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APRESENTAÇÃO

Caros diocesanos, 
Irmãs e Irmãos em Cristo:

Os cem anos que passaram desde a restauração da Diocese de Leiria 
são para todos nós motivo de alegria e de ação de graças, porque neles 
reconhecemos a presença de Deus a congregar-nos na fé e na esperan-
ça. Esta feliz história da nossa Diocese guarda um apelo ao compro-
misso e à renovação espiritual e pastoraLeitor: O lema que escolhemos 
para esta celebração – Leiria-Fátima em festa. Centenário da restaura-
ção da Diocese (1918-2018) – serve de mote para o que pretendemos 
que signifique: uma consciência viva e agradecida do percurso de fé e 
de comunhão da nossa Igreja; o reconhecimento dos laços de pertença 
à comunidade em que partilhamos a fé; a motivação e o compromisso 
para vestirmos cada comunidade do sentido do acolhimento do outro 
e do dinamismo missionário, em saída, rumo às periferias da Igreja e 
da humanidade.

Neste percurso quaresmal que agora vivemos, em que somos convida-
dos à conversão e à configuração com a cabeça da Igreja, que é Cristo, 
fazer memória da história de fé em que somos enxertados é reconhecer 
que o caminho da conversão não é um caminho solitário, mas solidá-
rio, feito na senda das gerações que nos precederam e de quantos nos 
acompanham na comunhão da fé, na busca constante de identificar os 
traços do que a Igreja é chamada a ser, aqui e agora, e de se comprome-
ter com eles.

Memória e esperança

A memória que, enquanto comunidade de discípulos de Cristo, faze-
mos desta história centenária há de ter o tom de ação de graças. Assim 
o escrevi, na minha Carta Pastoral:

«O centenário da restauração da diocese é a história de um povo de 
homens e mulheres de todas as idades e condições que apostaram no 
desejo de viver juntos o encontro com o Senhor, a fé em Jesus Cristo 
[...]. Fiéis cristãos que em cada tempo partilharam a busca de caminhos 



4

Retiro Popular 2018

através dos quais anunciaram com a própria vida o amor de Deus e 
contribuíram, com o próprio trabalho e serviço, com a sua missão e 
competência, para a construção de uma sociedade mais humana, jus-
ta, fraterna e solidária. É uma história de paixão por Cristo, pela Igreja 
e pelo mundo».

Mas a memória desta história centenária há de ser, sobretudo, ocasião 
de nos convertermos, nós mesmos, em memorial desta história de fé 
que enraíza no Deus-feito-homem. Este é, por isso, o tempo adequado 
para voltarmos às interrogações que procurei deixar também na mes-
ma Carta Pastoral:

«A que nos convida o Senhor com este acontecimento? Que nos inspira 
para nos fazermos “ao largo” e melhor servir a missão que Ele nos confia? 
Herdeiros de uma fé que nos construiu, seremos capazes de reconhecer o 
que recebemos e dar graças por isso? Saberemos redescobrir a beleza do 
que se viveu nesta nossa terra para reencontrarmos a vontade de traba-
lhar nesta obra? Saberemos extrair da nossa história os tesouros de ima-
ginação, de criatividade necessários para anunciar o Evangelho a este 
mundo em transformação? Saberemos conjugar fidelidade e iniciativas 
audaciosas para que as gerações futuras possam, por sua vez, descobrir e 
louvar Deus pelas suas maravilhas a favor dos homens?»

Fazer memória, em Igreja, é comprometer-se com o que celebramos. Que 
cada um dos cristãos e as comunidades da nossa Diocese dediquem tem-
po a acolher e saborear esta presença de Deus que, pela oração e pelo 
compromisso comunitário, nos conduzirá ao acolhimento dos irmãos, ao 
anúncio da boa nova e ao compromisso com o bem.

Contemplar a identidade da Igreja

Convido, por isso, cada um a fazer, individualmente, em família e em 
comunidade, o retiro espiritual com a ajuda dos textos e temas que fo-
ram preparados por uma equipa de colaboradores, a quem muito agra-
deço, e que aqui oferecemos. Tratam-se de propostas de itinerários de 
oração, trabalhados a partir do esquema da Lectio Divina. Propomos 
que os fiéis dediquem algum tempo à leitura orante das passagens es-
colhidas, que traçam algumas das principais características da Igreja; 
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propomos que o façam em grupo e que repitam tal exercício pessoal-
mente pelo menos uma vez por semana, ao longo de toda a Quaresma.

Confio-vos com alegria este instrumento para o retiro popular, invo-
cando a intercessão da Virgem Maria, ícone da Igreja. Saiba ela condu-
zir-nos à fidelidade a Cristo, à bem-aventurança, de geração em gera-
ção.

Bom retiro.

Leiria, 8 de janeiro de 2018

+ António Marto
Bispo de Leiria-Fátima
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ORIENTAÇÕES GERAIS

A proposta do retiro popular retoma a longa tradição da igreja da lei-
tura orante da Palavra de Deus. Cada uma das passagens bíblicas que 
rezaremos sublinha um traço específico da Igreja que somos. A con-
templação desses traços, em tom orante e, sempre que possível, em 
comunidade, deverá acrescentar ao nosso compromisso na vivência 
da fé e na comunhão fraterna, certos de que a celebração jubilosa do 
centenário da restauração da nossa Diocese é ocasião para renovar a 
vivência da fé e o dinamismo pastoral.

Os seis temas aqui propostos oferecem-nos um itinerário sobre o ser 
Igreja, a partir de seis passagens dos escritos do Novo Testamento: o 
envio dos discípulos pelo Ressuscitado, na narrativa de Mateus, dá o 
mote ao tema “Igreja enviada” (1). Olhamos, em seguida, a descrição 
que o escritor dos Atos dos Apóstolos oferece da comunidade dos cren-
tes, para rezarmos o significado de “Viver em Igreja” (2). As instruções 
de Paulo à comunidade de Corinto, atravessada por querelas internas, 
leva-nos a meditar a Igreja como “comunhão na diversidade” (3). O 
desafio a sermos “Igreja em conversão” (4) é-nos confiado a partir da 
leitura orante do Apocalipse, que nos recorda que o Senhor está à porta 
e bate, na esperança de que o acolhamos. O penúltimo tema – “Igreja 
local, memória e testemunho” (5) – é recolhido a partir da primeira 
carta aos Tessalonicenses, numa ação de graças pelo testemunho de 
uma igreja local, cujo exemplo nos estimula e compromete. Por fim, 
voltamos aos Atos dos Apóstolos, para reconhecer que a Igreja é mis-
são e que somos, por isso, chamados a ser “Igreja em saída” (6).

A quem é proposto o retiro?

Aos fiéis cristãos, de qualquer idade, que participam na vida da Igreja.

Às famílias e ao povo de Deus em comunidade.

Às pessoas que manifestam sede de espiritualidade e desejam encon-
trar na Palavra de Deus um instrumento de aprofundamento orante do 
significado da sua vida e da vida em Igreja.
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Quem o organiza e como o há de fazer?

Qualquer pessoa – sacerdote, líder de comunidade, dirigente de movi-
mento ou associação, animador de grupo, pessoa ou casal – pode pro-
mover o retiro popular, segundo uma destas modalidades:
 ■ em família ou grupo de famílias vizinhas;
 ■ nos grupos já existentes (coro, catequistas, ministros da comu-
nhão...) ou constituídos com base em alguma afinidade (pais de 
crianças da catequese, pessoas convidadas, colegas de trabalho...);

 ■ em grupos reunidos nos lugares de culto da paróquia.

Nas paróquias com vários grupos, é bom haver um ou dois encontros 
de todos em assembleia, para se conhecerem, viverem juntos a expe-
riência da oração e comunhão, conviverem e partilharem.

A proposta aqui apresentada foi feita a pensar no grupo.

Deixar a oração moldar o coração

Este retiro foi preparado a partir da Palavra de Deus, assumindo «a for-
ma de leitura familiar e orante (a chamada Lectio Divina), que nos põe à 
escuta de Deus e nos faz sentir que a Sua Palavra não é longínqua nem 
impessoal, mas fala hoje, pessoalmente, ao coração de cada um» (D. 
António Marto).

O método proposto é o de uma leitura orante em grupo, com os se-
guintes passos:

1) Invocação do Espírito Santo

Para iniciar, canta-se um cântico e todos rezam uma prece proposta.

2) Leitura e compreensão dos textos propostos

Em ambiente de silêncio, alguém lê os textos propostos em voz alta. 
Depois, dá-se uns breves minutos para que cada um volte a lê-lo indivi-
dualmente e em silêncio.
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Em seguida, seguindo as notas do guião, o animador faz uma breve 
introdução ao texto, procurando explicitá-lo melhor (no máximo 5 
minutos). O objetivo não é o estudo, a pregação ou a partilha de uma 
reflexão, mas simplesmente ajudar a compreender o que se leu.

3) Meditação pessoal em silêncio

Cada participante retoma o texto, realizando o que é próprio da medi-
tação: coloca-se como ouvinte, perguntando-se: O que me diz a mim es-
ta Palavra? Qual a mensagem que Deus hoje me quer transmitir com ela 
para a minha vida? Como é que posso ser interpelado e iluminado pelas 
personagens, pelas ações, pelos gestos, pelas palavras, pelo diálogo do tex-
to? Este momento pode durar mais ou menos 15 minutos, conforme o 
grupo e a capacidade dos membros para aprofundar. Se for convenien-
te, este momento pode ser acompanhado de uma música de fundo que 
favoreça a interiorização. Sempre que possível, favoreça-se o silêncio.

4) Partilha da Palavra

É o elemento característico da leitura orante em grupo: passa-se do mo-
mento pessoal ao comunitário mediante a partilha, num ambiente de 
conversa espiritual, onde cada um pode manifestar o mais significativo 
da sua meditação, mostrando como os textos o tocam. Não se trata de dis-
cussão ou confronto, mas enriquecimento mútuo, partilha da riqueza 
da meditação pessoalmente experimentada, e maravilhar-se pelo que 
ela realiza nos outros. Pode até consistir simplesmente na leitura de 
uma frase mais significativa, acompanhada talvez de breve explicação. 

Aqui a intervenção do animador limita-se a procurar que todos possam 
partilhar, que se mantenha o ambiente próprio do momento, e a escla-
recer alguma questão que eventualmente se levante.

5) Oração

O que foi partilhado é de novo apresentado ao Senhor em forma de 
oração. Pode ser proposto algum tipo de oração litânica na linha do tex-
to bíblico meditado, reutilizando o seu próprio vocabulário. Também 
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pode haver espaço para a oração espontânea, um salmo ou um cântico.

6) Conclusão

Se for possível, tendo em conta o que foi partilhado, tenta-se formular 
um propósito concreto do grupo. É bom também que, num momento de 
silêncio, cada pessoa possa formular o seu propósito pessoal.

Como conclusão, canta-se um cântico.

7) Em casa

É ainda proposto que o momento de oração em grupo seja motivo de 
oração individuaLeitor: Cada participante é convidado a encontrar 
um momento orante na sua semana, voltando ao texto bíblico, medi-
tando-o no seu coração, encontrando os desafios que traz para a sua 
vida concreta.

Onde e como realizar os encontros?

Lugar: igrejas ou salas da paróquia ou outras; mas também em casas 
particulares; neste caso, é importante que seja num ambiente propí-
cio, sem interferências ou interrupções.

Preparação: como ambientação, poderá haver elementos simbólicos 
e decorativos (a Bíblia em destaque, uma cruz, uma vela e flores...), pro-
curando que o ambiente seja o mais simples e recolhido possíveLeitor: 
Os participantes poderão dispor-se em círculo ou em semicírculo, se o 
lugar o permitir.

Acolhimento: é um aspeto a cuidar pelo animador ou os donos da ca-
sa, para que as pessoas se sintam bem recebidas e integradas no grupo.

A duração prevista para cada encontro é de cerca de uma hora.

No final, pode haver um momento de confraternização.

Finalidade: qualquer que seja a forma utilizada, tenha-se na devida 
conta de que não se trata de lições ou reflexões teóricas, mas de escuta 
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de Deus, de meditação e de experiência da fé, que implica a pessoa 
toda, a mente e o coração. Deverá alimentar e revigorar a fé, ajudar a 
viver melhor a relação pessoal com Deus e conduzir à experiência da 
beleza da fé, à comunhão fraterna, ao compromisso maduro da vida 
cristã, na Igreja e no mundo, e ao testemunho do amor de Deus no quo-
tidiano.

São funções do animador do grupo (sacerdote, religioso/a ou leigo):
 ■ preparar o encontro e distribuir por diferentes participantes as tare-
fas a executar;

 ■ facilitar o decorrer do encontro, anunciando brevemente o que fazer 
em cada momento e controlando o tempo, tendo o cuidado de não 
dominar ou dirigir tudo;

 ■ fazer a introdução ao texto apoiando-se no material fornecido;
 ■ promover a participação de todos, respeitando a sensibilidade de ca-
da um.

Orações e outros elementos

As orações e cânticos são apresentadas como sugestão. O grupo pode 
escolher outros que considere mais adequados. O mesmo cântico pode 
repetir-se em diferentes momentos do encontro de modo a estabelecer 
a continuidade.

Será útil cada participante levar um caderno de apontamentos, para 
tirar algumas notas do que ouviu e descobriu no encontro. Pode servir 
para relembrar em casa. 

É bom que cada pessoa tenha o seu exemplar do guião do retiro, ou 
pelo menos a fotocópia do tema de cada encontro, pois assim pode 
usá-lo em casa para o momento de continuidade recomendado.



TEMA 1 
IGREJA ENVIADA

Acolhimento e saudação entre os participantes

1. ORAÇÃO INICIAL
– Invoco a presença de Deus –

1.1. Invocação do Espírito Santo

1.2. Cântico

[À escolha; cf. anexo]

1.3. Prece

Senhor Jesus,
ajuda-nos a escutar a tua Palavra
para que a acolhamos na mente e no coração.
Dá-nos a graça de que o teu Espírito nos ilumine, 
para que a caminhada desta Quaresma nos renove.
Pedimos-te que possamos subir à montanha 
e escutar as tuas palavras de envio.
Ajuda-nos a ter um coração disponível e generoso
para sermos fiéis à missão que nos confias.
Ámen.

2. LEITURA DA PALAVRA
– Compreendo a Palavra que me é oferecida –

2.1. Leitura do Evangelho segundo São Mateus (Mt 28, 16-20)
16Os onze discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus 
lhes tinha indicado. 17Quando o viram, adoraram-no; alguns, no entan-
to, ainda duvidavam. 18Aproximando-se deles, Jesus disse-lhes: «Foi-me 
dado todo o poder no Céu e na Terra. 19Ide, pois, fazei discípulos de to-
dos os povos, baptizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo, 20ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E 
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sabei que Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos.»

Palavra do Senhor

2.2. Leitura pessoal

Volto a ler o texto, em silêncio, saboreando a Palavra.

2.3. Notas para a compreensão do texto

Após a ressurreição, Jesus convoca os Seus discípulos num monte da 
Galileia, onde se revela como Senhor ressuscitado e os envia em mis-
são.

No evangelho segundo São Mateus, a Galileia é o lugar por excelência 
da missão. Foi ali, num território considerado marginal, que Jesus viveu 
a Sua missão iniciaLeitor: Os discípulos acompanharam essa missão, 
como quem aprende o que terá que vir a fazer. Assim, a missão inicial 
de Jesus na Galileia é o modelo da missão da própria Igreja.

Este encontro com Jesus ressuscitado acontece num monte, símbolo 
da presença de Deus que, ao longo da história, tantas vezes se revelou 
ao Seu povo também num monte.

«Quando o viram, adoraram-no». Esta atitude de amor e reverência su-
blinha que O reconhecem como o seu Deus. No entanto, alguns ainda 
duvidavam. Isto não impede que Jesus os envie também em missão, 
pois esta se baseia no poder que Jesus recebeu do Pai e que confere ago-
ra aos seus discípulos.

O envio é a ir, ou seja, a Igreja há de estar sempre em caminho, com a 
tarefa de chegar a todos, sem exceção, para que eles sejam também dis-
cípulos. Todos os que receberem o anúncio hão de viver a mesma rela-
ção com Jesus ressuscitado e a mesma missão agora confiada àqueles 
onze.

Para que se tornem discípulos, devem ser batizados, o que significa que 
devem ser introduzidos na comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo. Além disso, devem pôr em prática a Palavra que Jesus lhes en-
sinou.
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Jesus termina com uma promessa: Ele próprio estará com a Sua Igreja, 
sempre e em todas as circunstâncias. Ele envia, mas acompanha tam-
bém aqueles que envia. Deste modo, os discípulos de todos os tempos 
poderão viver plenamente o seu envio, apoiados na força e no poder do 
Seu Senhor.

3. TÓPICOS PARA A MEDITAÇÃO PESSOAL
– Em silêncio, medito interiormente na Palavra acolhida –

«Os onze discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes 
tinha indicado. Quando o viram, adoraram-no» (vv. 16-17).

 a Procuro o encontro com Jesus, pondo-me humildemente na Sua pre-
sença? A minha comunidade é um espaço de oração, onde nos ajuda-
mos mutuamente a nos encontrarmos com Jesus?

«Alguns, no entanto, ainda duvidavam» (v. 17).

 a Sou capaz de reconhecer que, por vezes, a minha fé é pouca? Julgo os 
outros por não terem sempre a fé que acho que deveriam ter? Uso a mi-
nha pouca fé como desculpa para ficar parado e não me comprometer 
na missão da Igreja ou confio-me à força do Senhor?

«Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos, baptizando-os em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo» (v. 19).

 a Vivo numa atitude de ir ao encontro dos outros ou fecho-me na minha 
timidez ou egoísmo? A minha comunidade está aberta a sair ao encon-
tro dos que ainda não têm fé e acolhe os que a procuram? Empenho-
-me para que os outros também possam ter uma experiência de en-
contro próximo com Deus?

«Ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado» (v. 20).

 a Acredito que a vivência da Palavra de Deus é o único caminho de feli-
cidade plena? Tenho vergonha do Evangelho ou sou capaz de o propor 
aos outros?

«E sabei que Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos» (v. 20).
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 a Deixo que as dificuldades me desanimem ou peço ajuda a Jesus para 
viver a missão? A minha comunidade fecha-se nos esquemas e hábitos 
de sempre ou deixa-se fortalecer por Jesus para ser uma comunidade 
enviada, renovada na sua missão?

4. PARTILHA DA PALAVRA
– Partilho com os demais o dom recebido –

Partilho uma palavra ou frase que me interpelou. Posso também parti-
lhar algo do que rezei na minha intimidade. Esta minha participação de-
ve ser voluntária e breve.

5. ORAÇÃO
– A partir do que vivi neste momento, falo com o Senhor –

Faço uma oração espontânea a partir do texto lido ou da meditação feita. 
Posso igualmente rezar com os demais a seguinte oração.

Senhor, leva-me sempre ao monte
e deixa-me contemplar o Teu rosto. 
Faz-me adorar-Te e amar-Te
como meu Senhor e Salvador.
Quero ouvir a Tua voz 
e em Ti me abandonar.

Senhor, não permitas que a minha pouca fé
me deixe parado no caminho.
Anima o meu coração,
fortalece todo o meu ser.
Torna a minha palavra
Tua Palavra para os outros.

Senhor, faz-me sair do meu conforto
e percorrer os caminhos dos meus irmãos.
Quero fazer discípulos
para que todos vivam a Tua felicidade.
Conta com a minha ajuda,
pois eu conto com a Tua.
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Senhor, que a nossa Diocese saiba viver em missão,
seja sinal claro de Ti e anúncio da Tua Boa-Nova.
Que cada uma das suas comunidades
seja espaço de vida e de encontro contigo.
Queremos ser uma Igreja em caminho,
a todos enviada como sinal de esperança.
Ámen.

6. CONCLUSÃO
– A que me convida, hoje, o Senhor? –

Momento de silêncio para cada um formular um compromisso pessoal e, 
se for o caso, propor um gesto ou iniciativa comunitária.

6.1. Cântico final

[À escolha; cf. anexo]

7. EM CASA
– Levo para a vida a mensagem que acolhi –

No seguimento do encontro de grupo, procurarei dedicar algum tempo 
(15-20 minutos), num ou mais dias da semana, para retomar a medita-
ção e contemplação da Palavra de Deus e nela encontrar a luz e a força de 
Deus para a minha vida no dia-a-dia.



TEMA 2 
VIVER EM IGREJA

Acolhimento e saudação entre os participantes

1. ORAÇÃO INICIAL
– Invoco a presença de Deus –

1.1. Invocação do Espírito Santo

1.2. Cântico

Nós somos as pedras vivas
Nós somos o povo do Senhor

1.3. Prece

Deus todo-poderoso e eterno: 
Vós que reunis o que está disperso
e conservais o que vive unido: 
olhai, com amor, para nós,
aqui, juntos em oração fraterna. 
Fazei que, cheios do Espírito Santo, 
identificados pelo mesmo Baptismo, 
e conscientes da nossa pertença à Vossa Igreja Santa, 
vivamos a comunhão fraterna, na mesma fé e no amor, 
e sejamos assim, testemunhas vivas
de Cristo que veio ao mundo
para reunir todos os homens num só povo. 
Ámen.

2. LEITURA DA PALAVRA
– Compreendo a Palavra que me é oferecida –

2.1. Leitura dos Atos dos Apóstolos (At 2, 42-47)

[Os crentes em Jesus] 42eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união 
fraterna, à fração do pão e às orações. 43Perante os inumeráveis pro-
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dígios e milagres realizados pelos Apóstolos, o temor dominava todos 
os espíritos. 44Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em co-
mum. 45Vendiam terras e outros bens e distribuíam o dinheiro por to-
dos, de acordo com as necessidades de cada um. 46Como se tivessem 
uma só alma, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão em 
suas casas e tomavam o alimento com alegria e simplicidade de cora-
ção. 47Louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. E o Senhor 
aumentava, todos os dias, o número dos que tinham entrado no cami-
nho da salvação.

Palavra do Senhor

2.2. Leitura pessoal

Volto a ler o texto, em silêncio, saboreando a Palavra.

2.3. Notas para a compreensão do texto

Esta é a primeira das três maiores descrições sumárias dos Atos dos 
Apóstolos da primitiva comunidade cristã de Jerusalém (cf. 4, 32-35; 5, 
12-15). Nestas descrições focam-se três aspetos da vida dos primeiros 
cristãos de Jerusalém: a sua vida religiosa, o cuidado dos pobres e os 
prodígios realizados pelos Apóstolos. 

Não se trata, porém, duma visão idílica da primeira comunidade cristã 
– como se tudo estivesse bem e corresse bem –, já que o autor dos Atos 
tem o cuidado de apresentar também exemplos de aspetos negativos 
(como o caso de Ananias e Safira em 5, 1-11).

É, pois, um breve resumo da vida da Igreja que serve para nós, antes de 
mais, como um testemunho que nos deve levar a refletir sobre o nosso 
ser comunidade cristã, hoje, aqui e agora. É também um modelo inspi-
rador.
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3. TÓPICOS PARA A MEDITAÇÃO PESSOAL
– Em silêncio, medito interiormente na Palavra acolhida –

Retrato espiritual da comunidade

«Eram assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união fraterna, à fração do 
pão e às orações» (v. 42).

A nossa vida cristã, de cada dia, deve ser o transbordar do que temos 
dentro: convicções, afetos, partilhas... Por isso, para que não definha e 
morra, tem que ser alimentada: pela aprendizagem da Palavra de Deus 
lida e escutada; pela comunhão do Corpo e do Sangue do Senhor recebi-
dos na Eucaristia celebrada em Igreja; pela relação pessoal e comunitá-
ria com o Senhor, na liturgia e piedade popular.

 a Nas comunidades e na vida pessoal, procuramos alimentar assim o 
dom que recebemos no baptismo, para que ele cresça e possa transbor-
dar para os outros na comunhão fraterna, em gestos e no testemunho 
de autêntica vida cristã comprometida? Procuramos criar espaços de 
oração em grupo ou participar em algum dos já existentes?

A unidade na fé leva à caridade

«Todos os que haviam abraçado a fé andavam unidos e tinham tudo em 
comum... Distribuiam por todos conforme cada um precisava» (vv. 44-45).

A fé alicerçada na caridade leva à união de corações e move os discípu-
los de Jesus a um desprendimento sacrificado e generoso para reme-
diar a indigência material dos irmãos mais pobres: é um dos exemplos 
mais luminosos – e radicais - do amor ao próximo e de comunhão fra-
terna que os cristãos podem dar, inspirado e alimentado na comunhão 
com Deus.

 a Nas comunidades e na vida pessoal, damos testemunho desta carida-
de, especialmente para com os mais necessitados, em gestos concretos 
e generosos de partilha? Existe na comunidade, institucionalizado, o 
serviço pastoral aos irmãos mais necessitados?

A Eucaristia, cume da piedade cristã e da comunhão fraterna
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«Diariamente assíduos no Templo, numa só alma, partiam o pão em suas 
casas e tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração» (v. 
46).

O “Templo” agora são as nossas igrejas, os lugares de encontro com 
Deus, quer pessoal, quer comunitariamente. São, também, lugar de en-
contro com os irmãos, de festa, de partilha fraterna da dor e da alegria. 
À volta do altar, na celebração eucarística, tudo isto é elevado ao Pai, 
pela palavra rezada, meditada e cantada que brota dos nossos cora-
ções. Depois, é devolvida pelo Pai no Pão eucarístico, e partilhada por 
cada um de nós, como dom e sinal supremo do Amor de Deus em Cris-
to nosso Salvador. É desta fonte que se sacia a comunhão fraterna nas 
nossas comunidades cristãs.

 a As nossas igrejas são espaços agradáveis, belos e acolhedores de en-
contro com Deus e com os irmãos? Procuramos preparar bem as ce-
lebrações da fé – em especial a Santa Missa dominical –, através do 
empenho pessoal e esclarecido, para que sejam momentos vivos de 
fé e de comunhão fraterna na vida das nossas comunidades e levem a 
um compromisso generoso e co-responsável de cada um para ajudar a 
crescer a Igreja?

4. PARTILHA DA PALAVRA
– Partilho com os demais o dom recebido –

Partilho uma palavra ou frase que me interpelou. Posso também parti-
lhar algo do que rezei na minha intimidade. Esta minha participação de-
ve ser voluntária e breve.

5. ORAÇÃO
– A partir do que vivi neste momento, falo com o Senhor –

Faço uma oração espontânea a partir do texto lido ou da meditação feita. 
Posso igualmente rezar com os demais a oração jubilar do centenário da 
restauração da Diocese.

Nós Vos louvamos ó Deus,
nós vos bendizemos, Senhor,
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pela nossa Igreja diocesana
e pelo amor com que a conduzistes
ao longo destes cem anos após a sua restauração.
Nós Vos damos graças pelos dons com que a agraciastes,
pelas tantas testemunhas de fé, amor
e santidade que nos precederam.
Humildemente Vos pedimos perdão pelos nossos pecados,
que ofuscam a beleza da Vossa Igreja.
Dai à nossa Diocese e suas comunidades um espírito missionário
capaz de despertar o entusiasmo da fé
e de suscitar vocações laicais, sacerdotais e à vida religiosa.
E Vós, ó nossa Mãe e Padroeira, Senhora de Fátima,
abençoai esta vossa Diocese
e guiai-nos no caminho que conduz até Deus
e ao encontro dos irmãos sobretudo dos mais frágeis e pobres.
Ajudai-nos, ó Mãe, a ser fermento
do Evangelho da alegria e da misericórdia
nesta nossa terra por Vós tão amada!

6. CONCLUSÃO
– A que me convida, hoje, o Senhor? –

Momento de silêncio para cada um formular um propósito pessoal e, se 
for o caso, propor um gesto ou iniciativa comunitária.

6.1. Cântico final

Onde há caridade verdadeira

Senhor congregai-nos

7. EM CASA
– Levo para a vida a mensagem que acolhi –

No seguimento do encontro de grupo, procurarei dedicar algum tempo 
(15-20 minutos), num ou mais dias da semana, para retomar a medita-
ção e contemplação da Palavra de Deus e nela encontrar a luz e a força de 
Deus para a minha vida no dia-a-dia.



TEMA 3 
COMUNHÃO NA DIVERSIDADE

Acolhimento e saudação aos participantes

1. ORAÇÃO INICIAL
– Invoco a presença de Deus –

1.1. Cântico 

Mandai, Senhor, o vosso Espírito (Laudate 488)

1.2. Invocação do Espírito Santo

Vinde, Espírito Santo, 
enchei os corações dos vossos fiéis 
e acendei neles o fogo do Vosso amor. 
Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado, 
e renovareis a face da terra. 
Ó Deus, 
que instruístes os corações dos vossos fiéis 
com a luz do Espírito Santo, 
fazei que apreciemos retamente todas as coisas 
e gozemos sempre da sua consolação. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo,
na unidade do Espírito Santo.
Ámen.

2. LEITURA DA PALAVRA
– Compreendo a Palavra que me é oferecida –

2.1. Leitura da Primeira Carta de S. Paulo aos Coríntios (1 Cor 3, 1-15)
Quanto a mim, irmãos, não pude falar-vos como a simples homens 
espirituais, mas como a homens carnais, como a criancinhas em Cris-
to. 2Foi leite que vos dei a beber e não alimento sólido, que ainda não 
podíeis suportar. Nem mesmo agora podeis, visto que sois ainda car-
nais. 3Pois se há entre vós rivalidades e contendas, não é porque sois 
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carnais e procedeis de modo meramente humano? 4Quando um diz: 
«Eu sou de Paulo»; e outro: «Eu sou de Apolo», não estais a proceder 
como simples homens?
5Pois, quem é Apolo? Quem é Paulo? Simples servos, por cujo intermé-
dio abraçastes a fé, e cada um atuou segundo a medida que o Senhor 
lhe concedeu.
6Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. 7As-
sim, nem o que planta nem o que rega é alguma coisa, mas só Deus, 
que faz crescer. 8Tanto o que planta como o que rega formam um só, 
e cada um receberá a recompensa, conforme o seu próprio trabalho. 
9Pois, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois o seu terreno de 
cultivo, o edifício de Deus.
10Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, 
assentei o alicerce, mas outro edifica sobre ele. Mas veja cada um co-
mo edifica, 11pois ninguém pode pôr um alicerce diferente do que já foi 
posto: Jesus Cristo. 12Se alguém, sobre este alicerce, edifica com ouro, 
prata, pedras preciosas, madeiras, feno ou palha, 13a sua obra ficará 
em evidência; o Dia do Senhor a tornará conhecida, pois ele manifes-
ta-se pelo fogo e o fogo provará o que vale a obra de cada um. 14Se a 
obra construída resistir, o construtor receberá a recompensa; 15mas, se 
a obra de alguém se queimar, perdê-la-á; ele, porém, será salvo, como 
se atravessasse o fogo.

Palavra do Senhor.

2.2. Leitura pessoal

Volto a ler o texto, em silêncio, saboreando a Palavra.

2.3. Notas para a compreensão do texto

Paulo fundou a comunidade de Corinto com cristãos que se tinham 
convertido do paganismo e com alguns judeus. Fez um trabalho de 
evangelização procurando congregar as diferentes sensibilidades den-
tro da comunidade, respeitando a sua diversidade e o ritmo próprio de 
cada um, unindo todos em torno de Jesus Cristo. 

Paulo usou a linguagem mais clara com que Cristo fala a todos os 
povos: a linguagem da cruz: «nós pregamos um Messias crucificado, 
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escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que 
são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder e sabedoria 
de Deus» (1, 23). Esta boa nova revolucionária de Cristo, revelada na 
Cruz, é a força que há de unir as diferenças e construir uma verdadeira 
comunhão na diversidade da Igreja, em fidelidade a Cristo, princípio e 
fim da vida em Igreja.

No texto proposto para meditação, Paulo, depois de referir as debili-
dades da comunidade, destaca as suas divisões para fazer sentir que 
as diferenças podem ser uma fonte de força para os cristãos. Paulo dá 
como exemplo a complementaridade da ação evangelizadora levada a 
cabo por ele próprio e por Apolo.

Para ilustrar este seu exemplo recorre a duas metáforas: a vida de fé da 
comunidade é como uma planta, semeada por Paulo, e regada e cuida-
da por Apolo, como cooperadores de Deus; a outra metáfora é da cons-
trução da comunidade, que teve Paulo como o arquiteto que lançou 
os alicerces, e Apolo, que partindo das fundações, continuou a edificar, 
sempre em fidelidade ao primeiro e grande alicerce que é Jesus Cristo.

Recorrendo a estas imagens, Paulo destaca a necessária complementa-
ridade entre todos na Igreja, tendo Cristo como o grande fundamento.

3. TÓPICOS PARA A MEDITAÇÃO PESSOAL
– Em silêncio, medito interiormente na Palavra acolhida –

«Foi leite que vos dei a beber e não alimento sólido, que ainda não podíeis 
suportar» (vv. 1-3).

Não há comunidades perfeitas. Cada uma tem o seu ritmo próprio, 
com virtudes e debilidades, mas todas elas com potencialidades que é 
necessário procurar reconhecer e promover. Deus respeita esse ritmo e 
exige que os cristãos acolham nos seus grupos quem «ainda não come 
alimento sólido», ou seja, quem ainda não conhece ou precisa de uma 
oportunidade para crescer no conhecimento de Jesus Cristo.

«Quando um diz: «Eu sou de Paulo»; e outro: «Eu sou de Apolo», não estais 
a proceder como simples homens?» ( v. 4).
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Dentro da comunidade cristã: diocese, paróquia, grupo, movimento... 
há sempre naturais afinidades, simpatias, sensibilidades. No entanto, 
elas não podem ser motivo de divisão, mas oportunidade de comu-
nhão na diversidade.

«Pois, quem é Apolo? Quem é Paulo? Simples servos, por cujo intermédio 
abraçastes a fé, e cada um atuou segundo a medida que o Senhor lhe con-
cedeu» (v. 5).

Uma grande tentação na Igreja é agirmos – muitas vezes sem nos dar-
mos conta – como se fôssemos o centro da vida da comunidade ou de 
determinado setor de pastoral, mas somos «simples servos» que agi-
mos apenas de acordo com «a medida que o Senhor nos concedeu». 
Ao assumir o nosso lugar na Igreja como um serviço desinteressado, a 
melhor e maior recompensa consiste na alegria sentida por ver crescer 
uma Igreja de comunhão.

«Nem o que planta nem o que rega é alguma coisa, mas só Deus, que faz 
crescer» (vv. 6-9).

Como a planta que é semeada, é regada e cuidada até dar fruto, assim a 
vida da comunidade vai crescendo sem quase nos darmos conta disso, 
com a colaboração na comunhão de cada um. Uma característica funda-
mental nesta maneira de estar em Igreja é a humildade: a capacidade de 
reconhecer que somos apenas «cooperadores de Deus», porque «nem o 
que rega nem o que planta é alguma coisa, mas só Deus, que faz crescer».

«Ninguém pode pôr um alicerce diferente do que já foi posto: Jesus Cristo» 
(vv 10-11).

Paulo assentou o alicerce que é Jesus Cristo e Apolo continuou a obra 
a partir da forma como Paulo começou. O que somos hoje como dio-
cese, 100 anos depois da sua restauração (e o mesmo diríamos acerca 
de qualquer paróquia ou grupo), é o resultado da experiência de fé de 
muitos homens e mulheres ao longo dos tempos e dos quais somos 
devedores. Não pensemos que a obra da Igreja é nossa. O que construí-
mos hoje mantém-se firme porque partiu do alicerce que é Jesus Cristo 
e cresceu pela partilha da vida de fé e de amor à Igreja dos que nos 
precederam.
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«Se a obra construída resistir, o construtor receberá a recompensa» (vv 
12-15).

Porque é que vamos à Missa ao domingo? Porque é que porventura as-
sumimos alguma função/missão na comunidade (leitor, acólito, cate-
quista, limpeza, ornamentação, membro de conselho, grupo de oração 
ou sócio-caritativo...)? S. Paulo diz que as nossas obras são provadas 
pelo fogo, que descobre o verdadeiro valor das nossas ações e das nos-
sas intenções. A recompensa que recebemos corresponde às verdadei-
ras motivações pelas quais colaboramos na ação pastoral da Igreja.

4. PARTILHA DA PALAVRA
– Partilho com os demais o dom recebido –

Partilho uma palavra ou frase que me interpelou. Posso também parti-
lhar algo do que rezei na minha intimidade. Esta minha participação de-
ve ser voluntária e breve.

5. ORAÇÃO
– A partir do que vivi neste momento, falo com o Senhor –

Faço uma oração espontânea a partir do texto lido ou da meditação feita. 
Posso igualmente rezar com os demais a oração jubilar do centenário da 
restauração da Diocese.

Nós Vos louvamos ó Deus,
nós vos bendizemos, Senhor,
pela nossa Igreja diocesana
e pelo amor com que a conduzistes
ao longo destes cem anos após a sua restauração.
Nós Vos damos graças pelos dons com que a agraciastes,
pelas tantas testemunhas de fé, amor
e santidade que nos precederam.
Humildemente Vos pedimos perdão pelos nossos pecados,
que ofuscam a beleza da Vossa Igreja.
Dai à nossa Diocese e suas comunidades um espírito missionário
capaz de despertar o entusiasmo da fé
e de suscitar vocações laicais, sacerdotais e à vida religiosa.
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E Vós, ó nossa Mãe e Padroeira, Senhora de Fátima,
abençoai esta vossa Diocese
e guiai-nos no caminho que conduz até Deus
e ao encontro dos irmãos sobretudo dos mais frágeis e pobres.
Ajudai-nos, ó Mãe, a ser fermento
do Evangelho da alegria e da misericórdia
nesta nossa terra por Vós tão amada!

6. CONCLUSÃO
– A que me convida, hoje, o Senhor? –

Momento de silêncio para cada um formular um propósito pessoal e, se 
for o caso, propor um gesto ou iniciativa comunitária.

6.1. Cântico final

Nós somos as pedras vivas

Já se ouvem nossos passos (Igreja reunida)

Todos unidos formamos um só corpo

7. EM CASA
– Levo para a vida a mensagem que acolhi –

No seguimento do encontro de grupo, procurarei dedicar algum tempo 
(15-20 minutos), num ou mais dias da semana, para retomar a medita-
ção e contemplação da Palavra de Deus e nela encontrar a luz e a força de 
Deus para a minha vida no dia-a-dia.



TEMA 4 
IGREJA EM CONVERSÃO

Acolhimento e saudação entre os participantes

1. ORAÇÃO INICIAL
– Invoco a presença de Deus –

1.1. Invocação do Espírito Santo

1.2. Cântico

[À escolha; cf. anexo]

1.3. Prece

Senhor Jesus, tu falas-nos através da tua Palavra,
que é lâmpada para os nossos pés 
e luz para os nossos caminhos.
Ela ajuda a compreender e a decidir,
corrige e repreende, mas sobretudo revela o teu amor.
Ao celebrarmos o centenário da Restauração 
da nossa Diocese de Leiria-Fátima, 
na alegria de ser Igreja em Missão,
pedimos que nos ajudes, iluminados pela tua Palavra de Vida,
a perceber o que nos falta e a discernir o que nos basta,
para podermos caminhar como povo de Deus, Igreja santa, 
que nos caminhos da vida bendiz o seu Senhor. 
Ámen.

2. LEITURA DA PALAVRA
– Compreendo a Palavra que me é oferecida –

2.1. Leitura do Apocalipse (Ap 3, 14-22)
14Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: «Isto diz o Ámen, a Testemu-
nha fiel e verdadeira, o Princípio da Criação de Deus: 15“Conheço as 
tuas obras: não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. 16Assim, 
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porque és morno – e não és frio nem quente – vou vomitar-te da mi-
nha boca. 17Porque dizes: ‘Sou rico, enriqueci e nada me falta’ – e não te 
dás conta de que és um infeliz, um miserável, um pobre, um cego, um 
nu – 18aconselho-te a que me compres ouro purificado no fogo, para 
enriqueceres, vestes brancas para te vestires, a fim de não aparecer a 
vergonha da tua nudez e, finalmente, o colírio para ungir os teus olhos 
e recobrares a vista. 19Aos que amo, eu os repreendo e castigo. Sê, pois, 
zeloso e arrepende-te. 20Olha que Eu estou à porta e bato: se alguém 
ouvir a minha voz e abrir a porta, Eu entrarei na sua casa e cearei com 
ele e ele comigo”.
21Ao que vencer, farei que se sente comigo no meu trono, assim como 
Eu venci e estou sentado com meu Pai, no seu trono. 
22Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas».

Palavra do Senhor.

2.2. Leitura pessoal

Volto a ler o texto, em silêncio, saboreando a Palavra.

2.3. Notas para a compreensão do texto

O trecho do livro do Apocalipse, com o qual vamos meditar e rezar, fi-
naliza uma série de advertências às sete igrejas da Ásia menor (Éfeso, 
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia e Laodiceia). Estas sete 
igrejas são símbolo da Igreja universal, santa e pecadora, rumo à per-
feição. Assim, esta palavra é dirigida hoje para toda a Igreja e, particu-
larmente, para cada um de nós. 

Quem nos fala é o “Ámen”. Este termo, utilizado na liturgia hebraica e 
cristã, dito por Jesus nos evangelhos, “Ámen! Ámen ...” (“Em verdade”, 
“em verdade” vos digo), é uma palavra hebraica, cuja raiz significa “so-
lidez”, “certeza”. A testemunha fiel e verdadeira, o Senhor Jesus, certeza 
da nossa fé, que é a rocha firme que nos sustenta, é quem nos fala. 

A sua linguagem é direta, pessoal e forte. Ele não usa meias palavras e, 
porque conhece a sua Igreja, aponta caminhos de conversão. A sua re-
preensão vai acompanhada do seu amor. O seu desejo é o de comunhão 
com o seu povo. É preciso escutar a sua voz, abrir-lhe a porta e sentar-



29

A IGREJA, MEMÓRIA E MISSÃO

-se com Ele à mesa. A palavra que nos dirige é cheia de esperança. O 
fruto da vitória é a participação da sua glória, da sua Vida. O convite à 
conversão é para a Igreja. É para todos: «Quem tem ouvidos, ouça!» E a 
pergunta que nos podemos fazer é esta: estamos nós, Igreja de Leiria-
-Fátima, como os cristãos de Laodiceia, tíbios e inertes, que pensavam 
já ter alcançado a salvação, sem se comprometerem verdadeiramente 
com o Senhor e com o seu povo? 

3. TÓPICOS PARA A MEDITAÇÃO PESSOAL
– Em silêncio, medito interiormente na Palavra acolhida –

«Conheço as tuas obras: não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quen-
te. Assim, porque és morno – e não és frio nem quente – vou vomitar-te da 
minha boca».

O Senhor conhece-nos. Conhece as nossas obras e as intenções das 
nossas ações. Os inconstantes e tíbios causam-lhe repugnância.

 a Como cristão, quais são as obras que faço para que a minha fé não se-
ja morta? Sou constante na minha ação cristã e por isso sou “quente” 
( fervoroso)? Ou a (in)constância das minhas ações revelam que não 
sou nem frio nem quente, mas morno? 

«Porque dizes: ‹Sou rico, enriqueci e nada me falta› – e não te dás conta de 
que és um infeliz, um miserável, um pobre, um cego, um nu».

O reconhecimento da própria indignidade e pobreza, diante d’Aquele 
que nos enriqueceu e nos fez dignos, é caminho de conversão e santi-
dade.

 a Ainda que eu não o diga, sinto-me e ajo como se já tivesse tudo e não 
precisasse de mais nada? A minha vida espiritual, a minha relação com 
Deus e com os irmãos, a minha ação pastoral, enfim, todos os âmbitos 
que me fazem ser Igreja estão em fase de crescimento, ou penso que 
já fiz o que devia fazer? Reconhecendo a minha miséria, conto com o 
Senhor, que me enriquece, sustenta e me dá forças para continuar, ou 
estou acomodado e tenho feito pouco? 
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«Sê, pois, zeloso e arrepende-te».

“Zelo” significa cuidado e empenho em procurar o bem próprio ou 
alheio. “Arrepender-se” indica “não estar satisfeito com” e leva a mudar 
de ideia e direção.

 a Tenho-me esforçado para mudar atitudes e comportamentos tíbios e 
colocar-me mais atento aos apelos que Deus me faz enquanto Igreja? 
Se sim, o que posso melhorar? Se não, por onde posso começar? Que 
atitudes e comportamentos devo eliminar para que eu seja, cada vez 
mais, um membro vivo ( fervoroso) da Igreja santa que o Senhor quer? 

«Olha que Eu estou à porta e bato: se alguém ouvir a minha voz e abrir 
a porta, Eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo».

 a Tenho procurado ouvir a voz d’Aquele que me bate à porta e quer en-
trar em comunhão comigo? Que atitudes concretas são as que me fa-
zem abrir a porta ao Senhor e deixar que Ele entre na minha casa, para 
ali com Ele, em comunhão, ser Igreja? Participar da Eucaristia, que é 
sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, é para mim Comu-
nhão com o Senhor e com os irmãos, ou é rotina que nada muda na 
minha vida? Como posso melhorar a minha relação de intimidade com 
Jesus eucarístico, que deixo entrar na minha casa? 

4. PARTILHA DA PALAVRA
– Partilho com os demais o dom recebido –

Partilho uma palavra ou frase que me interpelou. Posso também parti-
lhar algo do que rezei na minha intimidade. Esta minha participação de-
ve ser voluntária e breve.

5. ORAÇÃO
– A partir do que vivi neste momento, falo com o Senhor –

Faço uma oração espontânea a partir do texto lido ou da meditação feita. 
Posso igualmente rezar com os demais a seguinte oração.

Animador: Senhor Jesus, Tu és o Ámen,
a testemunha fiel e verdadeira.
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És o princípio da criação, a Sabedoria de Deus.
Fora de Ti não há segurança:

Grupo: Ajuda-nos a ser firmes na fé.
Que ela seja constante e madura.
Ensina-nos os teus caminhos.

Animador: Tu que conheces as nossas obras,
não nos deixes esmorecer e arrefecer.
Que a nossa presença neste mundo, porque somos cristãos,
seja ativa, convicta e frutuosa:

Grupo: Ensina-nos a agir segundo o teu coração. 
Ajuda-nos a permanecer em Ti, vivos, ativos e fervorosos;
nem frios nem tíbios, 
porque não queremos ser rejeitados e lançados fora.

Animador: Reconhecemos, diante de Ti, que somos miseráveis,
dignos de lástima, pobres, cegos e nus.
Somente em Ti encontramos ouro purificado
e vestes brancas, que cobrem a vergonha da nossa nudez:

Grupo: Ajuda-nos a recuperar a visão do que é necessário. 
Conduz-nos ao teu coração e corrige-nos segundo o teu amor.
Na tua misericórdia ajuda-nos a ser zelosos e atentos,
para trilharmos caminhos de conversão, rumo à santidade. 

Animador: Tu vens ter connosco e bates à nossa porta.
Queres entrar e permanecer em comunhão íntima.
Queres renovar a tua Igreja de Leiria-Fátima. 
Nós somos Igreja que Te quer abrir a porta:

Grupo: Entra, Senhor, na nossa casa. A casa é tua. É a tua Igreja. 
Entra no coração dos nossos sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas.
Entra no coração do teu povo, dos teus servos, dos teus fiéis. 
Sê bem-vindo. Senta-te à mesa. Faz comunhão. Entra em intimidade. 
Ensina-nos a ser mais fervorosos na fé.
Dentro de cada um de nós, conduz-nos ao perdão, ao amor e à paz. 

Animador: Com Maria, tua e nossa Mãe, desejamos caminhar em Igreja.
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Grupo: Mãe de Jesus, ensina-nos ser como tu. 
Ajuda-nos a ser Igreja viva e santa,
testemunhas fiéis do amor de Deus no mundo. 
Desperta os tíbios. Suscita o fervor. 
Abre novos rumos e revela horizontes. 
Conta connosco, Maria. Contigo queremos ser Igreja peregrina, 
que não se detém nem desanima. 

Animador: Por Cristo, nosso Senhor.

Grupo: Ámen.

6. CONCLUSÃO
– A que me convida, hoje, o Senhor? –

Momento de silêncio para cada um formular um propósito pessoal e, se 
for o caso, propor um gesto ou iniciativa comunitária.

6.1. Cântico final

[À escolha; cf. anexo]

7. EM CASA
– Levo para a vida a mensagem que acolhi –

No seguimento do encontro de grupo, procurarei dedicar algum tempo 
(15-20 minutos), num ou mais dias da semana, para retomar a medita-
ção e contemplação da Palavra de Deus e nela encontrar a luz e a força de 
Deus para a minha vida no dia-a-dia.



TEMA 5 
IGREJA LOCAL, MEMÓRIA E TESTEMUNHO

Acolhimento e saudação entre os participantes

1. ORAÇÃO INICIAL
– Invoco a presença de Deus –

1.1. Invocação do espírito santo

1.2. Cântico

[À escolha; cf. anexo]

1.3. Prece

Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos para escutar a Tua Palavra. 
Ela é a nossa luz, o nosso alimento e a nossa vida. 
Nesta caminhada quaresmal que estamos a viver, 
queremos renovar o nosso desejo
de ser Igreja diocesana alicerçada na tua Palavra.
Pedimos-Te que seja ela mais uma vez a indicar-nos o caminho 
de renovação eclesial a que somos chamados, 
para que nunca falte ao mundo 
o nosso corajoso testemunho de fé, esperança e amor.
Ámen.

2. LEITURA DA PALAVRA
– Compreendo a Palavra que me é oferecida –

2.1. Leitura da primeira epístola de S. Paulo aos Tessalonicenses (1Tes 
1, 2-10)

2Damos continuamente graças a Deus por todos vós, recordando-vos 
sem cessar nas nossas orações; 3a vosso respeito, guardamos na memó-
ria a atividade da fé, o esforço da caridade e a constância da esperança, 
que vêm de Nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e nosso Pai, 4co-
nhecendo bem, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, 5pois o nosso 
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Evangelho não se apresentou a vós apenas como uma simples palavra, 
mas também com poder e com muito êxito pela ação do Espírito San-
to; vós sabeis como estivemos entre vós para vosso bem.
6Vós fizestes-vos imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a Palavra 
em plena tribulação, com a alegria do Espírito Santo, 7tendo-vos, assim, 
tornado um modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia. 
8Na verdade, partindo de vós, a palavra do Senhor não só ecoou na Ma-
cedónia e na Acaia, mas por toda a parte se propagou a fama da vossa 
fé em Deus, de tal modo que não temos necessidade de falar disso.
9De facto, são eles próprios que contam o acolhimento que vós nos 
fizestes e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o 
Deus vivo e verdadeiro 10e para aguardardes do Céu o seu Filho, que 
Ele ressuscitou de entre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que está 
para vir.

Palavra do Senhor

2.2. Leitura pessoal

Volto a ler o texto, em silêncio, saboreando a Palavra.

2.3. Notas para a compreensão do texto

A primeira carta aos Tessalonicenses é o escrito mais antigo do Novo 
Testamento. De facto, Paulo, durante a sua segunda viagem missioná-
ria, chega a Tessalónica, cidade numerosa com um grande porto co-
merciaLeitor: Apesar de ter permanecido somente alguns meses, Pau-
lo deixa já atrás de si uma comunidade cristã numerosa e organizada. 
Uma vez que teve fraco acolhimento junto dos judeus, volta-se para 
os pagãos que aderem à fé em grande número. Entretanto, Paulo vê-
-se obrigado a deixar Tessalónica e segue até Corinto. É daí que, depois 
de ter recebido notícias da comunidade, lhe decide escrever esta carta. 
Estamos por volta do ano 50.

Depois da saudação inicial (1, 1), Paulo dá largas à sua alegria espiritual 
e eleva até Deus a sua sentida e profunda gratidão. O ponto de partida 
para esta ação de graças global («por todos vós») e constante («sem 
cessar») é a memória da vida profundamente cristã daqueles recém-
-convertidos, expressa na sua fé, esperança e amor. Porém, o que mais 
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chama a nossa atenção é a forma como Paulo qualifica o testemunho 
das virtudes teologais por parte dos tessalonicenses: a sua fé é ativa, 
não está morta nem distante da vida concreta; a sua caridade é esfor-
çada, não está cansada, nem adormecida, nem se satisfaz com medi-
das curtas; a sua esperança é constante, não depende de alegrias pas-
sageiras nem esmorece no dia da angústia.

Paulo louva os cristãos pela forma como acolheram «a Palavra em ple-
na tribulação, com a alegria do Espírito Santo». Foi a «eleição» divina 
que deu origem à fé em Tessalónica e o êxito alcançado é fruto da «ação 
do Espírito Santo». Por sempre terem tido plena consciência disso, os 
momentos exigentes que estavam a atravessar não foram impedimen-
to para que abrissem o coração à Boa Nova que lhes era anunciada. 
O testemunho que deram foi de tal modo convincente que levou cris-
tãos de outras paragens (Macedónia e Acaia) a imitar a sua conversão 
dos ídolos ao Deus vivo, aderindo à fé em Jesus Cristo, ressuscitado dos 
mortos, como Messias e único Senhor.

Por último, é de sublinhar a profunda comunhão entre evangelizado-
res e evangelizados que Paulo expressa na frequente alternância entre 
os artigos nós e vós. Esta comunhão está enraizada na mesma Palavra 
que é anunciada e acolhida, na mesma fé que ilumina tanto uns como 
outros, na fraternidade espiritual que preside a todas as comunidades 
cristãs e está acima de qualquer diferença de carisma ou ministério. 
Numa comunidade cristã viva, todos são evangelizadores e todos são 
evangelizados.

3. TÓPICOS PARA A MEDITAÇÃO PESSOAL
– Em silêncio, medito interiormente na Palavra acolhida –

«Damos continuamente graças a Deus por todos vós, recordando-vos sem 
cessar nas nossas orações» (v. 2).

 a Com que frequência tem lugar a ação de graças na minha oração? Pro-
curo fazer memória dos aspetos positivos dos meus irmãos e dar gra-
ças a Deus pelo dom que eles são para mim?



36

Retiro Popular 2018

«Guardamos na memória a atividade da fé, o esforço da caridade e a 
constância da esperança, que vêm de Nosso Senhor Jesus Cristo» (v. 3).

 a A minha fé é ativa, a minha caridade é esforçada e a minha esperança é 
constante? Como procuro viver estas virtudes na minha comunidade?

«Vós fizestes-vos imitadores nossos e do Senhor» (v. 6).

 a Somo imitadores do Senhor? Em quê? O que nos falta ainda fazer? A 
nossa vida é digna ser “imitada” ao ponto de fortalecer a fé dos nossos 
irmãos? Em quê?

«Partindo de vós, a palavra do Senhor não só ecoou na Macedónia e na 
Acaia, mas por toda a parte se propagou a fama da vossa fé em Deus» (v. 8).

 a Que testemunho dou da presença da Palavra de Deus na minha vida? 
Aceito o desafio de ser seu missionário no meio dos meus irmãos? 

4. PARTILHA DA PALAVRA
– Partilho com os demais o dom recebido –

Partilho uma palavra ou frase que me interpelou. Posso também parti-
lhar algo do que rezei na minha intimidade. Esta minha participação de-
ve ser voluntária e breve.

5. ORAÇÃO
– A partir do que vivi neste momento, falo com o Senhor –

Faço uma oração espontânea a partir do texto lido ou da meditação feita. 
Posso igualmente rezar com os demais a seguinte oração.

Nós Te damos eternas graças, ó Deus de amor, 
porque semeaste a Tua Palavra na nossa terra, 
ao longo destes últimos 100 anos de história da nossa diocese.
Que, por ação do Teu Espírito, a nossa fé seja cada vez mais ativa,
a nossa caridade seja sempre mais esforçada 
e a esperança em Ti nos acalente sempre o coração.
Isto Te pedimos por intermédio do Teu Filho Jesus Cristo, nosso sal-
vador. Ámen.
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6. CONCLUSÃO
– A que me convida, hoje, o Senhor? –

Momento de silêncio para cada um formular um propósito pessoal e, se 
for o caso, propor um gesto ou iniciativa comunitária.

6.1. Cântico final

[À escolha; cf. anexo]

7. EM CASA
– Levo para a vida a mensagem que acolhi –

No seguimento do encontro de grupo, procurarei dedicar algum tempo 
(15-20 minutos), num ou mais dias da semana, para retomar a medita-
ção e contemplação da Palavra de Deus e nela encontrar a luz e a força de 
Deus para a minha vida no dia-a-dia.



TEMA 6 
IGREJA EM SAÍDA 

Acolhimento e saudação entre os participantes.

1. ORAÇÃO INICIAL
– Invoco a presença de Deus –

1.1. Invocação do Espírito Santo

Animador: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Grupo: Ámen.

Animador: Ao iniciar este encontro de escuta orante da Palavra de 
Deus, invoquemos o Espírito Santo de Deus, pedindo a graça de aco-
lher o apelo a viver como Igreja em saída, indo ao encontro da huma-
nidade como portadores da Boa Nova de Jesus Cristo, cada vez mais 
próxima das necessidades das pessoas.

1.2. Cântico

Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho

1.3. Prece

Espírito Santo, Deus-Amor, que guiaste Filipe ao encontro do etíope 
eunuco para, pelo anúncio do Evangelho, o levar a Jesus Cristo e, pe-
lo Batismo, o fazer participante da sua morte e ressurreição, dai-nos a 
graça de nos deixarmos conduzir por Vós para sermos, também nós, 
testemunhas do amor de Deus pela humanidade.

Ámen.
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2. LEITURA DA PALAVRA 
– Compreendo a Palavra que me é oferecida –

2.1. Síntese orante do percurso do Retiro Popular

Animador: Ao longo da Quaresma, na celebração do centenário da 
restauração da nossa diocese de Leiria-Fátima, tivemos a oportunida-
de de nos deixarmos conduzir pela palavra de Deus para rezarmos e 
renovarmos a nossa identidade e missão como Igreja locaLeitor: Ao 
terminar este percurso, dêmos graças por tudo o que vivemos e parti-
lhámos, cantando:

Grupo: A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos.

Leitor: Do Evangelho de São Mateus: «Ide, pois, fazei discípulos de to-
dos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito San-
to, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabei 
que Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos» (Mt 28, 16-20).

Animador: Senhor, vós nos enviais a anunciar o Evangelho. Que a vos-
sa palavra e a vossa presença nos ilumine e anime na missão que nos 
confiais.

Grupo: A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos.

Leitor: Dos Atos dos Apóstolos: «Os discípulos «eram assíduos ao en-
sino dos Apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações» (At 
2, 42-47).

Animador: Senhor, vós nos convidais a viver em Igreja que escuta a pa-
lavra, pratica a caridade, celebra a Eucaristia, e vos encontra na oração. 
Que a vossa palavra nos fortaleça na vida em comunidade.

Grupo: A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos.

Leitor: Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios: «Eu plantei, 
Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Pois, nós somos 
cooperadores de Deus, e vós sois o seu terreno de cultivo, o edifício de 
Deus» (1Cor 3, 1-15).
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Animador: Senhor, a vossa Igreja é chamada a ser testemunha da co-
munhão na diversidade. Que a vossa palavra seja, para nós, e nas nos-
sas diferenças, fonte de unidade e de partilha.

Grupo: A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos.

Leitor: Do livro do Apocalipse: «Oxalá fosses frio ou quente.  Assim, 
porque és morno – e não és frio nem quente – vou vomitar-te da mi-
nha boca. Aos que amo, eu os repreendo e castigo. Sê, pois, zeloso e 
arrepende-te. Olha que Eu estou à porta e bato: se alguém ouvir a mi-
nha voz e abrir a porta, Eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele 
comigo» (Ap 3, 14-22).

Animador: Senhor, vós nos chamais constantemente à conversão. Que 
a vossa palavra nos ilumine, para que, escutando a vossa voz, possa-
mos abrir a porta da nossa vida à vossa presença e por ela nos deixe-
mos renovar.

Grupo: A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos.

Leitor: Da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses: «Vós fizes-
tes-vos imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a Palavra em plena 
tribulação, com a alegria do Espírito Santo, tendo-vos, assim, tornado 
um modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia» (1Tes 1, 
2-10).

Animador: Senhor, vós nos chamais a ser Igreja que faz memória da 
vossa salvação e torna presente no testemunho da vida. Que a vossa 
palavra seja, para nós, fortaleza na tribulação e fonte da verdadeira ale-
gria.

Grupo: A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos.

Animador: Ao completar a nossa caminhada quaresmal, acolhamos a 
palavra de Deus que hoje nos desafia a sermos Igreja em saída:

2.2. Leitura do Livro dos Atos dos Apóstolos (At 8, 26-39)
26O Anjo do Senhor falou a Filipe e disse-lhe: «Põe-te a caminho e dirige-
-te para o Sul, pela estrada que desce de Jerusalém para Gaza, a qual se 
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encontra deserta.» 27Ele pôs-se a caminho e foi para lá. Ora, um etíope, 
eunuco e alto funcionário da rainha Candace, da Etiópia, e superinten-
dente de todos os seus tesouros, que tinha ido em peregrinação a Jeru-
salém, 28regressava, na mesma altura, sentado no seu carro, a ler o pro-
feta Isaías. 29O Espírito disse a Filipe: «Vai e acompanha aquele carro.»
30Filipe, acorrendo, ouviu o etíope a ler o profeta Isaías e perguntou-
-lhe: «Compreendes, verdadeiramente, o que estás a ler?» 31Respon-
deu ele: «E como poderei compreender, sem alguém que me oriente?» 
E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. 32A passagem da 
Escritura que ele estava a ler era a seguinte: Como ovelha levada ao 
matadouro (...) 34Dirigindo-se a Filipe, o eunuco disse-lhe: «Peço-te que 
me digas: De quem fala o profeta? De si mesmo ou de outra pessoa?» 
35Então, Filipe tomou a palavra e, partindo desta passagem da Escritu-
ra, anunciou-lhe a Boa-Nova de Jesus. 36Pelo caminho fora, encontra-
ram uma nascente de água, e o eunuco disse: «Está ali água! Que me 
impede de ser batizado?» 37Filipe respondeu: «Se acreditas com todo o 
coração, isso é possível.» O eunuco respondeu: «Creio que Jesus Cristo 
é o Filho de Deus.»
38E mandou parar o carro. Ambos desceram à água, Filipe e o eunu-
co, e Filipe batizou-o. 39Quando saíram da água, o Espírito do Senhor 
arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais, seguindo o seu caminho 
cheio de alegria.

Palavra do Senhor

2.4. Leitura pessoal

Volto a ler o texto, em silêncio, saboreando a Palavra.

2.5. Notas para a compreensão do texto

O Livro dos Atos dos Apóstolos, ao narrar os primeiros tempos da 
Igreja que, guiada pelo Espírito Santo, vai procurando corresponder 
à missão que lhe foi confiada por Cristo ressuscitado, conta como ela 
precisou de se reorganizar para ir ao encontro das necessidades locais, 
escolhendo os sete responsáveis pelo “serviço das mesas” (At 6, 1-6), en-
tre os quais se encontra Filipe. As primeiras perseguições que se segui-
ram e levaram à morte de Estêvão em Jerusalém (At 7) foram também a 
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oportunidade para a comunidade se dispersar e anunciar o Evangelho 
noutros locais (At 8, 4). É neste contexto de saída que se situa o texto 
que escutámos.

Um alto funcionário da Etiópia está também em saída de Jerusalém, 
lendo em voz alta um texto do Profeta Isaías. Filipe é guiado pelo Espí-
rito para acompanhar o eunuco: escuta-o, interroga-o, mostra-se dis-
ponível para o ajudar. Do encontro nasce a possibilidade de anunciar a 
Boa Nova de Jesus que vai levar o etíope a pedir o batismo e professar a 
fé: «Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus».

A alegria do eunuco, numa dinâmica de liberdade, é a nota final des-
te encontro com a fé e o batismo. Quanto a Filipe, continua em saída, 
guiado pelo Espírito, anunciado a Boa Nova, enquanto o alto funcioná-
rio que segue o seu caminho.

3. TÓPICOS PARA A MEDITAÇÃO PESSOAL
– Em silêncio, medito interiormente na Palavra acolhida –

«Põe-te a caminho e dirige-te para o Sul… Vai e acompanha aquele carro» 
(vv. 26.29).

O Espírito lança Filipe numa atitude missionária, de saída. É preciso 
pôr-se a caminho, percorrer as estradas ainda desertas, ir e acompa-
nhar. Escreve D. António Marto: «O Papa Francisco gosta de lembrar 
que a Igreja nasceu em saída animada pelo sopro do Espírito no Pente-
costes, nasceu missionária. Esta deve ser pois a sua primeira atitude: “A 
Igreja é chamada a sair de si mesma e a ir às periferias não só geográfi-
cas, mas também as existenciais: as do mistério do pecado, da dor, da 
injustiça, as da ignorância e da ausência da fé, as do pensamento, as de 
toda a forma de miséria”».

 a A que “periferias” somos hoje enviados na nossa paróquia ou comuni-
dade? Procuramos estar atentos aos sinais do Espírito que continua a 
chamar-nos e a enviar-nos?

«Compreendes, verdadeiramente, o que estás a ler?» (v. 30).

Partindo do que o etíope está a ler, da sua realidade, Filipe interroga-o, 
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fazendo-o ir mais longe, ao encontro das suas mais profundas ques-
tões. Não o repreende pela sua ignorância, nem lhe oferece logo uma 
resposta: deixa que ele tenha a iniciativa de querer ser orientado pelo 
sentido da Escritura, deixa que seja ele a perguntar… «A Igreja não está 
no mundo para condenar, mas para permitir a todos o encontro com 
aquele amor entranhado que é a misericórdia de Deus» (Papa Francis-
co).

 a Procuro compreender, verdadeiramente, a Escritura? Deixo-me ques-
tionar pela palavra de Deus? A que atitudes me desafia esta palavra que 
hoje me é dirigida?

«Partindo desta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Boa-Nova de Je-
sus» (v. 35).

«Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar, e agora vive contigo 
todos os dias para te iluminar, fortalecer, libertar» (Papa Francisco): é 
este o conteúdo essencial do primeiro anúncio, desse anúncio principal, 
aquele que se tem de voltar a ouvir sempre. É esse o anúncio que leva ao 
«encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um 
novo horizonte e, desta forma, um rumo decisivo» (Papa Bento XVI). É 
certamente este o anúncio de Filipe, e que vai levar o etíope a pedir o ba-
tismo e a professar a fé.

 a O anúncio do Evangelho é proposto como um conjunto de ideias, nor-
mas e regras de conduta, ou é vivido como a expressão da alegria do 
encontro com Cristo? Na minha vida de cada dia, procuro ser portador 
da Boa Nova de Jesus?

«Filipe batizou-o. O eunuco não o viu mais, seguindo o seu caminho cheio 
de alegria» (vv. 38-39).

«A Igreja em saída missionária não espera que a gente venha, mas vai 
procurá-la onde ela vive para escutar e dialogar, abençoar e encorajar, 
partilhar as suas alegrias e esperanças, tristezas e angústias, perplexida-
des e dúvidas, interrogações e aspirações» (D. António Marto), na certeza 
de levar Aquele que é capaz de encher de alegria, de orientar e dar sentido 
à vida: após o batismo, o eunuco vai retomar do mesmo caminho, mas 
agora vivido de uma forma completamente nova!
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 a Como vivo a minha vocação primeira, a vocação batismal, pela qual 
sou verdadeiramente inserido na comunhão de vida do próprio Deus? 
O Espírito que me habita é acolhido como fonte de verdadeira alegria 
que me impele a sair e anunciar a Boa Nova?

4. PARTILHA DA PALAVRA
– Partilho com os demais o dom recebido –

Partilho uma palavra ou frase que me interpelou. Posso também parti-
lhar algo do que rezei na minha intimidade. Esta minha participação de-
ve ser voluntária e breve.

Este momento de partilha pode ser intercalado com um cântico (suges-
tão: Somos a igreja de Cristo)

5. ORAÇÃO
– A partir do que vivi neste momento, falo com o Senhor –

Animador: Uma Igreja em saída é cada vez mais próxima das necessi-
dades das pessoas, também dos mais afastados que se sentem postos à 
margem, uma Igreja próxima das famílias em dificuldade, próxima dos 
jovens, dos pobres e dos feridos da vida. Há de ser este o nosso estilo 
pastoral: sentir solicitude para com todos e ir ao seu encontro como o 
bom samaritano, que não passa ao lado, mas se aproxima e cuida do 
homem caído, ferido e descartado. Peçamos ao Senhor que nos ajude a 
contruir “comunidades samaritanas” com olhos bem abertos para ver 
os caídos nas bermas da vida, e nos aproximarmos e cuidarmos deles, 
e digamos, com toda a confiança:

Grupo: Fazei de nós, Senhor, Igreja em saída

Leitor: Pelo nosso Bispo António Marto, pelo nosso pároco e por todos 
os presbíteros e diáconos da nossa Diocese de Leiria-Fátima, para que 
sejam testemunhas de uma Igreja que vive e anuncia o Evangelho de 
Jesus Cristo, oremos.

Grupo: Fazei de nós, Senhor, Igreja em saída

Leitor: Pelas paróquias e comunidades religiosas da nossa Diocese, pa-
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ra que vivam uma pastoral de saída, fazendo-se próximas das famílias, 
dos jovens e das crianças, dos idosos e dos doentes, e tenham para com 
todos uma atitude de abertura e acolhimento, oremos.

Grupo: Fazei de nós, Senhor, Igreja em saída

Leitor: Pelos diversos serviços e movimentos presentes na nossa Dio-
cese e suas paróquias, para que ajudem os cristãos a crescer no encon-
tro com Cristo e a viver na alegria da sua presença, oremos.

Grupo: Fazei de nós, Senhor, Igreja em saída

Leitor: Por todos os cristãos batizados, e por todos os que, no Crisma, 
receberam o Espírito Santo, o dom de Deus, para que se deixem ilumi-
nar por Ele no caminho de encontro com Cristo, e se sintam animados 
a levar a Boa Nova a toda a humanidade, oremos.

Grupo: Fazei de nós, Senhor, Igreja em saída

Leitor: Por todos que descrentes e pelos que se afastaram ou vivem in-
diferentes a Cristo e à Igreja, para que possam encontrar nos cristãos 
uma atitude de diálogo, acolhimento, serviço e testemunho de coerên-
cia com os valores do Evangelho, oremos.

Grupo: Fazei de nós, Senhor, Igreja em saída

Leitor: Pelos feridos da vida e os que sentem à margem, pelos que so-
frem e os caídos nas bermas da vida, para que encontrem na Igreja uma 
comunidade que vai ao seu encontro com solicitude e respeito, oremos.

Grupo: Fazei de nós, Senhor, Igreja em saída

Leitor: Para que a nossa diocese de Leiria-Fátima, na celebração do 
centenário da sua restauração, por intercessão de Santo Agostinho e 
de Nossa Senhora de Fátima, se sinta renovada na alegria de ser Igreja 
em Missão, oremos.

Grupo: Fazei de nós, Senhor, Igreja em saída

Outras intenções espontâneas
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Grupo: Nós Vos louvamos ó Deus, nós vos bendizemos, Senhor,
pela nossa Igreja diocesana e pelo amor com que a conduzistes
ao longo destes cem anos após a sua restauração.
Nós Vos damos graças pelos dons com que a agraciastes,
pelas tantas testemunhas de fé, amor e santidade que nos precede-
ram.
Humildemente Vos pedimos perdão pelos nossos pecados,
que ofuscam a beleza da Vossa Igreja.
Dai à nossa Diocese e suas comunidades um espírito missionário
capaz de despertar o entusiasmo da fé
e de suscitar vocações laicais, sacerdotais e à vida religiosa.
E Vós, ó nossa Mãe e Padroeira, Senhora de Fátima,
abençoai esta vossa Diocese
e guiai-nos no caminho que conduz até Deus
e ao encontro dos irmãos sobretudo dos mais frágeis e pobres.
Ajudai-nos, ó Mãe, a ser fermento do Evangelho da alegria e da mise-
ricórdia
nesta nossa terra por Vós tão amada!

6. CONCLUSÃO
– A que me convida, hoje, o Senhor? –

Momento de silêncio para cada um formular um compromisso pessoal e, 
se for o caso, propor um gesto ou iniciativa comunitária.

6.1. Cântico final

Povo de Deus, Igreja santa

7. EM CASA
– Levo para a vida a mensagem que acolhi –

No seguimento do encontro de grupo, procurarei dedicar algum tempo 
(15-20 minutos), num ou mais dias da semana, para retomar a medita-
ção e contemplação da Palavra de Deus e nela encontrar a luz e a força de 
Deus para a minha vida no dia-a-dia.





ANEXOS

CÂNTICOS

A letra dos cânticos, e respectivas pautas e áudios estão disponíveis aqui: 
http://www.canticos.org/tag/retiro-popular-2018/

JÁ SE OUVEM NOSSOS PASSOS / IGREJA REUNIDA 
J. L. Coelho

1. Já se ouvem nossos passos a chegar,
já se ouvem nossas vozes de alegria,
neste dia que é uma bênção para a Igreja reunida,
Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos.

Como são belos os pés que anunciam a paz
e as mãos que repartem o pão!
Na refeição do Cordeiro, da palavra, vinho e pão,
somos o povo de Deus em comunhão.

2. Todos vós que tendes sede, vinde beber da fonte da verdade.
Saciai a vossa fome, sem pagar vinho nem pão.

MANDAI SENHOR O VOSSO ESPÍRITO 
M. Luís

Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra.

1. Bendiz ó minha alma o Senhor,
Senhor, meu Deus, como sois grande.
Revestido de esplendor e majestade,
envolvido em luz como num manto.
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NÓS SOMOS AS PEDRAS VIVAS 
F. Santos

Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor,
nós somos as pedras vivas do templo do Senhor,
povo sacerdotal, Igreja santa de Deus!
Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor.

1. Do Senhor é a terra / e o que nela existe,
o mundo e quantos nele habitam.
Ele a fundou sobre os mares
e a consolidou sobre as ondas.

NÓS SOMOS O POVO DO SENHOR 
J. P. Martins

Nós somos o povo do Senhor: fomos reunidos em seu nome.

1. Povo convocado pela palavra dos profetas,
Povo reunido em Cristo, Senhor.

2. Povo nascido das águas do Baptismo,
Povo marcado pelo selo do Espírito.

ONDE HÁ CARIDADE VERDADEIRA 
C. Silva

Onde há caridade verdadeira, aí habita Deus.

1. Aqui nos reuniu o amor de Cristo:
alegremo-nos e exultemos em seu nome.
Com temor e amor cantemos ao Deus vivo
e amemo-nos de todo o coração.
Povo de Deus, Igreja santa



50

Retiro Popular 2018

SENHOR CONGREGAI-NOS 
D. Julien

Senhor, congregai-nos e dai-nos a felicidade da união.

1. No caminho da nossa salvação
só temos uma luz a conduzir-nos.

2. Que todos sejam um, ó Pai celeste,
como o sois Vós com o vosso Filho Jesus.

TODOS UNIDOS 
C. Gabarain

1. Todos unidos formamos um só corpo,
um povo que na Páscoa nasceu.
Membros de Cristo, em sangue redimidos,
Igreja peregrina de Deus.
Dentro de nós vive o Espírito de vida
que o Pai, pelo Filho, enviou.
Ele nos anima, nos guia e alimenta,
Igreja peregrina de Deus.

Nós somos na terra semente de outro reino,
nós somos testemunhas do amor,
paz que vence as guerras e luz que vence as trevas,
Igreja peregrina de Deus.





FICHA DE AVALIAÇÃO

Paróquia:                                                       Lugar:

Animador: 

Tel.                                      Mail: 

Nº de Pessoas (média):                  Dia:                                      Hora:

Avaliação da caminhada

Geral 

Tema 1 

Tema 2 

Tema 3 

Tema 4 

Tema 5 

Tema 6 


