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Papa Francisco, Audiência geral, 27 de dezembro de 2017.

No Natal podemos ver como a história humana, que é movida pelos poderosos 
deste mundo, é visitada pela história de Deus. E Deus envolve aqueles que, 
confinados às margens da sociedade, são os primeiros destinatários do seu 
dom, ou seja – a dávida – a salvação que Jesus trouxe. 

52
1 DEZEMBRO 2018 
Ano V 52

Agenda dezembro 2018
30/11 a 2/12 Fátima (Domus Carmeli) – Retiro de Advento 
30/11 a 2/12 Coimbra (Cernache) – Só avança quem descansa 

30/11 a 2/12 Braga (Casa da Torre) – Formação: Sentir e gostar 
as coisas internamente 

1  Sintra (Colares) – Retiro de advento 
1  Braga (Igreja do Carmo) – Uma Tarde com Deus: 

Retiro de Advento 
1  Foz do Douro (Carmelitas) – Retiro de Advento: 

Caminhar em Advento com São João da Cruz 
2 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 

partilhada da Palavra 
2  Braga (Centro académico) – Amores (im)perfeitos: 

“A Comunicação” 
2  Évora (Casarão) – Retiro de advento 
2  Coimbra (CUMN) – Advento em família 
4  Braga (Centro académico) – Catequese de 

Advento 
5 Avessadas – Encontro de Misericórdia 
6 a 9  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 

Rui Nunes, sj 
6 a 9 Segóvia (Carmelitas) – Retiro GOT 

7 Faro (Carmelitas Descalças) – Encontros no silêncio 
7  Sintra (Colares) – Relógio da Família 
8  Foz do Douro (Carmelitas) – Guias para Deus: 

Caminhar com os santos do carmelo 
3  Fátima (Santuário) – Recoleção para o clero – P. 

Jorge Manuel Faria Guarda 
6 Porto (C. Cultura Católica) – A Igreja em saída:  

Maria Madalena: As mulheres na Igreja 
10 a 18  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 

Nuno Branco, sj 
12  Coimbra (CUMN) – À conversa com... Ruy de 

Carvalho 
13  Portimão (N.S. Amparo) – Encontro: O que é a fé 
13 a 16  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 

Luís Maria da Providência, sj 
13 a 16  Portimão (Palmeiral) – Exercícios Espirituais – P. 

Nuno Tovar de Lemos, sj 

13 a 16  Sintra (Colares) – Exercícios Espirituais – P. Dário 
Pedroso, sj 

15 e 16  Fátima (Santuário) – O Rosário, itinerário 
evangélico de vida teologal 

14 a 17  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais pé-
descalço – P. Luís Ferreira do Amaral, sj 

26 a 31  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 
Rui Nunes, sj 

27 a 30 Ávila (CITeS) – Meditação e vida quotidiana: O 
caminho da meditação teresiana – Javier Sancho 

27 a 30  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 
Carlos Carneiro, sj 

Agenda Janeiro 2019

4 Faro (Carmelitas Descalças) – Encontros no silêncio 
4 a 6 Fátima (Domus Carmeli) – Rumos XIII: encontro 

para jovens 
6 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 

partilhada da Palavra 
9 Avessadas – Encontro de Misericórdia 
10 a 13  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais – P. 

José Frazão Correia, sj 
11 a 13 Ávila (CITeS) – Edith Stein: itenerário espiritual e 

obras – Javier Sancho 
11 a 13 Ávila (CITeS) – Temas biográficos de S. Teresa de 

Jesus – Teresa Gil 
12  Foz do Douro (Carmelitas) – Guias para Deus: 

Caminhar com os santos do carmelo 
18 a 20 Ávila (CITeS) – Catequese hoje: um olhar criativo e 

inovador 
19 e 20  Fátima (Santuário) – O Rosário, itinerário 

evangélico de vida teologal 
25 a 27 Ávila (CITeS) – Chama de amor viva – Maximiliano 

Herráiz 
25 a 27 Ávila (CITeS) – Deus no dia a dia – António 

Kaddissy 
26 Foz do Douro (Carmelitas) – Guias para Deus: 

Caminhar com os santos do carmelo 
25 a 27 Fátima (Domus Carmeli) – Escola de Oração 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20170613_week-prayer-2018_po.html
https://domuscarmeli.net
https://pontosj.pt/acasa/evento/so-avanca-quem-descansa/
https://pontosj.pt/acasa/evento/so-avanca-quem-descansa/
https://pontosj.pt/casadesantoinacio/evento/retiro-de-advento/
http://braga.carmelitas.pt/wp-content/uploads/2018/10/Uma-tarde-com-Deus.jpg
http://porto.carmelitas.pt/
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://pontosj.pt/cab/evento/amores-imperfeitos-a-comunicacao/
https://pontosj.pt/jesuitas/evento/retiro-de-advento/
https://pontosj.pt/jesuitas/evento/advento-em-familia/
https://pontosj.pt/cab/evento/catequese-de-advento/
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-com-o-cinema/
http://www.ocdiberica.com/es/comunidad/38/ver
https://carmelofaro.carmelitas.pt/266-2/
https://pontosj.pt/casadesantoinacio/evento/relogio-da-familia/
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/porto-guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
http://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
http://ccc.diocese-porto.pt/index_ficheiros/igreja_em_saida.htm
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-com-o-cinema/
https://pontosj.pt/jesuitas/evento/a-conversa-com/
https://pontosj.pt/paroquiaamparoportimao/evento/encontro-mensal-o-que-e-a-fe-parte-3/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-com-o-cinema/
https://pontosj.pt/paroquiaamparoportimao/evento/exercicios-espirituais-de-3-dias/
https://pontosj.pt/casadesantoinacio/evento/exercicios-espirituais-3-dias-3/
https://www.fatima.pt/pt/pages/itinerarios-de-espiritualidade
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-pe-descalco-3-dias/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-5-dias/
https://www.mistica.es/asignaturas-fin-de-semana/meditacion-y-vida-cotidiana-el-camino-de-la-meditacion-teresiana
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-5-dias/
https://carmelofaro.carmelitas.pt/266-2/
https://domuscarmeli.net
http://avessadas.carmelitas.pt/
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-26/
https://www.mistica.es/asignaturas-fin-de-semana/edith-stein-itinerario-espiritual-y-obras
https://www.mistica.es/asignaturas-curso-superior/temas-de-la-biografia-teresiana
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/porto-guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
https://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/catequesis-hoy-una-mirada-creativa-e-innovadora-2
https://www.fatima.pt/pt/pages/itinerarios-de-espiritualidade
https://www.mistica.es/asignaturas-fin-de-semana/llama-de-amor-viva
https://www.mistica.es/programacion-academica/cursos-fin-de-semana#
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/porto-guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
https://www.escoladeoracao.pt
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A Palavra que era no princípio
Armindo Vaz, OCD

A quadra do Natal de Jesus, com o Advento que lhe está 
associado, suscitou ao longo dos séculos cristãos elevadas 
reacções do génio humano: fez arte sublime, no teatro, no 
cinema, na pintura e na escultura, com as mais variadas 
representações; fez poesia, literatura, linguagem; fez conto 
e fez canto; fez cultura e espiritualidade. Mas também fez 
teologia, procurando tornar razoável a fé no mistério de 
Deus, com a ajuda da razão. Meditemos a sua relação com 
o Nascimento de Jesus.

O tempo litúrgico que o celebra proclama mais de uma vez 
as palavras do portentoso pórtico do evangelho de João: 
“No princípio existia a Palavra. E a Palavra estava a apon-
tar para Deus [tinha a ver com Deus, estava em relação 
com Deus]. E a Palavra era Deus. Ela estava no princípio 
junto de Deus”. Palavra traduz aqui o original grego Lógos, 
que também se pode entender como Razão: razão de ser 
e fundamento de todos os seres, que preside à vida do 
universo e em relação à qual todas as coisas acontecem. 
Dar ao Filho eterno de Deus este qualificativo sugere que 
ele é quem dá razão à história humana e que é nele, incar-
nado em Jesus Homem perfeito, que todo o ser humano 
encontra a razão de ser, a máxima expressão, o mais 
excelso estatuto e o mais subido ponto de referência. Que 
“estava a apontar para Deus” pode entender-se que tinha a 
ver com Deus: tinha uma existência relativa a Deus, estava 
relacionada com Deus, como Filho com Pai. Com esta liga-
ção de Deus a Jesus como sua Palavra, João revelou-nos o 
melhor de ambos, dizendo que o Filho é a comunicação do 
Pai: “a Deus jamais alguém o viu. O Deus único gerado, que 
está em íntima comunhão com o Pai, ele é que o explicou 
[o deu a conhecer, o interpretou, o narrou]”, com a sua 
vida e com a palavra deste evangelho. Jesus é o rosto visí-
vel do Deus invisível.

Chamar Palavra ao Filho de Deus é contemplar o próprio 
Deus a querer dar-se, a querer falar, a querer ‘dizer-se’. É 
o Mistério a querer comunicar-se aos humanos. A Palavra 
conota e realiza o Projecto salvífico de Deus para a huma-
nidade, aquele Projecto que, ao longo da história do povo 
de Deus, os profetas foram dando a conhecer (falando em 
nome d’Ele) e que agora tomou forma humana na pessoa 
de Jesus. Certas formas, ainda imperfeitas, de compreen-
der o ser humano ficaram superadas quando o verdadeiro 
Projecto de Deus para o ser humano apareceu na pessoa 
de Jesus. Os leitores do evangelho de João puderam de 
facto contemplá-lo na sua vinda histórica, porque “a Pala-
vra fez-se carne e acampou entre nós” [à letra: “…armou 
a sua tenda em nós, no meio de nós”], sugerindo que, 
enquanto na experiência libertadora de Israel – no êxodo 
da escravidão do Egipto – a tenda no deserto era símbolo 
da presença de Deus no meio do seu povo, agora é Jesus 
que dá a Deus Presença [Shekinah, em aramaico] “em nós”. 
O Projecto divino de humanidade e para a humanidade 
realizou-se na existência humana e culminou na plenitude 
da Vida, que brilhou no Homem. A Presença activa de Deus 
não está ligada a um lugar material, nem a sua morada é 
um recinto sagrado. Não. Resplandeceu no Homem por 

excelência, Jesus. “E nós contemplámos a sua glória…”, 
a sua riqueza, o resplendor da sua Presença, o seu ser 
pessoal projectado para o exterior e desvelado.

A fé cristã que vê Deus no Homem desencadeia uma 
cultura original: proporciona uma superior compreensão 
do ser humano e da sua dignidade. É o fundamento da 
antropologia cristã. “Só no mistério da Palavra incarnada se 
esclarece verdadeiramente o mistério do homem” (Lumen 
Gentium, 22). Só em Jesus se capta toda a grandeza do 
homem: ele dá-lhe a maior estatura.

O Natal é a revolução do cristianismo na paisagem das 
religiões. A inovação está na revelação de um «Deus para 
nós», um «Deus por nós» e mesmo um «Deus em nós», 
já que Jesus é da mesma raça e natureza humana que 
nós. Nele e por ele, todos nos consideramos irmãos. Se 
o Natal não é o nascimento de Deus, é sim o nascimento 
de uma nova imagem de Deus: o Deus da pessoa (“o Deus 
de Abraão”) e com a pessoa, o Deus para a pessoa, reve-
lou-se finalmente como Deus na pessoa, de Jesus; o Deus 
connosco revelou-se como Deus em nós.

E, com Jesus, desapareceu a distância entre Deus e homem. 
Deus veio ao mundo, apareceu em Jesus. Para encontrá-
-lo, só é preciso conhecer e encontrar Jesus, pela fé. A 
experiência bíblica de Deus, que proíbe qualquer imagem 
material d’Ele, defende que Deus pode ser conhecido e 
reconhecido de forma única em Jesus, “imagem do Deus 
invisível” (Cl 1,15), “imagem fiel do seu ser” (Heb 1,3). “Quem 
acredita em mim não acredita em mim mas naquele que 
me enviou; quem me vê a mim vê Aquele que me enviou…” 
(Jo 12,44-45; 13,20); “Eu estou no Pai e o Pai está em mim” 
(Jo 14,10); “quem me vê vê o Pai” (Jo 14,9). João sugere: a 
partir da incarnação de Deus em Jesus reaprendemos o 
que se pode saber sobre Deus.

Assim entendido, o Natal de Jesus tem sérias consequên-
cias: Deus, ‘nascendo’ entre nós, apostou tudo a benefí-
cio dos humanos. A resposta humana a Deus passa pelo 
amor ao ser humano, amado por Deus. A avaliação da 
vida é feita só numa matéria: seremos julgados no amor. 
Amando daremos sentido definitivo à nossa existência: 
terá valido a pena ter vivido!
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O Secre-
tariado 
Nacional de 
Liturgia publi-
cou recen-
temente a 
3.ª edição 
do livro " A 
Celebração 
do Mistério 
do Natal". É 
deste misté-

rio que este livro fala de maneira 
simultaneamente profunda e aces-
sível: Tempo e liturgia: introdução ao 
Ano Litúrgico; O Tempo do Advento; 
Espiritualidade do Advento; Mistério 
do Natal; A celebração litúrgica do 
Natal do Senhor; A Oitava do Natal; 
O Natal e a Epifania através dos tem-
pos; A Celebração da Epifania. Além 
dos dois novos capítulos que foram 
incluídos nesta 3.ª edição, foi ainda 
enriquecida com um Apêndice de 
textos escolhidos da Patrística e do 
Magistério da Igreja pós-conciliar.

Publicação: Secretariado Nacional de Liturgia 

A Celebração do 
Mistério do Natal
Secretariado Nacional de Liturgia

fragme  os
 175 anos AO. A Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP) aprovou 
em Assembleia Plenária, a Nota 
Pastoral “Do Coração de Cristo para 
o Coração do Mundo”, a propósito 
da comemoração dos 175 anos 
do Apostolado da Oração (AO), 
constituído pelo Papa Francisco 
como Obra Pontifícia, agora 
chamada Rede Mundial de Oração 
do Papa. 
 Taizé. O próximo Encontro 
Europeu de jovens vai ter lugar 
em Madrid de 28 de Dezembro de 
2018 a 1 de Janeiro de 2019. Vai 
reunir milhares de jovens para uma 
nova etapa da «peregrinação de 
confiança através da Terra» iniciada 
pelo irmão Roger no final da década 
de 1970. 
 Formação. A paróquia de S. 
Tomás de Aquino (Lisboa) realiza no 
dia 27 de janeiro, no âmbito do ciclo 
de conferência sobre Liturgia, uma 
ação de formação sobordinada ao 
tema: A celebração da Eucaristia ao 
longo da história. 

Realiza-se, entre 
os dias 4 a 6 de 
janeiro de 2019, 
o XIII 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. 

A Escola do 
Santuário 
propõe, para 
este ano pasto-
ral, um percurso 
de experiência, 
formação e 
reflexão sobre o 
Rosário, com o 

objetivo de recuperar a consciência do seu significado, da sua profundidade e 
da sua atualidade. “O Rosário, itinerário evangélico de vida teologal” é o tema 
da proposta formativa que se irá desenvolver ao longo do ano, em quatro 
sessões. A primeira decorre a 15 e 16 de dezembro próximo e será sobre os 
Mistérios gozosos. A proposta de aprofundamento do Rosário parte do pedido 
insistente que Nossa Senhora deixou na Cova da Iria aos Pastorinhos para a 
oração diária do Terço. Ao assumir-se como “escola do Rosário”, o Santuário 
oferece agora a possibilidade de uma redescoberta desta forma de oração, 
recuperando a consciência do seu significado, da sua profundidade e atuali-
dade. 

OS Carmelitas 
Descalços 
oferecem a 
possibilidade 
para  realizar um 
retiro espiritual 
online. O fio 
condutor das 
meditações será 

o hino medieval "Flos Carmeli", no qual Maria é invocada como a flor, a rainha 
e a beleza do Carmelo. Os textos pretendem ajudar a aprofundar o mistério 
da Encarnação, à medida que Jesus Cristo se vai aproximando. O conteúdo 
estará à disposição a tempo de participantes organizarem os seus momentos 
de meditação durante a semana. A inscrição é gratuita e deverá ser feita em: 
http://webretiro.karmel.at 

XIII Rumos: encontro para jovens
Fátima, 4 a 6 de janeiro 2019

O Rosário, itinerário evangélico de vida teologal
Aprofundamento do Rosário em quatro fins de semana

Preparar os caminhos do Senhor
Retiro espiritual online

https://livros.liturgia.pt/index.php?id_product=143&controller=product&
https://livros.liturgia.pt/index.php?id_product=143&controller=product&
http://www.conferenciaepiscopal.pt/v1/nota-pastoral-da-conferencia-episcopal-portuguesa-pelos-175-anos-da-fundacao-do-apostolado-da-oracao/
https://www.taize.fr/pt_rubrique3279.html
http://www.paroquiatomasaquino.com/
https://domuscarmeli.net
https://www.fatima.pt/pt/news/escola-do-santuario-propoe-aprofundamento-do-rosario-em-quatro-fins-de-semana
http://webretiro.karmel.at
https://domuscarmeli.net
https://www.fatima.pt/pt/pages/itinerarios-de-espiritualidade
http://webretiro.karmel.at

