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Papa Francisco, Audiência geral, 22 de janeiro de 2020.

A hospitalidade é uma virtude ecuménica importante; significa, antes de tudo, reconhecer 
que os outros cristãos são verdadeiramente nossos irmãos em Cristo e, depois, dar-se 
conta daquilo que Deus fez na vida deles. A hospitalidade não é generosidade praticada em 
sentido único: quando acolhemos os outros cristãos, recebemo-los como um dom de Deus, 
de tal modo que aquilo que o Espírito Santo semeou neles, torna-se um dom para nós.
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Agenda fevereiro 2020
1  Braga (Carmo) – Tempo de Adoração 
2 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 

partilhada da Palavra 
2 a 7  Alcantarilha – Exercícios Espirituais para 

Sacerdotes 
3 a 6  Porto (UCP) – Jornadas de Teologia 2020 
4  Braga (Casa da Torre) – Diário Espiritual 
5 Avessadas – Encontro de Misericórdia 
6 a 9  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 
7 e 8  Estoril (S. Boa Nova) – ENOVAR: Unir para Construir 
8  Braga (Casa da Torre) – Fundamentos e bases 

para discernir e tomar decisões” 
8  Foz do Douro (Carmelitas) – Guias para Deus: 

Caminhar com os santos do carmelo 
10 a 18  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 
12  Lisboa (S. Tomás Aquino) – Conferência: A 

caridade começa em casa – Pedro Mota Soares 
13 a 16  Alcantarilha – Exercícios Espirituais 
14 a 16  Fátima (Domus Carmeli) – 3º Módulo da Escola 

de Oração 
15  Alfragide (Dehonianos) – Formação para agentes 

pastorais: Pessoas e comunidades missionárias e 
ecológicas – Manuel Barbosa, scj 

18 a 25  Colares (Casa S. Inácio) – Exercícios Espirituais 
20  Alfragide (Dehonianos) – Conferência: Ciências 

sociais e fé 
20  Ponta Delgada (Fajã de Baixo) – Encontros de 

espiritualidade sobre a Vida Cristã 
20 a 26  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 
21 a 25  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 
22  Fátima (Capuchinhos) – Curso de Agentes de 

Pastoral Bíblica 
22  Foz do Douro (Carmelitas) – Guias para Deus: 

Caminhar com os santos do carmelo 
22  Lisboa (UCP) – Jornada de Teologia Prática «O 

tempo do estrangeiro» 

22 a 25  Colares (Casa S. Inácio) – Exercícios Espirituais 
23 a 28 Avessadas – Retiro Provincial da OCD 
26 Online – Início do retiro online para a Quaresma 
28 a 1 mar Fátima (Santuário) – Retiros da luz: Quaresma 
29  Alcantarilha – Dia de retiro e formação espiritual 

para professores católicos 
29  Braga (Carmo) – Recoleção de Quaresma 

Agenda março 2020
1  Alfragide (Dehonianos) – Retiro 
1 Avessadas – Encontros com a Palavra – Reflexão 

partilhada da Palavra 
4 Avessadas – Encontro de Misericórdia 
5 a 8  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 
7  Foz do Douro (Carmelitas) – Guias para Deus: 

Caminhar com os santos do carmelo 
8  Alfragide (Dehonianos) – Retiro 
8 Fátima (Santuário) – Conferência: Jacinta Marto, 

uma entrega até ao fim – Ana Luísa Castro 
10 a 13 Fátima (Santuário) – Retiro de doentes 
12 a 15  Braga (Casa da Torre) – Exercícios Espirituais 
13  Ponta Delgada (Fajã de Baixo) – Encontros de 

espiritualidade sobre a Vida Cristã 
14  Fátima (Domus Carmeli) – Colóquio sobre Edith 

Stein: Fé, História e Razão em Edith Stein 
14  Foz do Douro (Carmelitas) – Guias para Deus 
20 a 22  Ávila (CITeS) – Cátedra Francisco Palau 
26  Alfragide (Dehonianos) – Conferência: Ciências 

sociais e fé 
26 a 29 Fátima (Santuário) – Retiro de doentes 
27 a 29  Fátima (Domus Carmeli) – Escola de Oração:  

Formação de Animadores 
28 Fátima (Santuário) – Fátima (En)contraste 

5ª edição: Proposta da Pastoral dos Jovens do 
Santuário de Fátima 

28  Foz do Douro (Carmelitas) – Guias para Deus: 
Caminhar com os santos do carmelo 
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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.facebook.com/PontoCarmo
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://pontosj.pt/paroquiaamparoportimao/evento/exercicios-espirituais-para-sacerdotes-2/
https://ft.ucp.pt/system/files/assets/files/20-01-ft-jornadas-teologia-brochura-web.pdf
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/diario-espiritual-de-santo-inacio-5/
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-58/
https://portugal.alpha.org/enovar-principal
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/discernimento-fundamentos-e-bases-para-discernir-e-tomar-decisoes-2/
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-8-dias-44/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/lisboa-conferencias-sobre-viver-a-caridade-hoje-na-paroquia-de-sao-tomas-de-aquino/?instance_id=2433
https://pontosj.pt/paroquiaamparoportimao/evento/exercicios-espirituais-de-3-dias-4/
https://www.escoladeoracao.pt/
https://cienciassociaisefe.wixsite.com/conferencias
https://pontosj.pt/casadesantoinacio/evento/exercicios-espirituais-7-dias-3/
https://cienciassociaisefe.wixsite.com/conferencias
https://www.igrejaacores.pt/paroquia-da-faja-de-baixo-promove-encontros-sobre-a-vida-crista-a-lenta-metamorfose-com-o-pe-ricardo-tavares/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-6-dias-3/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-4-dias-11/
https://capuchinhos.org/component/rseventspro/event/47-curso-de-agentes-de-pastoral-biblica
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
https://ft.lisboa.ucp.pt/events/9a-edicao-da-jornada-de-teologia-pratica-o-tempo-do-estrangeiro-11886
https://pontosj.pt/casadesantoinacio/evento/exercicios-espirituais-3-dias-30/
http://avessadas.carmelitas.pt/
http://www.webretiro.karmel.at
https://www.fatima.pt/pt/pages/retiros-da-luz
https://pontosj.pt/paroquiaamparoportimao/evento/dia-de-retiro-e-formacao-espiritual-para-professores-catolicos/
https://www.facebook.com/PontoCarmo
https://cienciassociaisefe.wixsite.com/conferencias
http://avessadas.carmelitas.pt/
http://avessadas.carmelitas.pt/
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-59/
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
https://cienciassociaisefe.wixsite.com/conferencias
https://www.fatima.pt/pt/events/encontro-na-basilica-ii
https://www.fatima.pt/pt/events/retiro-de-doentes
https://pontosj.pt/casadatorre/evento/exercicios-espirituais-3-dias-60/
https://www.igrejaacores.pt/paroquia-da-faja-de-baixo-promove-encontros-sobre-a-vida-crista-a-lenta-metamorfose-com-o-pe-ricardo-tavares/
https://domuscarmeli.net/wp/2020/01/coloquio-sobre-edith-stein-fe-historia-e-razao-em-edith-stein/
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
https://www.mistica.es/palau/
https://cienciassociaisefe.wixsite.com/conferencias
https://www.fatima.pt/pt/events/retiro-de-doentes-1
https://www.escoladeoracao.pt/agenda
https://www.fatima.pt/pt/pages/fatima-encontraste
https://espiritualidade.carmelitas.pt/boletim/guias-para-deus-caminhar-com-os-santos-do-carmelo/
https://domuscarmeli.net/wp/2020/01/coloquio-sobre-edith-stein-fe-historia-e-razao-em-edith-stein/
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Compromisso e palavra de honra
Armindo Vaz, OCD
Hoje em dia as pessoas têm dificuldade e até relutância 
em comprometer-se. A onda de contestação a ideias tra-
dicionais põe a sociedade em movimento, à conquista de 
sempre novos valores. Mas a onda de contestação costu-
ma ser pretexto para recusar valores que há 70 anos cons-
tituíam a base em que assentava a ‘palavra dada’, ponto 
de honra daqueles que por ela se comprometiam. Entre 
esses valores contava-se a família como primeira estrutura 
de acolhimento da vida humana, ninho acolhedor, protec-
tor e promotor dos que lá nasciam e lá se reuniam; con-
tava-se também o exercício do amor humano em formas 
variadas e elevadas, com igualdade de direitos e direito 
à diferença; contavam-se ainda os direitos das crianças, 
factor do crescimento e aperfeiçoamento da sociedade, o 
respeito pela vida humana, etc. Dada a brutal evolução de 
ideias neste domínio, grande parte das pessoas sofreu «o 
choque do futuro», por não aguentarem a mudança brus-
ca nas formas de vida social, na sociedade informática que 
também está a mudar a forma de se compreenderem a 
si próprias. Ao perderem referências tradicionais de vida, 
ao não saberem gerir a mudança, ficam num estado de 
imponderabilidade, em suspenso, sem saberem bem a 
que agarrar-se. Vivem – como diria o filósofo checo Milan 
Kundera – na «insustentável leveza do ser», que decorre 
de uma vida conduzida sob o tecto da liberdade descom-
prometida, a liberdade de ser sem pertencer. Enquanto o 
peso do ser se dá na liberdade comprometida com a vida 
por meio do amor às pessoas, a «leveza do ser» segue-se 
a um não-compromisso com as situações humanas (como 
fizeram o sacerdote e o levita na parábola bíblica do ‘bom 
samaritano’ – passam ao largo); a «leveza do ser» despe a 
vida de sentido, tornando-a tão leve que se esfuma e se 
esvai. O peso do compromisso é uma âncora que agarra 
a vida a uma forte razão de ser, como é a do amor. Por-
que amar significa renunciar à agressividade e a qualquer 
espécie de violência, o compromisso de uma pessoa com 
outra é um «convite à vida» em pleno, com as suas alegrias, 
contradições e mazelas.
Dentro desta atmosfera de grandes mudanças a nível so-
cial, pessoas comprometidas na família, na empresa de 
trabalho, na escola… pedem sabedoria para articular o 
que pode mudar com o que deve permanecer. A huma-
nidade da Bíblia abre caminhos a ambos os pedidos. Nela, 
o fundamento para qualquer compromisso humano é a 
aliança de Deus com um povo, tema que constitui o fio de 
ouro do tecido bíblico, segundo o qual Deus se revelou 
como o Deus com a pessoa e para a pessoa, se empenhou 
incondicionalmente a favor da pessoa, amando-a e mos-
trando-lhe como ser feliz. Ao fazerem um compromisso 
(no casamento, numa Ordem ou Congregação Religiosa, 
numa instituição…), as pessoas respondem ao compromis-
so/aliança de Deus: recebem o amor de Deus e deixam-se 
envolver por ele, acolhendo o projecto de Jesus, aquele em 
quem os compromissos de Deus para com a humanidade 
tiveram realização perfeita: “Deus é testemunha de que a 
nossa palavra dirigida a vós não é um ambíguo ‘sim’ e ‘não’; 
pois o Filho de Deus, Jesus Cristo... não foi um ambíguo 

‘sim’ e ‘não’ mas unicamente um ‘sim’. Nele todas as pro-
messas de Deus se tornaram ‘sim’ e é por isso que, graças 
a ele, nós podemos dizer ‘amen’ para glória de Deus” (2Cor 
1,18-20).
O compromisso que se recorda ou renova numa institui-
ção refresca a ‘palavra dada’. Porque é palavra de hon-
ra, converte a palavra em acção, converte a promessa 
em realização. E é fundamento para grandes realizações. 
Realmente, comprometer-se com a excelência dá qualida-
de à vida da pessoa, independentemente do campo em 
que ela trabalhar. Se não se compromete com a excelên-
cia, pode cair na mediocridade. Muita gente fracassa, não 
por falta de desejo mas por falta de compromisso. O de-
sejo põe-nos em movimento; mas o compromisso é que 
assegura o movimento. E, sem o compromisso, falta a 
profundidade. Aliás, o compromisso é fundamental para 
os desafios que a vida põe: se estamos indecisos, procura-
mos uma escapatória; se assumimos compromissos, pro-
curamos soluções.
Seja humano, seja religioso, o ‘compromisso’ não tem pro-
priamente carácter moral ou jurídico (mesmo que fique as-
sinado um papel selado em que a pessoa se compromete 
a ter determinado comportamento). É antes um selo espi-
ritual, no amor gratuito de Deus, demonstrado por Jesus 
especialmente na cruz. O compromisso envolve a pessoa 
nesse acto de amor imolado, leva a acolhê-lo e a beneficiar 
dele.
Também Maria, a mãe de Jesus, deixou que se realizasse 
em si o projecto de Deus para ela: “faça-se em mim se-
gundo a tua Palavra”. Ela continua a dizer aos que se com-
prometem com outros: “fazei o que ele vos disser” (Jo 2,5). 
E Jesus diz: “amai-vos uns aos outros como eu vos amei” 
(Jo 13,34; 15,12). Segundo o evangelho, as relações fecun-
dadas pelo compromisso tornam responsáveis as pessoas 
relacionadas, pois são relações de serviço, de entrega, de 
lealdade, de doação ao outro e por ele. O compromisso é 
a ponte que liga a coragem com a ousadia para superar 
os obstáculos da vida. E liga a bondade à constância para 
fazer por amor o que não se faria por obrigação.
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Este livro foi 
preparado 
para ajudar 
na prática 
da oração. O 
autor, António 
José Machado, 
oferece aos 
devotos de 
Santa Teresinha 
um manancial 
de propostas 
para rezar com 

a santa mais popular da Igreja Católica. Os 
que ainda não conhecem Santa Teresinha, 
padroeira das missões e doutora da 
Igreja, encontram uma porta para entrar 
na intimidade desta “pequena grande” 
carmelita descalça. Sairemos mais ricos, 
na nossa oração e vida espiritual, com a 
ajuda de Santa Teresa do Menino Jesus e 
da Santa Face, que prometeu, depois da 
sua morte, fazer cair uma chuva de rosas 
sobre a terra.

Publicação: Edições Carmelo 

A oração  
é um impulso do coração
Rezar com Santa Teresinha

fragme  os
 Santa Jacinta. O Santuário de 
Fátima vai assinalar o centenário da 
morte de Santa Jacinta. Do programa 
celebrativo constam momentos de 
oração em Fátima e em Lisboa. As ce-
lebrações começam a 16 de fevereiro 
com o VI Concerto Evocativo dos Três 
Pastorinhos. 
 UCP revistas. Com a missão de 
promover o Acesso Aberto ao conhe-
cimento científico, a Universidade Ca-
tólica Portuguesa lançou o portal de 
alojamento e gestão de revistas cien-
tíficas. Foi lançado também o primei-
ro número da revista Ephata.
 Retiro online. À semelhança dos 
anos anteriores, no tempos fortes 
da liturgia, a Ordem dos Carmelitas 
Descalços tem vindo a oferecer um 
retiro online. Para a próxima Qua-
resma, vamos ser acompanhados 
por S. João da Cruz que nos vai co-
locar a escalar o monte da perfeição. 
Intitular-se-á «Ó ditosa ventura», re-
cordando-nos o seu poema da Noite 
Escura. Quem já se inscreveu nos re-
tiros anteriores não necessita fazê-lo 
de novo. 
 Leitura. A comunidade da Capela 
do Rato, em Lisboa, tem em curso 
o ciclo intitulado «O prazer de Ler e 
Pensar». Esta iniciativa reúne especia-
listas nos domínios da literatura e da 
espiritualidade cristã. 

Volvidos quase 120 anos, a Brotéria deixa de ser apenas uma revista mudando-se 
para o Bairro Alto com o desejo de se tornar em ponto de encontro entre a fé 
cristã e as culturas urbanas contemporâneas. O novo espaço cultural será dirigido 
por jesuítas acompanhados por uma equipa diversificada, ocupando o edifício do 
antigo Palácio dos Condes de Tomar. A dinamização deste novo espaço resulta 
de uma parceria entre a Companhia de Jesus e a Santa Casa da Misericórdia. 
Este novo centro cultural inclui galeria, cafetaria com pátio e salas para debates, 
conferências ou encontros e, em breve, uma livraria. O edifício acolherá ainda a 
biblioteca da Brotéria constituída por mais de 160 mil volumes. 

Entre os dias 3 e 6 de fevereiro, o núcleo do Porto da Faculdade de Teologia, 
em colaboração com a Diocese do Porto e a Irmandade dos Clérigos, vai realizar 
as Jornadas de Teologia 2020, sob o tema “A Iniciação Cristã em Tempos de 
Secularização”. O evento é inspirado na Mensagem do Papa Francisco: 
“Tornar-se cristão é um dom que vem do alto (cf. Jo 3,3-8). O cardeal Angelo 
Bagnasco, arcebispo de Génova, é uma dos convidados estando a seu cargo 
a reflexão, nas conferências iniciais, sobre «A iniciação cristã no contexto da 
secularização» e «Que percursos para a fé hoje?». A iniciativa conta ainda com 
a presença dos conferencistas: José Carlos Carvalho, Domingos Terra, José 
Eduardo Borges de Pinho, Joaquim Félix de Carvalho, D. Bernardino Costa, João 
Peixoto, entre outros convidados que abordarão a temática da Iniciação Cristã. 
O encerramento estará a cargo do bispo do Porto, D. Manuel Linda. 

A Congregação das Carmelitas Missionárias, em parceria com o CITES – 
Universidade da Mística, em Ávila, organizam a XI Cátedra Francisco Palau, a 
decorrer neste Centro de 20 a 22 de março de 2020. O seu objetivo é aprofundar 
a relação entre a Eucaristia, fonte e expressão do amor, e a vida quotidiana. O 
ponto de partida é o pensamento do Beato Francisco Palau e Quer, OCD, para 
quem comungar sacramentalmente a Cristo, é também comungar os irmãos, 
porque Ele é inseparável do Seu Corpo. A Eucaristia é a fonte da comunhão 
fraterna. Estão abertas as inscrições para a participação em www.mistica.es/
palau/

. 

Brotéria, casa aberta!
Ponto de encontro entre a fé cristã e as culturas urbanas contemporâneas

Jornadas de Teologia 2020
A Iniciação Cristã em Tempos de Secularização

Cátedra Francisco Palau
A Eucaristia – Dimensão social
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