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Papa Francisco, Mensagem para a Quaresma de 2019.

Não deixemos que passe em vão este tempo favorável! Peçamos a Deus que 
nos ajude a realizar um caminho de verdadeira conversão. Abandonemos o 
egoísmo, o olhar fixo em nós mesmos, e voltemo-nos para a Páscoa de Jesus; 
façamo-nos próximo dos irmãos e irmãs em dificuldade, partilhando com eles 
os nossos bens espirituais e materiais.
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Ano VI 56

Agenda abril 2019
1 Fátima (Santuário) – Recoleção – P. Eduardo 

Domingues Caseiro 
2 Covilhã (Paróq. S. Pedro) – Curso Bíblico 
2 Lisboa (Paróq. S. Tomás de Aquino) – Ciclo sobre 

«Liturgia do Mundo» 
3 Avessadas – Encontro de Misericórdia 
3  Foz do Douro – Encontros 'Escola de Oração' 
3  Guarda (SASUBI) – Conferência: Por onde anda a fé? 
4 Aveiro (CUFC) – Tertúlia: «O cristianismo e o 

mundo atual» 
4 Coimbra (Ig. S. José) – Catequese quaresmal 
4 Funchal (Ig. Colégio) – Catequese quaresmal 
4 Setúbal (N. S. Anunciada) – Encontro GOT 
5 Faro (Carmelitas Descalças) – Encontros no silêncio 
4 a 7  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 
5 a 7 Ávila (CITeS) – Curso: Quem sou eu? A oração 

como caminho de conhecimento de mim 
5 a 7 Fátima (Domus Carmeli) – Escola de Oração 
6  Foz do Douro (Carmelitas) – Guias para Deus: 

Caminhar com os santos do carmelo 
6 a 14  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 
7 Fátima (Claretianos) – Retiro: Exercícios Espirituais  
7 Óbidos – Jornada: Liturgia, lugar de encontro 
8  Guarda (SASUBI) – Conferência: Por onde anda a fé? 
9 Torres Vedras (Conv. Varatojo) – Leitura 

espiritual do Evangelho de São Lucas 
10  Foz do Douro – Encontros 'Escola de Oração' 
11 a 14  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 
12 a 14 Fátima (Domus Carmeli) – XIV Rumos: encontro 

para jovens 
14 Cacilhas (N. S. Bom Sucesso) – Encontro GOT 
14 a 20 Avessadas – Semana Santa para Religiosas e 

Leigos em silêncio: Anunciamos Cristo crucificado 
que ressuscitou 

15  Guarda (SASUBI) – Conferência: Por onde anda a fé? 
17  Foz do Douro – Encontros 'Escola de Oração' 
24  Foz do Douro – Encontros 'Escola de Oração' 
24 a 28  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 
25 a 28  Colares (Casa S. Inácio) – Exercícios Espirituais 
25 Fátima (Domus Carmeli) – Encontro Nacional GOT 
27 Coimbra (Casa Irmãs de Jesus) – Encontro GOT 
26 a 28 Ávila (CITeS) – Curso: Castelo Interior de Santa 

Teresa de Jesus 
30 Torres Vedras (Conv. Varatojo) – Leitura 

espiritual do Evangelho de São Lucas 

Agenda maio 2019
2 a 5 Avessadas – Retiro em silêncio: Ele ressuscitou e 

está no meio de nós 
3 Faro (Carmelitas Descalças) – Encontros no silêncio 
4  Braga (Igreja do Carmo) – Uma Tarde com Deus: 

Retiro Pascal 
5 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 

partilhada da Palavra 
6 Fátima (Santuário) – Recoleção – Ângela Coelho 
8 Avessadas – Encontro de Misericórdia 
11  Foz do Douro (Carmelitas) – Guias para Deus: 

Caminhar com os santos do carmelo 
14 Torres Vedras (Conv. Varatojo) – Leitura 

espiritual do Evangelho de São Lucas 

17 a 19 Fátima (Domus Carmeli) – Escola de Oração 
18 e 19  Fátima (Santuário) – O Rosário, itinerário 

evangélico de vida teologal 
19 a 25 Avessadas – Retiro para religiosas: Maria, a 

grande missionária 
21 Torres Vedras (Conv. Varatojo) – Leitura 

espiritual do Evangelho de São Lucas 
25  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://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html
https://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
https://pontosj.pt/paroquiasaopedro-covilha/evento/curso-biblico-2-2019-03-19-2019-04-02/2019-04-02/
http://www.agencia.ecclesia.pt/portal/evento/lisboa-ciclo-sobre-liturgia-do-mundo-na-paroquia-de-sao-tomas-de-aquino-2/?instance_id=1386
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://porto.carmelitas.pt/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/covilha-ciclo-de-conferencias-por-onde-anda-a-fe/?instance_id=1693
https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/aveiro-tertulias-sobre-o-o-cristianismo-e-o-mundo-atual/?instance_id=1700
https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/coimbra-conferencia-quaresmais-sobre-o-acolhimento/?instance_id=1615
https://funchalnoticias.net/2019/03/13/bispo-do-funchal-da-catequese-na-quaresma/
http://www.carmelitas.pt/site/grupos_ora/grupos_ora_que_e.php
https://carmelofaro.carmelitas.pt/266-2/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-36/
https://www.mistica.es/asignaturas-fin-de-semana/quien-soy-yo-la-oracion-como-camino-del-conocimiento-de-si
https://www.escoladeoracao.pt
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/porto-guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-8-dias-26/
http://www.claretianos.pt/index.php/extensions13/retiros
https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/lisboa-a-liturgia-na-jornada-diocesana-da-juventude/?instance_id=1724
https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/covilha-ciclo-de-conferencias-por-onde-anda-a-fe/?instance_id=1693
https://www.conventovaratojo.pt/
https://porto.carmelitas.pt/
https://pontosj.pt/casadesantoinacio/evento/exercicios-espirituais-3-dias-12/
https://www.escoladeoracao.pt
http://www.carmelitas.pt/site/grupos_ora/grupos_ora_que_e.php
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/covilha-ciclo-de-conferencias-por-onde-anda-a-fe/?instance_id=1693
https://porto.carmelitas.pt/
https://porto.carmelitas.pt/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-4-dias-6/
https://pontosj.pt/casadesantoinacio/evento/exercicios-espirituais-3-dias-14/
http://carmelitas.pt/site/noticias/noticias_ver.php?cod_noticia=1
http://www.carmelitas.pt/site/grupos_ora/grupos_ora_que_e.php
https://www.mistica.es/asignaturas-curso-superior/castillo-interior-o-moradas
https://www.conventovaratojo.pt/
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://carmelofaro.carmelitas.pt/266-2/
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/porto-guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/porto-guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
https://www.conventovaratojo.pt/
https://www.escoladeoracao.pt
https://www.fatima.pt/pt/pages/itinerarios-de-espiritualidade
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://www.conventovaratojo.pt/
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/porto-guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
https://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/ix-simposio-internacional-ibn-arabi-de-mias-latina
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Palavra para a Quaresma: 
Renúncia ou dom?
Armindo Vaz, OCD

“Entre nós e as palavras há… portas por abrir” – disse o 
poeta Mário Cesariny. E nós parafraseamos: Entre nós e 
palavras há laços por dar. Muitas palavras estão a pedir 
que lhes abramos mais o sentido e as re-lacionemos, para 
que respirem melhor, em vez de as apertarmos com um 
nó-cego.

Ora, na Quaresma sai-nos ao caminho a palavra «renún-
cia». Está tradicionalmente conotada com conteúdos nega-
tivos: privar-se, recusar, abdicar, resignar, desistir daquilo 
a que se tem direito. Mas etimologicamente, do latim 
renuntiare, também tem a ver com «anunciar em resposta, 
expor, proclamar». Jesus, convidando à radicalidade do 
seguimento dele, usa a palavra que sempre deixou muita 
gente perplexa ou a encolher os ombros: “Aquele que não 
renunciar aos seus bens não pode ser meu discípulo” (Lc 
14,33). O receptor desta mensagem mais facilmente vê em 
Jesus o rival dos seus bens terrenos do que um atractivo 
convincente. Mas então não está a gerar um mal-enten-
dido? O arauto das bem-aventuranças não pode querer o 
mal de ninguém! Logo, seja bem entendido.

O que está em causa no pedido de renúncia às coisas 
é, no fundo, a essência do ser humano: a liberdade. É o 
que Jesus pede. Sem ela, não há dignidade humana. Ser 
humano e ser livre identificam-se. Como é que a pessoa 
demonstra ser livre? Sendo capaz de se erguer acima do 
simplesmente agradável ou útil, para se colocar no seu 
bem superior e no bem do outro, transcendendo os inte-
resses particulares e tratando-se a si própria e ao outro 
como fim e nunca como meio. Renunciar aos bens – ser 
livre – é ser senhor de si e dos seus actos e escolher entre 
várias coisas boas. Tendencialmente, o ser humano quer 
tudo o que agrada. Mas tem de escolher um caminho 
só de cada vez, tendo de renunciar a outros, como nos 
afectos mais caros: não se podem amar dois senhores do 
mesmo modo.

Tocando as fibras humanas mais fundas, a proposta evan-
gélica da renúncia é subtil. De facto, deixar cair o secundá-
rio, despojar-se do relativo para se enriquecer com o abso-
luto é relativamente fácil. Mais difícil é ter de optar entre 
dois bens igualmente importantes e queridos para ficar 
só com um. Tal opção exige saber perder. Mas quando a 
proposta provém de Jesus, trata-se de perder algo para 
ganhar tudo! O que porventura mais custa é acreditar que 
na renúncia o ganho será maior do que a perda. Custa 
acreditar que a renúncia vale a pena: que, afinal, é posi-
tiva, não negativa. As resistências para renunciar, para dar, 
podem dever-se ao receio de que quem dá perde o que 
dá. Mas Jesus não tem dúvidas quanto ao ganho escon-
dido na aparente perda. Sugere que tudo o que tem valor, 
ao dar-se, multiplica-se. Ao dar de um lado, ganha-se de 
outro: “Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, 
tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser 
salvar [não dar] a sua vida, perdê-la-á; mas quem perder/

der a sua vida por mim salvá-la-á. Pois, de que serve ao 
homem ter ganhado o mundo inteiro, se ele próprio se 
perde ou se arruína?” (Lc 9,23-25 e 17,32-33). É o paradoxo 
que consiste em libertar-se de peias que prendem, para 
ser livre, impulsionado pela energia de um amor real: isso 
é seguir Jesus. O dom da vida é símbolo da liberdade, mais 
do que condição para ela. 

Os bens, as riquezas não são más. O seu problema está 
em serem boas, podendo instituir-se por isso em rivais 
de Deus, também bom, e da liberdade, o maior dom do 
ser humano. Aos ricos Jesus propõe a opção fundamen-
tal: “Não podeis servir Deus e o dinheiro” (Lc 16,13). Não 
condena a riqueza: sugere que seja serva e não senhora, 
ao serviço do amor aos outros. Outro problema seu é 
poder ocupar com tal fartura a essência do humano que 
não deixa espaço para o essencial, para o sentido defini-
tivo da vida: “Olhai bem…, mesmo que uma pessoa viva na 
abundância, a sua vida não depende dos seus bens” (Lc 
12,15). Só Deus é capaz de transformar o coração, para 
que, com abertura, transcenda a relação erótica com os 
bens materiais:

Dado que, para procurar Deus, é preciso possuir um 
coração desprendido e forte, livre de todos os males e 
bens que puramente não são Deus, a alma apresenta… 
a liberdade e a fortaleza que há-de ter para o procu-
rar… Repare-se que não são só os bens temporais e os 
prazeres corporais que impedem e contrariam o cami-
nho de Deus. Também as consolações e os prazeres 
espirituais… impedem o caminho da cruz do Esposo 
Cristo (S. João da Cruz, Cântico espiritual, canção 3,5). 

A renúncia aos bens da terra não supõe fugir para o 
deserto; propõe tornar-se e sentir-se livre no lidar com eles. 
Estar preso a eles é fonte de angústia, especialmente ao 
não haver oportunidade ou tempo para os gastar. Impor-
tante é não tornarem a pessoa autocentrada, fechada em 
si própria pelas muitas posses.

A cena de Zaqueu a querer seguir Jesus repartindo os 
seus bens (Lc 19,8) sugere que o seguimos sendo solidá-
rios com os outros. A renúncia que Jesus pede é relaciona-
mento novo com ele e com os bens materiais: o amor a ele 
e à sua causa, abraçar o seu estilo de vida, fecunda toda a 
vida e dá o sentido último a todos os outros amores.
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Juliana de 
Norwich foi 
uma das mais 
extraordi-
nárias con-
templativas 
e eremitas 
da história 
da Igreja, e é 
considerada, 
por alguns 
estudiosos, 
como a mais 
importante 

teóloga da tradição cristã. Numa 
época em que às mulheres não era 
reconhecido qualquer espaço na 
literatura, ela destacou-se como 
uma voz no deserto, tornando-se 
a primeira mulher a escrever em 
língua inglesa, e, ganhando, por 
isso, o título de «Mãe da prosa 
inglesa». O conteúdo do presente 
livro – colhido de As Revelações do 
amor divino, escrito por Juliana em 
finais do século XIV – constitui um 
pequeno repositório da experiência 
mística da autora com enfoque no 
auxílio espiritual a dispensar a todos 
os atingidos pelo sofrimento.

Publicação: Paulinas editora 

Juliana de Norwich
A mística da alegria

fragme  os
 Escola de oração. Esta iniciativa 
dos Padres Carmelitas Descalços, 
inaugurada em novembro passado 
atingiu o limite da sua capacidade, 
mas já se prepara uma nova edição 
que decorrerá no próximo ano 
pastoral de 2019-2020. 
 Musical. O iVangelho, projeto 
de evangelização cristã de Monte 
Abraão, promove a produção do 
musical ‘Diana’. Organizado em 
parceria com a equipa do musical 
‘A Porta’, esta iniciativa vai subir 
ao palco nos dias 26 e 27 de abril, 
sexta-feira e sábado, no salão 
paroquial de Monte Abraão. 
 Lectio Divina. O bispo de 
Bragança-Miranda vai presidir 
às catequeses orantes “Lectio 
Divinas”, durante o tempo litúrgico 
da Quaresma, todas as segundas-
feiras às 21h00, com os jovens dos 
arciprestados da diocese. 
 Periferias. O Seminário Maior de 
Coimbra vai promover um ciclo de 
apresentação de curtas metragens 
comentadas por um convidado sobre 
o tema “periferias”. Dia 10 de abril o 
tema “Corpo, sofrimento e esperança” 
é analisado com Carlos Saraiva, a 
partir do filme “Roda no Ar”. 

Realiza-se, entre 
os dias 12 a 14 
de abril de 2019, 
o XIX 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 Faculdade de 
Teologia da UCP 
(Lisboa), promove 
a Jornada de 
Estudos Bíblicos 
sobre o tema: 
«As Narrativas 
Pascais».

A Jornada vai realizar-se no dia 5 de abril, entre as 9H30 e as 17H30, no audi-
tório D. António Ribeiro, e conta com a presença de José Borges de Pinho, João 
Lourenço, D. José Ornelas Carvalho, Luís Manuel Pereira da Silva, Krzysztof 
Dworak, Domingos Terra, Luísa Almendra, Isidro Lamelas e José Nunes. 

Numa iniciativa 
do Centro Acadé-
mico de Pastoral 
da Universidade 
da Beira Interior 
(UBI) e do Arci-
prestado da Covi-
lhã, esta univer-
sidade vai servir 

de palco para a iniciativa “Conversas de primeira à segunda”. O projeto, que 
levará ao meio académico um variado leque de oradores, pretende marcar a 
quaresma com um conjunto de conversas sobre a fé nos diversos quadrantes 
da vida social. “Por onde anda a Fé?” é o tema central desta que pretende ser a 
primeira edição de um debate alargado à sociedade em geral. O evento ocor-
rerá todas as segundas-feiras da Quaresma, na capela dos Serviços Sociais, 
pelas 21h00. Entre os oradores contam-se o padre José António, capelão 
dos Hospitais de Coimbra, Carmo Fernandes, diretora da ONG “Leigos para o 
Desenvolvimento”, Assunção Cristas, líder do partido CDS- PP, entre outros. 
O UBICAP explica que “esta iniciativa pretende trazer à Covilhã uma reflexão 
e vivência da quaresma para além das celebrações desta época”. O evento é 
aberto a todos. 

XIV Rumos: encontro para jovens
Fátima, 12 a 14 de abril 2019

As Narrativas Pascais
Jornada de estudos bíblicos

Por onde anda a fé?
Conversas de 1.ª à 2as

https://www.paulinas.pt/Product_Detail.aspx?code=2321
https://www.paulinas.pt/Product_Detail.aspx?code=2321
https://www.escoladeoracao.pt
http://www.vozdaverdade.org/site/index.php?cont_=ver2&id=8049
https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/braganca-miranda-bispo-e-jovens-vao-dinamizar-a-lectio-divina-na-quaresma/?instance_id=1636
http://www.seminariomaiordecoimbra.com/participar-periferias-curtas-com-conversa
https://www.youtube.com/watch?v=pUPIF30EKCY&feature=youtu.be
https://ft.lisboa.ucp.pt/events/curso-e-jornada-de-estudos-biblicos-narrativas-pascais-13286
https://diocesedaguarda.pt/noticias/ler/99-covilha-conversas-sobre-a-fe-na-ubi
https://www.youtube.com/watch?v=pUPIF30EKCY&feature=youtu.be
https://ft.lisboa.ucp.pt/events/curso-e-jornada-de-estudos-biblicos-narrativas-pascais-13286
https://diocesedaguarda.pt/noticias/ler/99-covilha-conversas-sobre-a-fe-na-ubi

