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Papa Francisco, Audiência Geral, 1 de maio de 2013.

Neste mês de Maio, gostaria de evocar a importância e a beleza da prece do 
Santo Rosário. Recitando o Ave-Maria, somos levados a contemplar os mistérios 
de Jesus, ou seja, a meditar sobre os momentos centrais da sua vida a fim de 
que, como para Maria e são José, Ele seja o cerne dos nossos pensamentos, das 
nossas atenções e das nossas obras.
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Agenda maio 2019
1  Foz do Douro – Encontros 'Escola de Oração' 
2  Guarda – Conferências de Primavera: Paróquias 

missionárias! Como? – Amaro Gonçalo 
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 
4  Braga (UCP) – II Jornada de Filosofia da Religião: 

Enigma do mal 
5 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 

partilhada da Palavra 
5 a 12 Nacional – 56ª Semana de Oração pelas Vocações 
6 Fátima (Santuário) – Recoleção – Ângela Coelho 
7 Lisboa (Paróq. S. Tomás de Aquino) – Ciclo sobre 

«Liturgia do Mundo» 
8 Avessadas – Encontro de Misericórdia 
8  Foz do Douro – Encontros 'Escola de Oração' 
10 Setúbal (N. S. Anunciada) – Encontro GOT 
11  Foz do Douro (Carmelitas) – Guias para Deus: 

Caminhar com os santos do carmelo 
11  Lisboa (Instituto São João de Deus) – Formação: 

Ética Médica 
12 Cacilhas (N. S. Bom Sucesso) – Encontro GOT 
14 Torres Vedras (Conv. Varatojo) – Leitura 

espiritual do Evangelho de São Lucas 
15  Foz do Douro – Encontros 'Escola de Oração' 
17  Guarda – Conferências de Primavera: Os discípulos 

de Emaús e a missão da Igreja junto dos Jovens – 
Filipe Diniz 

17 a 19 Fátima (Domus Carmeli) – Escola de Oração 
18 Coimbra (Casa Irmãs de Jesus) – Encontro GOT 
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 

22  Foz do Douro – Encontros 'Escola de Oração' 
22 Lisboa (Paróq. Campo Grande) – Ciclo: E Deus 

nisto tudo? – Joana Carneiro 
23 Setúbal (N. S. Anunciada) – Encontro GOT 
24  Guarda – Conferências de Primavera: A missão 

das redes sociais à comunidade humana – Francisco 
Barbeira 

25  Foz do Douro (Carmelitas) – Guias para Deus: 
Caminhar com os santos do carmelo 

29 Aveiro (C.o Univ. Fé e Cultura) – Tertúlia: O 
cristianismo e o mundo atual – J. Norberto Pires e 
Henrique Leitão 

29  Foz do Douro – Encontros 'Escola de Oração' 
29 Lisboa (Paróq. Campo Grande) – Ciclo: E Deus 

nisto tudo? – António Filipe Pimentel 
30  Guarda – Conferências de Primavera: A vocação e 

missão da Igreja no mundo da saúde – Ana Castro 

Agenda junho 2019
1 Sintra – Colóquio sobre a vida e obra de Frei 

Agostinho da Cruz 
3 Fátima (Santuário) – Recoleção – P. Vítor José Mira 

de Jesus 
2  Fátima (Basílica Rosário) – Conferência: O 

Santuário como lugar de celebração e vivência da fé 
– P. Carlos Cabecinhas 

4 Torres Vedras (Conv. Varatojo) – Leitura 
espiritual do Evangelho de São Lucas 

5 Avessadas – Encontro de Misericórdia 
8  Foz do Douro (Carmelitas) – Guias para Deus: 

Caminhar com os santos do carmelo 
9 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 

partilhada da Palavra 
22  Foz do Douro (Carmelitas) – Guias para Deus: 

Caminhar com os santos do carmelo 
28 a 30 Avessadas – Retiro OCDS: Testemunhas 

missionários do Ressuscitado 

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://porto.carmelitas.pt/
https://diocesedaguarda.pt/noticias/ler/111-conferencias-de-primavera-dedicadas-ao-ano-missionario
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/
https://filosofiadareligia.wixsite.com/jornada
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/igreja-56a-semana-de-oracao-pelas-vocacoes-decorre-de-5-a-12-de-maio/?instance_id=1890
https://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
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/
http://www.carmelitas.pt/site/grupos_ora/grupos_ora_que_e.php
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/porto-guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/porto-guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
http://www.carmelitas.pt/site/grupos_ora/grupos_ora_que_e.php
https://www.conventovaratojo.pt/
https://porto.carmelitas.pt/
https://diocesedaguarda.pt/noticias/ler/111-conferencias-de-primavera-dedicadas-ao-ano-missionario
https://www.escoladeoracao.pt
http://www.carmelitas.pt/site/grupos_ora/grupos_ora_que_e.php
https://www.fatima.pt/pt/pages/itinerarios-de-espiritualidade
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://www.conventovaratojo.pt/
https://porto.carmelitas.pt/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/lisboa-ciclo-e-deus-nisto-tudo-na-paroquia-do-campo-grande/?instance_id=1791
http://www.carmelitas.pt/site/grupos_ora/grupos_ora_que_e.php
https://diocesedaguarda.pt/noticias/ler/111-conferencias-de-primavera-dedicadas-ao-ano-missionario
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/porto-guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
http://www.diocese-aveiro.pt/cufc/
https://porto.carmelitas.pt/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/lisboa-ciclo-e-deus-nisto-tudo-na-paroquia-do-campo-grande/?instance_id=1791
https://diocesedaguarda.pt/noticias/ler/111-conferencias-de-primavera-dedicadas-ao-ano-missionario
https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/setubal-celebracoes-do-iv-centenario-da-morte-de-frei-agostinho-da-cruz/?instance_id=1502
https://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
https://www.fatima.pt/pt/news/encontros-na-basilica-vao-refletir-fatima-como-experiencia-de-igreja-e-meta-de-peregrinacao
https://www.conventovaratojo.pt/
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/porto-guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/porto-guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
https://www.seculares.carmelitas.pt/
https://pontosj.pt/2019/04/23/cafe-in-um-final-de-tarde-com-testemunhos-inspiradores/
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A palavra e o trabalho
Armindo Vaz, OCD

Que há a festejar no dia 1 de Maio? O trabalho? Ou o 
emprego? O trabalho é para idealizar ou para escrever 
com maiúscula? É que anda meio mundo em busca de 
emprego, mas depois parece não gostar do trabalho. Se 
gostasse, não faria tantas greves, impostas com ou sem 
razão. Gosta-se de ter emprego, não de ter trabalho. É 
compreensível. Já para os gregos antigos, ele era uma 
pena, um fardo, um peso, porventura um mal necessá-
rio. E acerca de certos trabalhos põe-se a questão: são 
valor ou instrumento? Instrumento de pressões, injus-
tiças, violência, ditaduras…, dos dadores e dos presta-
dores de trabalho. Certos trabalhos de hoje, especial-
mente os que usam novas tecnologias alienantes com 
ritmos frenéticos, desumanizam. No Japão progres-
sista em termos de trabalho, jovens raparigas estão a 
suicidar-se por não aguentarem os ritmos vertiginosos 
do trabalho. Erigido em ideal absoluto de vida, é um 
embuste. Se fosse assim tão bom, os trabalhadores 
não exigiriam ser mais bem pagos. A ignóbil palavra que 
encimava os campos de extermínio nazi – «Arbeit macht 
frei»: «O trabalho torna [a pessoa] livre» – na realidade 
abria o caminho para a escravidão e para a morte.

Então, porquê não dedicar antes uma festa ao Ócio, o 
outro pólo do trabalho? Os teóricos do lazer facilmente 
concordariam em trabalhar só o indispensável para 
viver. Poderíamos cultivar-nos mais, em vez de culti-
var batatas. Mas, em contrapartida, levantava-se outra 
questão: que comeríamos então? Os livros que lemos, 
os filmes que vemos, os passeios que damos no tempo 
do ócio? Os camponeses sabem que sem trabalho nada 
cresce, a não ser ervas daninhas.

Como se vê, não é fácil lidar com o tema trabalho, em 
que toda a gente está envolvida. A Bíblia tem a sua forma 
de lidar com ele. Para o humanizar, contempla-o como 
criado por Deus. Entre as realidades concretas que 
integram a humana condição e a definem, a narrativa 
de criação divina inclui o trabalho. Como conta – pela 
fé – que Deus criou tudo o que o ser humano é e faz, 
também ‘explica’ o trabalho humano fazendo-o remon-
tar à palavra criadora de Deus (Génesis 2-3). Sendo o 
trabalho já penoso, o narrador sublimava essa nota 
dizendo que foi atribuído por Deus aos humanos em 
forma de castigo de uma transgressão cometida pela 
Mulher e pelo Homem primordiais (simbolicamente 
representantes de toda a humanidade). Assim dava-lhe 
sentido de transcendência: ligava-o a Deus, meditava 
nele diante de Deus. Como pelo vestuário, pelo conhe-
cimento, pela consciência de si próprio, pela linguagem 
articulada e pela capacidade de dar sentido ao sofri-
mento, também pelo trabalho distinguia o ser humano 
dos animais. Sugerindo que é por vontade de Deus que 
o ser humano trabalha, a palavra da fé bíblica aceitava o 
trabalho e dava o mais alto sentido ao seu valor inegável.

De facto, enquanto os animais pegam no que a natureza 
lhes oferece e trabalham obrigados pelo ser humano, 
este, trabalhando, domina e transforma a natureza (por 
vezes hostil) a seu proveito, arrancando-lhe aquilo de 
que precisa para viver. Transformando-a, torna-a habi-
tável, dá-lhe rosto humano, dá-lhe o fulgor do acabado. 
E cresce e evolui ele próprio, procurando equilíbrios 
diferentes com as pessoas e com as coisas. Com o 
trabalho, humaniza o seu meio ambiente, humaniza-se 
e realiza-se a si próprio. Além do mais, o trabalho torna-
-se lugar de encontro, de entreajuda e de solidariedade 
com outros humanos, contribuindo para eles se torna-
rem sociais e sociáveis e para construírem a sua histó-
ria (esta visão toca as raias do trabalho por amor). Na 
medida em que Génesis 2-3 define o humano como ser 
para o outro e com o outro, o trabalho também contribui 
para a sua identidade. Ajuda a descobrir e põe à prova a 
capacidade de nos superarmos a nós próprios. E trans-
forma o talento em génio.

Assim, a palavra da narrativa sagrada oxigenava o 
trabalho: já não aparece negativamente marcado pelo 
estigma da escravidão. Não tritura, nem aliena o ser 
humano, como se só o tempo livre o realizasse e o traba-
lho o penalizasse. O trabalho só o desumaniza se for 
tomado como sentido último da sua condição. A palavra 
de criação em Génesis 2-3 sugere que, procurando o 
sentido último do trabalho, a pessoa é remetida para 
Deus. Esta visão do trabalho não esconde a sua vertente 
dura, cinzenta, às vezes átona e sem brilho; mas suavi-
za-a, desvelando a vertente positiva, cultural e pessoal 
como aquela que deve prevalecer. E até consegue injec-
tar-lhe gosto e alegria. A título de exemplo, o verdadeiro 
professor, aquele que ensina a arte de pensar, viver e 
amar, distingue mal entre trabalho e lazer, entre aula de 
educação e recriação. Procura a excelência no que faz e 
deixa ao patrão ou ao Governo a distinção entre uma e 
a outra. Sebastião da Gama, modelo insuspeito de bom 
professor, diz que este deveria poder dizer: «Então a 
gente anda aqui tão feliz [a ensinar] e no fim do mês 
ainda nos dão dinheiro?» (Diário, p. 53 da edição 1962). 
Onde está hoje Sebastião da Gama?
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O livro Cria-
ção Divina 
sem pecado 
humano, de 
Armindo Vaz, 
oferece uma 
interpretação 
inovadora da 
célebre nar-
rativa bíblica 
de criação 
em Génesis 
2–3. Denuncia 

os pressupostos da sua interpre-
tação tradicional, que faziam dela 
«História de Adão e Eva», «História 
do paraíso», «História do pecado 
original». A sua análise contextua-
lizada mostra que ela não fala de 
um pecado humano nem de um 
suposto ‘pecado original’. Diz a ver-
dade da condição humana, bonita 
mas finita, ao apontar-lhe o seu 
sentido último em Deus, visto como 
Criador. Armindo Vaz é sacerdote 
Carmelita Descalço, professor cate-
drático convidado da UCP e colabo-
rador do Boletim de Espiritualidade.

Publicação: Paulinas editora 

Criação Divina sem 
pecado humano

fragme  os
 Edith Stein. "Onde está a 
verdade? Busco-a com paixão". é o 
livro sobre Santa Teresa Benedita 
da Cruz, mais conhecida como Edith 
Stein, co-padroeira da Europa, que 
vai ser apresentado no dia 9 de maio 
por D. António Moiteiro. 
 Médicos Católicos. A Associação 
dos Médicos Católicos Portugueses 
está a organizar uma formação 
em "Ética Médica". A primeira 
sessão conta com a presença de D. 
Manuel Clemente, dia 11 de maio, 
no Instituto São João de Deus, em 
Lisboa. 
 Lúcia. O Grupo de Teatro Musical 
Religioso, do Centro Comunitário da 
Paróquia da Parede, vai apresentar 
o musical LÚCIA – O Início de Fátima, 
nos dias 12 e 18 de maio, no Colégio 
de São João de Brito, em Lisboa. 
 O cristianismo e o mundo atual. 
Preocupações sociais e éticas resultantes 
da revolução tecnológica em curso. 
Os desafios da robótica e inteligência 
artificial é o pilar da reflexão no dia 29 
de maio, inserido nas tertúlias sobre 
«O cristianismo e o mundo atual», 
que estão a decorrer no Centro 
Universitário Fé e Cultura (CUFC), em 
Aveiro. 

No próximo 
mês de junho 
assinalam-se 20 
anos da morte 
de Daniel Faria 
(10-04-1971 a 
09-06-1999). São 
conhecidas algu-
mas iniciativas 

que visam marcar a memória deste poeta. Destaca-se o Colóquio "Se acen-
der a luz não morrerei sozinho", promovido pela Associação Casa Daniel, nos 
dias 8 e 9 de Junho de 2019, a realizar no auditório da Câmara Municipal de 
Tabuaço. A Universidade "Mística", em Ávila (Espanha), em colaboração com a 
Cátedra Sophia (UPC – Porto) vai assinalar o acontecimento com a realização 
de um curso nos dia 28 e 29 de junho de 2019, sob o tema: " Daniel Faria: 
Poesia e Mística". 

O Centro de 
Estudos Inter-
disciplinares de 
Edith Stein (Facul-
dade de Teologia 
da Universidade 
Católica do 
Chile) publicou o 
segundo número 

da revista Steiniana. Esta publicação periódica, em formato digital e de livre 
acesso, está dedicada à Carmelita Descalça, Filósofa e Mártir Edith Stein. Tem 
como objetivo desenvolver uma pesquisa interdisciplinar a partir da figura 
desta Doutora da Igreja que inspira de maneira particular o trabalho acadé-
mico do Centro. Pode aceder à revista Steiniana através do link: http://publica-
ciones.revistasteiniana.uc.cl 

As fontes da 
Alegria, serve de 
mote à sétima 
edição dos 
congressos de 
espiritualidade, 
sob a organiza-
ção dos institutos 
de inspiração 

carmelita. O magistério do Papa Francisco tem insistido no tema da alegria 
como fruto e sinal visível de santidade de vida. As várias exortações apostóli-
cas A Alegria do Evangelho, A Alegria do Amor, Alegrai-vos e Exultai… são a prova 
desta temática dominante do atual Pastor da Igreja Universal. Os organizado-
res, ao programarem o VII Congresso de Espiritualidade decidiram sintonizar 
com o magistério do Papa Francisco e perguntar-se pelas realidades da vida 
espiritual que conduzem a esta alegria. Quais são as fontes da espiritualidade 
cristã que geram a alegria desejada pelo Criador para cada um dos seus filhos? 
São oradores deste evento: Prof. João César das Neves, P. Mário José de Sousa, 
Prof. Alexandre Freire Duarte, P.  Manuel Rocha, António e Luisa Carvalho, Lígia 
Pereira, Ir. Maria José Mariño, P. Carlos Gonçalves e P. João Rego. Estão convi-
dados para este congresso todos aqueles que experimentam a sede da alegria 
de Deus, buscando juntos as razões mais profundas desta alegria. 

Daniel Faria: Poesia e Mística
20 anos depois

Steiniana
Revista de estudos dedicada a Edith Stein

As Fontes da Alegria
VII Congresso de Espiritualidade, 18 a 20 de outubro de 2019

https://www.paulinas.pt/Product_Detail.aspx?code=2328
https://www.paulinas.pt/Product_Detail.aspx?code=2328
http://diocese-aveiro.pt/cultura/sessao-de-apresentacao-de-livro-sobre-edith-stein/
https://www.medicoscatolicos.pt/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/igreja-cultura-grupo-de-teatro-musical-religioso-apresenta-musical-lucia-o-inicio-de-fatima/?instance_id=1876
http://www.seminariomaiordecoimbra.com/participar-periferias-curtas-com-conversa
http://www.casadaniel.pt/20anos/apresentacao.html
http://www.casadaniel.pt/20anos/apresentacao.html
https://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/curso-de-verano-sobre-daniel-faria
http://publicaciones.revistasteiniana.uc.cl/index.php/rein/issue/view/3/showToc
https://domuscarmeli.net/wp/2019/04/vii-congresso-de-espiritualidade-as-fontes-da-alegria-18-a-20-de-outubro-de-2019-domus-carmeli-fatima/
https://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/curso-de-verano-sobre-daniel-faria
http://publicaciones.revistasteiniana.uc.cl/index.php/rein/issue/view/3/showToc
https://domuscarmeli.net/wp/2019/04/vii-congresso-de-espiritualidade-as-fontes-da-alegria-18-a-20-de-outubro-de-2019-domus-carmeli-fatima/

