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Papa Francisco, Audiência geral, quarta-feira, 12 de junho de 2019.

Temos necessidade de redescobrir a beleza de testemunhar o Ressuscitado, abandonando as 
atitudes autorreferenciais, renunciando a reter os dons de Deus e não cedendo à mediocridade. 
A recomposição do colégio apostólico mostra que no ADN da comunidade cristã existe a unidade 
e a liberdade de si mesmo, que permitem não temer a diversidade, não apegar-se às coisas nem 
aos dons e tornar-se martyres, ou seja, testemunhas luminosas do Deus vivo e activo na história.
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Agenda setembro 2019
1 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 

partilhada da Palavra 
2 Fátima (Santuário) – Recoleção – Dr. Nuno 

Miguel Reis Prazeres 
2 a 8 Ávila (CITeS) – Cântico Espiritual – 3º Congresso 

Mundial Sanjuanista 
3 a 11  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 
4 Avessadas – Encontro de Misericórdia 
5 a 8  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 
6 e 7 Lisboa (UCP) – Formação: Celebrar a Vida 
8  Fátima (Basílica Rosário) – Conferência: Francisco 

Marto, peregrinação interior – Pedro Valinho 
11 a 18  Contemplação dos Mistérios Luminosos do 

Rosário – Peregrinação a Israel e Jordânia 
12 a 15  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 
13 a 15 Fátima (Domus Carmeli) –  XV Rumos – Encontro 

para jovens 
14 a 22  Colares (Casa S. Inácio) – Exercícios Espirituais 
15 a 21 Fátima (Claretianos) – Retiro: A Vida é uma 

Missão: procurai primeiro o Reino de Deus e a sua 
Justiça – P. António Gomes Dias, cssr 

19 a 22  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 
19 a 27  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 
20 a 22 Fátima (Domus Carmeli) – Retiro Escola de 

Oração 
23 a 28 Lisboa (Capela do Rato) – Curso livre: A Arte 

Moderna e a Arte da Igreja 
26 a 29 Ávila (CITeS) – I Congresso mundial mística Judia 

e mística cristã 
28 Estoril (Salesianos) – E-vangelizar: mega evento de 

formação pastoral 

Agenda outubro 2019
3 a 6  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 
5 Faro (Carmelitas Descalças) – Encontros no 

silêncio 
5 Porto (Salesianos) – E-vangelizar: mega evento de 

formação pastoral 
6 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 

partilhada da Palavra 
7 Fátima (Santuário) – Recoleção – Doutor Pedro 

Miguel Valinho Gomes 
9 Avessadas – Encontro de Misericórdia 
14 a 18 Fátima (Santuário) – Retiro –  P. Joaquim Augusto 

Nunes Ganhão 
17 a 25  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 
18 a 20 Fátima (Domus Carmeli) – VII Congresso de 

Espiritualidade: As fontes da alegria 
20 a 26 Fátima (Claretianos) – Retiro: A Vida Consagrada 

aos olhos do Papa Francisco – P. Abílio Pina 
Ribeiro, cmf 

24 a 27  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 

Agenda novembro 2019
4 Fátima (Santuário) – Recoleção – P. Pedro Miguel 

Ferreira Viva 
4 a 8 Fátima (Santuário) – Retiro –  P. Joaquim da Silva 

Teixeira, OCD 
10  Fátima (Basílica Rosário) – Conferência: Fátima 

lugar da fragilidade - doença e pecado – P. José 
Nuno Silva 

15 a 17 Fátima (Domus Carmeli) – Escola de Oração (1º 
Módulo da 2ª Edição) 

18 a 22 Fátima (Santuário) – Retiro –  D. Manuel Pelino 

CITeS, Ávila | 25 a 27 de outubro 2019

Acompanhar na dor e no sofrimento

CITeS, Ávila 
2 a 8 de setembro 2019

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
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
https://www.mistica.es/sanjuanista/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-8-dias-38/
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-44/
https://ft.lisboa.ucp.pt/pt-pt/node/14486
https://www.fatima.pt/pt/news/encontros-na-basilica-vao-refletir-fatima-como-experiencia-de-igreja-e-meta-de-peregrinacao
http://www.carmelitas.pt/site/padres/alpoim.php
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-44/
https://domuscarmeli.net/wp/2018/12/xiii-rumos-4-a-6-de-janeiro-2019/
https://pontosj.pt/casadesantoinacio/evento/exercicios-espirituais-8-dias-2/
https://www.claretianos.pt/index.php/extensions13/retiros
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-44/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-8-dias-39/
https://domuscarmeli.net
https://www.capeladorato.org/2019/07/18/curso-a-arte-moderna-e-a-arte-da-igreja/
https://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/i-congreso-mundial-mistica-judia-y-mistica-cristiana
http://www.e-vangelizar.salesianos.pt/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-47/
http://www.e-vangelizar.salesianos.pt/
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-8-dias-40/
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.claretianos.pt/index.php/extensions13/retiros
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-48/
https://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
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.escoladeoracao.pt
https://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-e-recolecoes
https://www.mistica.es/recursos/noticias-universidad-mistica/x-congreso-de-antropologia-psicologia-y-espiritualidad
https://www.mistica.es/sanjuanista/


P2 • Boletim de Espiritualidade • Nº61 • setembro de 2019 Ordem dos Carmelitas Descalços em Portugal • informacao@carmelitas.pt • Tlf. 249 530 650

Educação e Palavra
Armindo Vaz, OCD

O curso dos acontecimentos de Setembro vai convocando 
alunos de todos os cursos para a Escola Básica, para o Li-
ceu, para os Colégios e para a Universidade. Espontanea-
mente ocorre-nos a realidade da educação pela palavra; 
ocorre-nos o tema da formação das crianças e dos jovens 
para aprenderem a enfrentar a vida e a triunfar dela.

Uma ideia que perpassa a obra de Platão está explícita 
neste seu trecho: Os “que fazem a totalidade da educa-
ção… modelam à sua vontade homens e mulheres, jovens 
e velhos” (A República, livro VI, 492a-493a). Fazendo-lhe eco, 
o pensador Ortega y Gasset, numa conferência sobre «A 
pedagogia social…» em 1910, interpelava os pais desta for-
ma: “Reparai nos vossos filhos que entregais a um educa-
dor: estais a colocar o vosso ouro nas mãos de um ourives, 
cuja arte desconheceis. Que ideia acerca do homem terá a 
pessoa que vai humanizar os vossos filhos? Qualquer que 
seja essa ideia, será indelével a marca que deixará neles” 
(I, 510). De facto, ensinar a sério é lidar com o que de mais 
vital existe num ser humano. É aceder ao âmago da integri-
dade de uma criança. É invadir a sua intimidade. O acto de 
ensinar é essa assustadora interferência na alma, no de-
senvolvimento de outro ser humano: molda-o, se ele escu-
ta e aceita. O bom ensino pode construir e purificar a sua 
vida. O mau ensino, a rotina pedagógica pode ser ruinosa 
e arrancar a esperança pela raiz: pode ser o coveiro de 
uma flor a desabrochar. Para milhões de pessoas, a Mate-
mática, a Física, a Filosofia, a poesia e o pensamento lógico 
foram destruídos por um ensino vazio, pela mediocridade 
de pedagogos frustrados. Os professores que alimentam 
a chama nascente na alma do aluno são porventura mais 
raros do que os músicos virtuosos ou os sábios. Mas os 
que o são despertam o talento de uma criança ou de um 
adolescente; com a palavra põem em marcha uma ideia 
mobilizadora.

De facto, desde os tempos romanos educar (de eductio, 
educatio) consiste em tirar do educando o que ele já tem 
ou já é como potencialidade; consiste em converter algo 
menos bom em algo melhor. Assim, os educadores obtêm 
de um indivíduo imperfeito um homem cheio de irradia-
ções virtuosas. De um indivíduo que congenitamente não 
é sábio nem enérgico, o educador por meio da sua bon-
dade, de sabedoria e de alguma técnica pedagógica pode 
conseguir levar um indivíduo a ser o que deve ser, não a 
partir de qualquer ideia moralista, mas a partir do impe-
rativo de autenticidade a que cada um tem de ser fiel. No 
melhor sentido, educar é humanizar, é tornar sempre mais 
humano.

Entendidos assim, o ensino e a educação («a ensinar so-
mos chamados algumas horas; a educar, sempre»: Miguel 
de Unamuno) têm profundas raízes bíblicas, desde a trans-
missão da Tōrá escrita e oral por Moisés ao povo de Israel 
(entenda-se a metáfora!), passando pela instrução minis-
trada pelos profetas (instrução é o mais genuíno significado 
de Tōrá), até ao ensino de Jesus e de Paulo. Não é possível 
pensar o povo bíblico desligado do ensino. Ele é inflexivel-

mente didáctico. O ensino é inerente à fé bíblica. O diálogo 
contínuo entre Deus e o seu povo tem, na Bíblia, a marca 
de uma relação de magistério. A Tōrá atribuída a Moisés, 
os anúncios e as denúncias dos profetas, os Salmos ins-
pirados no génio de David e os tesouros da sabedoria de 
Israel são um autêntico programa de estudo, um manual 
para a instrução, um viático para a vida, uma palavra para 
a acção.

Os sábios bíblicos projectavam jorros de luz sobre o lugar 
a dar a Deus na história humana. Com a sua palavra sobre 
a vida, as suas sentenças são concentrados de vida vivida, 
que se oferece e se dá gratuitamente para iluminar ou-
tras vidas. A sabedoria bíblica era educação do olhar para 
a vida. Mas simultaneamente estava permeada de fé em 
Deus. Uma espiritualidade subliminar impregnava todo o 
viver e a reflexão sobre a experiência. Os sábios tinham em 
comum com os profetas o seu olhar atento à história hu-
mana. Tiravam lições da história passada para traçarem os 
caminhos da história presente e futura. Sobretudo, ensina-
vam que as pequenas e grandes escolhas, as acções e ati-
tudes humanas não são indiferentes: têm consequências 
na vida, determinando-a para o bem ou para ao mal. Isso 
nota-se ainda hoje na forte ideia de tradição que inspira o 
povo judeu e lhe dá o sentido de equilíbrio na diversidade 
social e na unidade familiar: é decantada no delicioso filme 
Fiddler on the roof, com o constante escrutínio das opções 
fundamentais.

O ‘homem bíblico’ está permanentemente a ser examina-
do, na fidelidade e no amor, tomando assiduamente cons-
ciência da fidelidade da sua rota ao mapa dos desígnios 
de Deus. A sua formação dura a vida inteira. Esta relação 
didáctica é um diálogo variado, desde a adoração e a obe-
diência, como nas pessoas de Isaías e de Jeremias, até à 
oração confiante e à interrogação dramática, como nal-
guns salmos e no Qohélet, e até ao protesto vivo que quer 
entender mais, como na figura de Job. Israel define-se a 
si próprio pela relação de discípulo de Deus. O Deus de 
Israel é o reitor da escola que é a vida.
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Dos chama-
dos “teóricos 
da teologia 
da liturgia”, 
assume um 
especial 
destaque O. 
Casel, a partir 
do seu livro o 
mistério do 
culto cristão, a 
sua obra mais 

conhecida e escrita em 1932. O. 
Casel nasceu em 1886 em Koblen-
z-Lützel na Alemanha. Foi monge 
beneditino no famoso mosteiro de 
Maria Laach. Morreu a 28 de Março 
de 1948, na Vigília Pascal ao cantar 
o “Exultet”. O abade do mosteiro ao 
comunicar a notícia da sua morte 
apresentou-o como «o cultor e o 
mistagogo do sagrado mistério». 
Casel foi, não só um estudioso, mas 
sobretudo o cultivador, mistagogo 
e teólogo do mistério de Cristo, 
abrindo novos horizontes com o seu 
pensamento e linguagem.

Publicação: Secretariado Nacional de Liturgia 

O Mistério do Culto Cristão
Odo Casel, OSB

fragme  os
 Protolang. A 6ª edição da série 
de conferências Protolang será 
realizada em Lisboa, de 9 a 11 de 
setembro de 2019, e os eventos 
satélites serão realizados nos dias 
12 e 13 de setembro de 2019. 
 Arte. O Artis – Instituto de História 
da Arte da Faculdade de Letras, da 
Universidade de Lisboa, promove 
o curso livre ‘A Arte Moderna e 
a Arte da Igreja’, entre 23 e 28 
de setembro, na Capela do Rato 
(Lisboa). 
 Jovens. O Secretariado Diocesano 
de Pastoral Juvenil de Leiria-
Fátima organiza o fórum ‘Jovens: 
Oportunidades e Caminhos’, com 
início às 09h00, do dia 5 de outubro, 
no Seminário de Leiria, e termina 
com a Eucaristia na Sé. 
 Pedagogia. Vai realizar-se 
em outubro deste ano (10-12), 
nas instalações da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Sociais do Centro 
Regional de Braga da Universidade 
Católica Portuguesa, o III Congresso 
Internacional de Pedagogia, desta 
vez subordinado ao tema “Educação 
em Tempos Incertos: O Lugar do 
Humanismo Cristão e da Pedagogia 
da Companhia de Jesus”. 

Um número 
considerável de 
pessoas já se 
inscreveu para o 
VII Congresso de 
Espiritualidade 
sob o tema: As 
fontes da Alegria. 
O magistério do 

Papa Francisco tem insistido no tema da alegria como fruto e sinal visível de 
santidade de vida. As várias exortações apostólicas 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 organizadores, 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 convidados para 
este congresso todos aqueles que experimentam a sede da alegria de Deus, 
buscando juntos as razões mais profundas desta alegria. Inscreva-se também!. 
A organização está a cargo dos institutos de inspiração carmelita. 

A Faculdade de 
Teologia, em 
parceria com 
o Secretariado 
Nacional da 
Educação Cristã, 
promovem 
durante os dias 6 
e 7 de setembro, 

a ação de formação dedicada ao tema "Celebrar a Vida". Destinada a docentes 
de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), a formação pretende “construir 
itinerários pedagógicos que integrem a temática Celebrar a Vida”. 

A Ordem dos 
Carmelitas 
Descalços, depois 
da excelente 
experiência 
com a primeira 
edição da Escola 
de Oração que 
decorreu na 

Domus Carmeli, em Fátima, durante o ano pastoral 2018-2019, inicia no mês 
de novembro a 2ª edição desta Escola. Esta Escola de Oração contou desde 
a primeira hora com a colaboração, a título pessoal, de vários professores da 
Faculdade de Teologia da UCP. Nesta 2ª edição é dado um passo em frente no 
aprofundamento desta parceria com a colaboração institucional da Faculdade 
de Teologia de Lisboa. Esta parceria garante ainda uma melhor qualidade na 
sua programação, divulgação e execução. Esta 2ª edição da Escola de Oração 
será semelhante à primeira, ainda que já mais aperfeiçoada pois integra a 
experiência e sugestões de todos os envolvidos no curso anterior. 

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

Formação "Celebrar a Vida"
Formação contínua de professores

Escola de Oração
Segunda edição com início a 15 de novembro de 2019

https://livros.liturgia.pt/index.php?id_product=329&controller=product
https://livros.liturgia.pt/index.php?id_product=329&controller=product
https://www.ucp.pt/pt-pt/eventos/conferencias-protolang-2019
https://www.capeladorato.org/2019/07/18/curso-a-arte-moderna-e-a-arte-da-igreja/
https://leiria-fatima.pt/noticias/eventos/forum-jovens-oportunidades-e-caminhos/
https://www.ucp.pt/pt-pt/eventos/iii-congresso-internacional-de-pedagogia
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://ft.lisboa.ucp.pt/news/formacao-celebrar-vida-14461
https://www.escoladeoracao.pt
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://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.escoladeoracao.pt

