de 3 a 28 de outubro, em 
Roma. 
 Dominicanos. O Instituto 
São Tomás de Aquino (ISTA), 
da Província Portuguesa dos 
Frades Dominicanos (Ordem 
dos Pregadores), vai promover o 
colóquio ‘Rastos Dominicanos: De 
Portugal para o mundo. 600 anos da 
província portuguesa’, entre 9 e 11 
de outubro, em Lisboa. 

As Irmãs Carme-
litas Descalças 
do Carmelo de 
Nossa Senhora 
Rainha do 
Mundo, no 
Patacão (Faro), 
dinamizam os 
"Encontros no 

Silêncio" nas primeiras sextas-feiras de cada mês, a partir de 5 de outubro, às 
21h. Os "Encontros no Silêncio" nasceram como proposta de discernimento 
vocacional – vida religiosa, sacerdotal ou no matrimónio – para jovens. Tem 
sido um espaço orante de escuta da Palavra de Jesus para ajudar discernir a 
vocação a que Ele chama cada jovem, isto é, ser todo, em tudo e sempre em 
missão, sob a guia da experiência dos mestres contemplativos do Carmelo e 
do testemunho vocacional de consagrados e de casais. Este ano pastoral, a 
temática dos encontros estará em sintonia com o Ano Missionário: “a oração, o 
testemunho e a reflexão sobre a centralidade da missão como estado perma-
nente de envio”. 

Os encontros 
Guias para Deus: 
caminhar com 
os Santos do 
Carmelo são 
uma proposta 
da comuni-
dade Carmelita 
Descalça Stella 

Maris, da Foz do Douro, para todos aqueles que se inquietam pela questão 
de Deus e a sua relação com o ser humano. Com estes encontros pretende-
-se entrar adentro da espessura do mistério inesgotável de Deus guiados por 
São João da Cruz e Santa Teresa Benedita da Cruz (Edith Stein). Estas duas 
figuras, ímpares no seu tempo, são desafiadoras para os nossos dias e para 
todos aqueles que buscam a Deus, a Verdade e a sua realização integral a 
nível pessoal e comunitário. Desta forma, através de encontros quinzenais, 
pelas 16h30 de Sábado, os Carmelitas Descalços oferecem um momento 
formativo e orante iluminados por estes dois Santos e pela rica espirituali-
dade Carmelita. 

Os Carmelitas 
Descalços vão 
lançar em Fátima 
uma Escola de 
Oração. Aberta a 
todos, com uma 
componente 
teórico-prática 
e mistagógica, 

percorrerá os princípios fundamentais da oração cristã, educará para a oração 
eclesial, para a experiência de Deus, para a contemplação. A frequência desta 
Escola de Oração ajudará a intensificar a vida de oração e preparará os seus 
participantes para serem dinamizadores da pastoral da oração nas suas 
comunidades. 

Encontros no silêncio
Faro (Patação), 5 de outubro de 2018

Guias para Deus
Caminhar com os santos do carmelo

Escola de Oração
Fátima, Padres Carmelitas Descalços

https://paulus.pt/a-voz-unica-do-ideal
https://paulus.pt/a-voz-unica-do-ideal
http://www.conferenciaepiscopal.pt/v1/ano-missionario/?highlight=mission%C3%A1rio
http://www.synod2018.va/content/synod2018/pt.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/pt.html
https://carmelofaro.carmelitas.pt/266-2/
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/porto-guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
https://www.escoladeoracao.pt
https://carmelofaro.carmelitas.pt/266-2/
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/porto-guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
https://www.escoladeoracao.pt
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