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INTRODUÇÃO

NOVO ANO

Entramos em 2022.
É uma página em branco, uma nova agenda, onde queremos 
escrever muitas e belas histórias de vida.

Neste primeiro mês do novo ano fazemos planos e sonhamos, na 
esperança de voltar um dia a uma vida normal. De facto, como dizia 
uma pessoa amiga: “antes da pandemia éramos tão felizes e não 
sabíamos”.

Temos saudades de ver os nossos amigos especiais, sem máscara, 
com um sorriso de orelha a orelha. Sentimos a falta dos encontros 
presenciais, dos risos e abraços, das festas onde partilhamos a vida, 
as dores, alegrias, as brincadeiras e as canções.

Mesmo assim, limitados pelas circunstâncias atuais, o Papa 
Francisco desafia-nos a fazermos caminho juntos e a viver em 
estilo sinodal. Pecisamos de chamar todos, dar as mãos, lutar 
contra a tristeza, o isolamento e a indiferença. Precisamos 
de combater juntos o vírus do medo, da preguiça e do 
comodismo.

Que esta nossa barca fé e luz, impelida pelo vento do Espírito 
e dirigida pelo timoneiro Jesus possa voltar a navegar para 
chegarmos juntos a bom porto.

Feliz ano novo.
Grande abraço.
Pe J A
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ENTREVISTA fé e luz

vice-coordenadora internacional
Helena escribano

Olá, Helena! Como estás? 
Antes de mais, queremos agradecer-te pela tua colaboração 
e disponibilidade. Queremos fazer-te algumas perguntas so-
bre, claro, Fé e Luz!
Como e quando é que conheceste Fé e Luz? Qual foi a tua pri-
meira Comunidade?
 Muito obrigada a vocês!
 Conheci o Fé e Luz em 1998 quando o Pe. Luis Manuel Gar-
cía, que alguns de vocês devem conhecer da comunidade do Catujal, 
veio do Brasil à minha paróquia. Lá, ele fundou a minha comunida-
de, Cristo Rei, e estou nela desde então. Sinto-me profundamente 
grata a Deus por esse presente que Ele me deu num momento tão 
crucial da vida, em que estava a pensar deixar a vida paroquial de-
vido a algumas dúvidas. Foi bom porque, quando o Pe. Luis Manuel 
chegou à paróquia, eu disse a mim mesma que, em primeiro lugar, 
não deveria conhecer o novo Padre, mas sim “sair”, aproveitando o 
facto de que os padres que me conheciam tinham sido transferidos. 
Mas uma amiga minha, que tinha um irmão com deficiência intelec-
tual, disse-me que queria conhecer o Fé e Luz que o novo Padre tanto 
falava na missa, mas não iria se eu não a acompanhasse. A minha 
amiga não sabia que eu queria deixar a paróquia e, como até à data 
ela nunca tinha querido participar nos grupos da paróquia, eu acabei 
por acompanhá-la ao ver uma oportunidade para ela e para o seu 
irmão... Embora vos confesse que o fiz MUITO relutantemente...
 A minha mãe é testemunha do quanto eu resisti e protestei 
na noite em que a minha amiga me pediu para a acompanhar! Afinal, 
ela nem sequer foi ao primeiro encontro da comunidade de Cristo Rei 
(só fomos juntas a um encontro de outra comunidade), e eu já faço 
parte há 24 anos!

Então, desde aí, o teu percurso no Movimento foi longo e cheio 
de aventuras, com certeza! Podes falar-nos um bocadinho do 
teu papel na Equipa de Coordenação Internacional e como é 
que surgiu essa oportunidade?
 Juntei-me à equipa em 2018, substituindo o Raúl Izquierdo 
quando ele foi escolhido como Coordenador Internacional. Ele ligou-
-me e foi uma grande surpresa... Algo que eu não esperava de todo. 
Fiquei a pensar um pouco sobre isso, porque custam-me muito as 
mudanças, mas finalmente disse sim.
 Estar na equipa de coordenação é uma experiência muito 
boa e que me ajuda a conhecer melhor a grandeza do nosso movi-
mento, e também a sua pequenez. A situação pandémica e todas as 
mudanças mundiais que vivemos, em geral, condicionam em muito 
as possibilidades de encontro e a vida das comunidades, e sinto que 
este é um momento crucial na vida do Fé e Luz, em que o papel dos 
conselhos internacionais precisa de ser adaptado e afinado.
 Além de integrar a equipa de vice-coordenadores, a minha 
principal missão é acompanhar as províncias de Espanha e Portugal. 
Esse aspeto é muito bom porque me dá a oportunidade de partilhar 
com os coordenadores provinciais as suas alegrias e dificuldades, ca-
minhando com eles. Aí, e mais uma vez como em todos os papéis que 
tive ao longo da minha vida em Fé e Luz, experimentei o profundo 
amor e carinho que o Fé e Luz dá às pessoas que assumem uma res-
ponsabilidade. Isso sempre me pareceu incrível e é uma verdadeira 
bênção. Eu também me sinto muito apoiada por eles e agradecida.

Mas há mais pessoas nessa Equipa de Coordenação Interna-
cional, certo? Quem são? E, de uma forma resumida, qual é o 
papel de cada um dos membros?
 Sim, há muitas pessoas na equipa. Temos o Raúl Izquierdo, 
que é o coordenador internacional, e a Maria Silvia Tavares, que é a 
coordenadora internacional adjunta. Temos também o Pe. Marco Bove, 
capelão internacional do movimento e que nos assiste espiritualmente.
 Para além deles, em todas as nossas reuniões temos as duas 
secretárias do Fé e Luz (Corine e Celine), que trabalham muito para que 
as diferentes províncias do movimento estejam conectadas e tenham 
tudo o que precisam para caminhar.
 E, finalmente, os 12 vice-coordenadores internacionais (Ann, 
Amgad, Valerie, Ursula, Endré, Didier, Solange, Ángela, Marie France, 
Elvira, Andrew e Emilia (casal)), pelos quais estão divididas as provín-
cias que existem em Fé e Luz por todo o mundo. A maioria acompanha 
províncias muito distantes e muito diferentes, e têm uma missão mais 
difícil do que a minha, já que apenas acompanho as províncias de Es-
panha e Portugal que estão muito próximas e são muito semelhantes 
(embora não idênticas, graças a Deus).
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Agora vamos passar às perguntas mais difíceis… Os tempos 
que estamos a viver têm sido atípicos. Esta pandemia mudou 
as nossas vidas e afetou as atividades em Fé e Luz.
Qual é a visão da Equipa Internacional sobre a situação das Co-
munidades Fé e Luz no mundo? Como é que elas estão a viver 
estes tempos?
 Na verdade, estes estão a ser tempos muito complicados 
e, como sempre, há uma grande variedade de situações. A maioria 
das comunidades pelo mundo tem sofrido alterações no seu ritmo 
de vida, mas com diferenças, claro, pois nem todos os países têm os 
mesmos recursos nem estão igualmente preparados para lidar com 
as crises. Porém, é muito raro o dia em que no grupo do WhatsApp 
não há uma foto feliz de algum momento de celebração de alguma 
comunidade em algum canto do mundo.
 Não é fácil para nós, vice-coordenadores, acompanhar as 
equipas provinciais. Tudo é fundamentalmente online e isso é com-
plicado, embora menos é nada, claro. Foram dois anos muito difíceis 
em que a equipa internacional só se viu uma vez, e isso não é bom. As 
reuniões online não podem ser muito longas porque para os tradu-
tores é cansativo e, como somos muitos, os momentos para partilhar 
são menores. Além disso, no ano passado, a celebração dos 50 anos e 
a organização do encontro internacional foram a prioridade e as reu-
niões eram principalmente para isso. Não está a ser fácil, de verdade.
 Por outro lado, há também a questão económica. Muitas 
comunidades não conseguem contribuir com as suas quotas e o va-
lor que entra em Fé e Luz é insuficiente para fazer face a todas as 
despesas... Tudo isto significa que é necessário reduzir as despesas, 
tentando ao máximo que isso não afete o funcionamento normal 
ao nível internacional ou a vida das comunidades que dependem de 
contribuições solidárias. Esta é uma questão verdadeiramente preo-
cupante porque não é claro que seja temporário, ou seja... Vai mudar 
quando deixarmos a pandemia para trás? Devemos ser solidários e 
mudar o nosso olhar sobre as quotas... Temos de parar de vê-las como 
uma obrigação imposta e começar a vê-las como uma forma muito 
bonita de expressar a comunhão dos corações.

Podes partilhar connosco quais são as prioridades da Equipa In-
ternacional para o Movimento Fé e Luz no(s) próximo(s) ano(s)?
  As prioridades são aquelas escolhidas pela Assembleia no 
Líbano, para os cinco anos de 2018 a 2023. São três prioridades: (1) 
servir a comunidade, (2) clarificar uma visão para o futuro e (3) al-
cançar/anunciar.
 O conselho de coordenação internacional tem a missão de 
apoiar as atividades das províncias, acompanhar os coordenadores 
provinciais e as comunidades, formar os membros, promover retiros 
e outras formas de espiritualidade, estabelecer códigos de conduta e 
fazer com que os documentos do movimento, especialmente a Carta, 
sejam acessíveis a todos. Para além disso, ele deve trabalhar para ela-
borar uma visão de Fé e Luz para os próximos dez anos, concentrar-
-se em explorar diferentes estratégias para aumentar os fundos que 
viabilizem a vida das comunidades e províncias, e fortalecer os laços 
com outros movimentos cristãos relacionados com o Fé e Luz, como A 
Arca e o OCH. Também tem como prioridade promover o anúncio do 
movimento e aproximá-lo de famílias de outras religiões ou outras 
confissões religiosas, atrair novos membros, especialmente famílias 
com crianças pequenas, ou desenvolver estratégias que facilitem a 
comunicação interna e externa. Como vêm, muitas coisas.

Antes de terminarmos a nossa entrevista, queremos pedir-te 
que deixes uma pequena mensagem à nossa Província. Os ami-
gos especiais, famílias e amigos vão adorar!
 Queridos amigos da Província Luzitana: têm todo o meu 
amor e as minhas orações.
 Desejo que nestes tempos difíceis experimentem a gran-
deza da verdadeira amizade dentro da comunidade. Que tenham os 
olhos abertos para que possam ver as necessidades e dificuldades de 
cada pessoa na comunidade, e o coração e braços disponíveis para 
acompanhá-los.
 Desejo-vos que, como diz a nossa Carta, vivais uma expe-
riência de comunhão na qual se descubram uns aos outros, como 
sinal do imenso amor que Deus tem por vós.
 Desejo que deixem Deus agir sobre os medos e as dúvidas 
do vosso coração.
 Vejam Deus em cada pessoa e esforcem-se para vê-Lo em 
vocês mesmos. Em todas as pessoas está Deus, e em ti também!... 
Sejas como fores e faças como fizeres, Ele está aí, a chamar-te para a 
Vida, aqui e agora. Que Deus te abençoe.

Muito obrigada, Helena, por teres aceitado o nosso convite 
para esta entrevista e pela tua simpatia!
Esperamos que nos visites em breve!
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Notícias FÉ E LUZ

AUDIÊNCIA PAPAL
 
Foi a 2 de outubro de 2021 que o Papa Francisco recebeu uma re-
presentação do Movimento Fé e Luz na Sala Clementina, no Vaticano 
para assinalar os 50 anos de Fé e Luz no Mundo. Este grupo era 
composto pelo Conselho Internacional e Conselho de Admi-
nistração de Fé e Luz e uma comunidade de Roma que com 
muita alegria e no ambiente de festa tão característicos dos 
nossos encontros, acolheu o Papa cantando e dançando a 
música “Comunidade”.
 O Papa Francisco, após a intervenção do Raúl, o Coordena-
dor Internacional do Fé e Luz, dirigiu-nos um pedido: “Que as vossas 
comunidades sejam sempre lugares de encontro, promoção 
humana e de festa para todos os que ainda se sentem margi-
nalizados e abandonados; E um sinal de esperança, para que 
ninguém se feche em si mesmo, na tristeza e no desespero”.
Transmitiu-nos esperança neste tempo de desânimo e solidão: “Na 
certeza de que neste mesmo barco está o Senhor Jesus”. “A luz e a 
força do Senhor ressuscitado deram esperança a muitas pessoas que 
se sentiam excluídas e rejeitadas, às vezes mesmo na Igreja”, salien-
tou, referindo que o Espírito Santo tem acompanhado o caminho do 
movimento e a forma como nasceram tantas comunidades Fé e Luz 
nos cinco continentes, uma presença que é e foi uma profecia.”
 Cada pessoa, mesmo a mais pequena e frágil, é 
amada por Deus. “É o “evangelho da pequenez”, como nos 

NO MUNDO

recorda São Paulo quando na Carta aos Coríntios escreve: “... 
Deus escolheu o que é fraco para o mundo, para confundir os 
fortes; o que é desprezado pelo mundo, o que é nada para o 
mundo, para reduzir a nada as coisas que existem, para que 
ninguém se glorie diante de Deus”.
 Reunindo desenhos de amigos especiais de comunidades 
de todo o mundo, foi oferecido um livro ao Papa Francisco para recor-
dar esta data tão especial. Nele constam vários desenhos dos nossos 
amigos de Portugal.
 Será um momento único que todos recordaremos pela 
amizade e carinho com que o Papa recebeu os pequeninos de Deus.



7

CARTA RAÚL IZQUIERDO - COORDENADOR INTERNACIONAL

 
 Faz frio, muito frio e Maria, a mãe,  tapa carinhosamente o 
seu filho Jesus, que acaba de ver sair do seu ventre. O pai, José, olha 
em volta e repara também nos animais que estão no estábulo: um 
boi e uma mula, que aquecem um pouco o espaço, ainda que não 
cheire a rosas. José está pensativo, reflete sobre o futuro que não en-
tende claramente. Naquele momento só importa aquela criança que 
tanto chora como dorme tranquilamente.
 De repente a frágil tranquilidade daquele instante é inter-
rompida por figuras que aparecem no meio da noite. José assusta-se, 
pondo-se numa atitude defensiva, mas Maria percebe que são pastores 
curiosos com o que estava a acontecer. Quando eles se aproximam, Ma-
ria e José vêm em seus rostos algo diferente e especial. O sorriso cobre-
-lhes todo o rosto, um deles caminha com um pouco de dificuldade, têm 
mãos fortes e quentes. O pastor mais novo tem Síndrome de Down e o 
mais velho parece seu pai. Não dizem nada. Maria agarra a mão de José 
como se lhe dissesse para não temer, antes agradecer, aquela visita.
 O jovem pastor canta e dança com uma pandeireta ao redor 
do bebé. Não tem um ritmo concreto, não se distinguem as notas 
misucais, mas a melodia é lindíssima. O menino Jesus abre os olhos 
e José bate palmas. O pai do jovem ri e Maria, calada, vai guardando 
tudo no seu coração de mãe e mulher.
 De seguida o jovem olha Jesus com ternura e pede a Maria 

ATUALIZAÇÃO DO LOGOTIPO

 Partilhamos, com alegria, o novo logotipo do Fé e Luz, respondendo a uma prioridade aprovada na Assembleia Geral no Líbano, em 2018, 
referente à importância de trabalhar a comunicação e a identidade visual do movimento.
 A nova imagem foi inspirada no emblema inicial e é fiel aos nossos valores:

Mantêm-se os elementos 
fundamentais

(barca, pessoas, nuvens, 
o sol e o mar agitado)

A forma redonda é 
símbolo de unidade, 

divindade e harmonia

A barca converteu-se num 
barco cujo casco representa o 

caráter internacional

As pequenas pessoas de 
várias cores representam a 

diversidade e a alegria

cores das pessoas e a luz do sol, 
como símbolo de paz, fraternidade 

e solidariedade. A constante é que Jesus nos 
acompanha e dorme no barco

O barco avança apesar das 
tempestades, passando das 
nuvens ao sol, como indica a 

posição das velas

O azul predomina, destacando as

se o pode beijar. Assim o faz. Beija-o uma e outra vez com devoção 
e cuidado especial. Jesus ri, gosta, sente-se confortado. Ele volta a 
deixar o bebé dormir nos braços da mãe. O seu pai faz uma vénia 
respeitosa e ambos partem por onde vieram.
 José volta a olhar Maria. Nos seus olhos há emoção e sur-
presa por aquele encontro. Não trouxeram tesouros, nem manjares 
nem jóias... Mas deixaram ali o seu coração e muito carinho. Maria 
olha o céu e vê que há uma estrela que brilha mais que as restantes. 
Há lugar para a esperança. Abraça o seu bebé e José abraça ambos. À 
distância, também o pastor mais velho abraça o seu filho.
 É noite de estar vigilante, de abrir o coração, de descobrir que 
Deus ama-nos tanto que nasce no meio de nós. Será que damos conta?
Feliz Natal, querida família de Fé e Luz!
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Notícias Fé e LUZ

REUNIÃO DA EQUIPA E ASSEMBLEIA PROVINCIAL

 A palavra que marcou o mês de novembro da província 
Luzitana foi “Reunião”. Não por termos muitas reuniões de trabalho, 
porque essas existem todo o ano, mas por podermos estar presencial-
mente em “família fé e luz”.
 A Equipa de Coordenação Provincial reuniu da par-
te da manhã para trabalhar nas atividades do novo ano pas-
toral, trocando experiências do acompanhamento que tem 
vindo a ser feito às comunidades. Da parte da tarde a As-
sembleia, que desde o início da pandemia reúne exclu-
sivamente por video-conferência, reuniu presencial-
mente  para uma tarde de trabalho, partilha e oração. 
Muitos assuntos foram abordados, destacando a apreciação e 
aprovação do Plano de Atividades e Orçamento, a apresentação das 

NOVO BISPO DE REFERÊNCIA PARA O FÉ E LUZ

 Para o Movimento Fé e Luz tornou-se indispensável o papel 
do Bispo de Referência, para que possa representar e dar voz ao nosso 
Movimento junto do clero auxiliando na missão de anúncio de que os 
frágeis são um tesouro para a Igreja. 
 Nos últimos anos tivemos a graça de ser acompanhados 
por D. António Couto que sempre se mostrou de coração aberto para 
o Fé e Luz e a quem queremos agradecer por todo o cuidado. 
 O novo ano será também o marco para uma mudança de 
Bispo de Referência, tendo D. Francisco Senra aceite o convite que a 
província lhe lançou. É com grande alegria que D. Francisco volta à 

AUDIÊNCIA COM BISPO DO PORTO

 Uma representação da equipa provincial do Fé e Luz foi re-
cebida este sábado, dia 9, no Paço Episcopal do Porto pelo Bispo D. 
Manuel Linda para apresentar a nova equipa provincial e as priorida-
des definidas para o atual mandato. Sendo a Diocese do Porto a que 
mais comunidades Fé e Luz reúne (10 comunidades reconhecidas, 2 em 
formação e alguns contactos para iniciar comunidades) é fundamental 
estreitar laços e criar uma comunicação eficaz com o Pastor diocesano.

 Foi com alegria que D. Manuel Linda acolheu a to-
dos, em especial o Afonso, que representou o coração do 
movimento - as pessoas com deficiência mental - reforçan-
do a sua importância para a Igreja e o lugar que devem ter 
nas paróquias e na pastoral. 
 Foram lançados convites e desafios para que após este tem-
po de “isolamento” as comunidades Fé e Luz voltem aos encontros e 
à festa que tanto as caracteriza, na certeza de que o caminho tem os 
seus desafios que serão vividos em conjunto e com apoio mútuo.

equipas de projeto e o trabalho que já têm vindo a desenvolver e a 
partilha da vida de cada comunidade no início do ano pastoral. 
 Olhamos o futuro com muita esperança de que alguma 
normalidade seja restabelecida pois acreditamos que a presença 
física é fundamental para estreitar e reforçar laços de amizade que 
são a base das nossas comunidades Fé e Luz. Agradecemos a todos a 
presença e a dedicação, bem como à Comunidade Fé e Luz de S. João 
Baptista de Vila do Conde que recebeu todos com tanto apreço.

PROVINCIA LUZITANA

barca do Fé e Luz, pois foi como Assistente Espiritual que há mais de 
25 anos viu nascer a Comunidade Nossa Senhora de Fátima de Évora. 
Em nome de toda a província agradecemos a disponibilidade e em-
penho demonstrados. Seja bem-vindo!
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Carta da Isaura Matos

Um dia igual a muitos outros dias, marcados Internacionalmente. 
O Mundo está feito por maravilhas, nós somos dessas Maravilhas!!!
Todo o homem tem defeitos, mas nós somos olhados como uns “ coi-
tadinhos “.
Coitadinhos de quê ???
As palavras certas devem ser no geral das nossa vidas – Que Deus os 
proteja, e que lhes dê muita saúde.
Há 5 anos eu era uma revoltada com Deus.
Deus me chamou para fazer parte de um Movimento de FÉ e LUZ em 
Portugal. Quando me chamou, não foi por eu ter problemas motores, 
neurológicos ou mentais!!! Chamou-me porque a vida tem monta-
nhas, vales, estradas retas, mas também curvas entre a direita e a 
esquerda.
A vida é assim e é por isso que temos de passar por isto tudo, com a 
nossa Mãe, irmã, vizinha, amiga ou no silêncio onde está Deus a nos 
proteger.
A Comunidade Fé e Luz Nossa Senhora da Guia (Golegã) trouxe-me 
está Fé, a Esperança, o Perdão, o respeito de me sentir Feliz… Tudo 
isto foi em nome de DEUS. 

DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

 No dia 3 de Dezembro assinalou-se uma data muito espe-
cial em todo o mundo – o Dia Internacional da Pessoa com Deficiên-
cia. Conquanto nós saibamos que a pessoa com deficiência é fonte 
de alegria e elemento capaz e essencial das nossas comunidades, a 
consciencialização mais global do valor da pessoa com deficiência e 
o seu papel ao nível da igreja e na sociedade é necessária. Sendo Fé 
e Luz um Movimento que é um hino em si mesmo à pessoa com de-
ficiência e à sua integração na igreja, na sociedade e na vida de cada 
um de nós, parece-nos importante não só assinalar esta data, mas 
também fazer dela um momento de anúncio do nosso movimento, 
dentro e fora das comunidades paroquiais.
 Assim, este ano, sob o tema “Que se Abram as Por-
tas para Acolher”, sugerimos que cada comunidade Fé e Luz  
“entrasse” na porta das igrejas/centros paroquiais/escolas, 
durante a semana que antecede o dia 3 de Dezembro e o fim 
de semana seguinte, conforme for mais adequado. E para que 
não fosse uma entrada “envergonhada” e sim uma entrada cheia de 
vida e cor, propusemos que houvesse verdadeiramente uma porta 
decorada (com balões, com panos, com pinturas...) anunciando a 
alegria da pessoa com deficiência, convidando à inclusão e acolhi-
mento de todos nos diversos contextos.

PARTICIPAMOS NA PRAÇA CENTRAL

 “Desejo ardentemente que, neste tempo que nos cabe 
viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana, possamos 
fazer renascer, entre todos, um anseio mundial de fraternidade” (FT8)
A Praça Central, inspirada na Encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti, 
é lugar de encontro para todas as pessoas num evento que reúne lei-
gos de vários movimentos e associações organizado pelo CNAL (Con-
ferência Nacional de Associações de Apostolado dos Leigos).
 A edição deste ano aconteceu no dia 20 de novem-
bro, em Almada, com o tema “A difícil arte da amizade social. 
Como é importante sonhar juntos!” com diversas conferên-
cias e workshops na qual participaram o nosso Coordenador 
Luís Vieira e a vice-coordenadora Teresa Marinho.



10

Notícias Fé e luz

EQUIPA DE MISSÃO

 Foi com grande alegria que acolhemos o convite do Serviço 
Pastoral Saúde  de Braga para darmos a conhecer o movimento Fé e Luz.
 E assim, no dia 11 de Dezembro, fomos conhecer novos amigos e le-
var o Fé e Luz a terras bracarenses. Ao darmos a conhecer a história de 
como se iniciou o Fé e Luz, de como passados 50 anos, continua a ser 
tão importante na vida das nossas comunidades e em especial dos 
nossos amigos especiais, das suas famílias e dos seus amigos, levou a 
uma reflexão conjunta de como é importante o acolhimento, apoio e 
inclusão das pessoas com deficiência nas sua paróquias.
 Todas as dificuldades vividas pelos nossos amigos especi-
ais e suas famílias só podem ser ultrapassadas se a comunidade se 
centrar no amor de Jesus pelos mais fragilizados e assim construir 
pontes de amor ao próximo. O desejo de que se construam novas 
comunidades Fé e Luz nas diversas dioceses é muito grande e essa 
vontade foi expressa por todos os participantes das diversas áreas 
que estavam representadas.
 Momentos profundos de partilha de experiências, de dis-
cernimento e de amor sempre liderados pela ação do espírito santo 
levaram a compromissos de ação para que a diocese de Braga possa 
promover o nascimento de novas comunidades Fé e Luz.

EQUIPA DE COMUNICAÇÃO

 Lançamos o Calendário 2022 do Fé e Luz Provincial com 
fotografias de momentos e amigos de norte e sul da província, 
acompanhadas de citações retiradas da nossa Carta e Constitu-
ição, que tão bem espelham a identidade do nosso movimento. 
O valor angariado com os calendários pretende ajudar cada comuni-
dade e a província nas despesas das suas atividades ao longo do ano. 
Já tens o teu?
 Esta edição do Boletim Informativo tem uma nova imagem 
e conteúdos adicionais, com o intuíto de valorizar a comunicação den-
tro do Movimento mas também para nos darmos a conhecer muito 
para além das nossas comunidades. Todos estão convidados a dar 
a sua opinião e a contribuir para os próximos números. 
Contactem-nos por e-mail: feeluzportugal.comunicacao@gmail.com

EQUIPA DE COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS DE FÉ E LUZ

 No passado dia 13 de novembro, durante a Assembleia Pro-
vincial, foi apresentada uma das atividades que a Equipa de Comemo-
rações dos 50 anos do Movimento tem estado a preparar. Foi distribuí-
da por todas as Comunidades uma caixinha com um conteúdo muito 
especial. Lá dentro, encontravam-se os materiais para a realização do 
calendário de preparação dos 50 anos de Fé e Luz, um caminho de 
preparação mensal, em comunidade, mas que será partilhado entre 
todas as comunidades da nossa Província, em unidade de coração.
 Este calendário funciona como um calendário do Advento, 
mas em que cada “casinha” será aberta no encontro mensal de cada 
comunidade. Cada “casinha”, neste caso, cada envelope, tem uma sur-
presa! Essa surpresa é uma dinâmica para fazer no encontro mensal da 
comunidade. Cada mês terá um tema, que só se conhece quando se 
abre a “casinha”. 
 Dada a impossibilidade de termos estado todos juntos na 
Páscoa de 2021 em Lourdes, tentamos arranjar formas alternativas de 
recordar e dar graças pela história do Movimento, para podermos reno-
var o Espírito e continuar esta bonita caminhada. 
 Estejam atentos, porque em breve irão surgir mais (e boas!) 
novidades!

 E como em Fé e Luz a alegria é uma constante, tivemos mo-
mentos de música, com uma orquestra fantástica.

Equipas de projeto
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EQUIPA DE PROJETO DAS JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE

 A equipa de JMJ é composta pela Maria Abreu, Catarina 
Pinto, Catarina Elias, Mimi Oliveira, José Henrique, Sara Garcia, Padre 
Fernando Rosas, Carmo Diniz e por mim, Teresa Marinho. Antes de 
mais deixem-me agradecer a estes meus companheiros de jornada 
que muitas horas temos passado a procurar ajudar na construção de 
umas Jornadas mais inclusivas e onde TODOS possam participar se 
assim o desejarem. 

APRENDER A CUIDAR

 O Projeto Cuidar é um projeto de investigação e extensão 
universitária promovido pelo Centro de Estudos da Faculdade de 
Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa que tem 
como objetivo apoiar as organizações católicas que trabalham com 
crianças e jovens no desenvolvimento de uma cultura de bom trato 
usando abordagens centradas na criança/jovem e no seu bem cuidar. 
 O Movimento de fé e luz enraíza-se na comunidade, uma 
comunidade que de acordo com a nossa Carta e Constituição é uma 
comunidade de encontro, de festa e celebração, de oração, de amiza-
de e de fidelidade, de integração. Uma comunidade onde aprende-
mos a Cuidar e a deixarmo-nos Cuidar, onde cada um vive os afetos 
procurando respeitar a dignidade de TODOS. Os afetos, as emoções, 
os gestos, os abraços fazem parte dos nossos encontros, dos campos 
de férias, dos nossos quartos tempos, da nossa vida. Mas, nem to-
dos gostamos dos mesmos abraços, nem todos comunicamos com 
os mesmos gestos e às vezes podemos sentir que estão a ser invasi-
vos… Esta parceria com a Universidade Católica e o Projeto Cuidar 
pretende ajudar-nos a investir ainda mais numa cultura do bom-
-trato e a adaptar o Código de Conduta do Movimento de Fé e Luz 
internacional à realidade portuguesa. Repensar o Código de conduta 
implica em primeiro lugar perceber o que é um mau trato ou elaborar 
um mapa de riscos… Repensar é uma tarefa de TODOS!
 Assim, a equipa de coordenação provincial propõe a frequên-
cia dos Workshops de sensibilização “Como bem proteger e cuidar”, em 
formato à distância e com a duração de 6 horas, dividida em 3 sessões 
de 2 horas cada. As sessões decorrerão via zoom, entre as 21h e as 23h, 
nos dias 18 e 25 de Janeiro e 1 de Fevereiro. O link chegará através dos 
vossos coordenadores de comunidade e todos somos chamados a par-
ticipar pois todos são importantes em Fé e Luz!

QUE FUTURO QUEREMOS PARA A NOSSA IGREJA? 
POR UM ENCONTRO SINODAL EM FÉ E LUZ 

 O ano de 2023 adquire especial importância por ser o ano 
no qual se irá realizar o Sínodo dos Bispos. O Sínodo dos Bispos é um 
momento essencial na vitalidade da Igreja. Nele, o episcopado católi-
co reúne em assembleia, no sentido de perceber de que forma pode 
concretizar o Evangelho de forma mais próxima de todos os seus fiéis. 
É organizado em três fases: a fase preparatória na qual se realiza a con-
sulta ao povo de Deus; a fase celebrativa caracterizada pela reunião dos 
Bispos em Assembleia; e a fase de atuação na qual as conclusões do 
Sínodo aprovadas pelo Papa são acolhidas pela Igreja de todo o Mundo.
Este é um percurso que decorre desde Outubro de 2021 e que terminará 
apenas em Outubro de 2023. Também nós, Movimento Fé e Luz, somos 
chamados a participar no sínodo. 
 Assim, a Equipa Provincial lança o convite a cada comunida-
de de refletir, debater e aprofundar questão fundamental do sínodo:
 Anunciando o Evangelho, uma Igreja sinodal “cami-
nha em conjunto”: como é que este “caminhar juntos” se reali-
za hoje na nossa Igreja? Que passos o Espírito nos convida a dar 
para crescermos no nosso “caminhar juntos”?
 Para tal, será enviado a cada comunidade um guia de refle-
xão, que deverão seguir no vosso encontro mensal. 
Aliado a isso, está a ser preparado um encontro, marcado para o dia 6 de 
Março de 2022, no qual o Movimento debaterá a questão fundamen-
tal do sínodo, em assembleia, para que todos possam contribuir neste 
caminho conjunto. 
 Com o Sínodo, somos convocados a interrogarmos sobre a 
vida e missão da nossa Igreja. Aproveitemos este convite. Participemos 
de forma ativa!

 O nosso último desafio foi o de adaptar as catequeses RISE 
UP para os jovens com deficiência intelectual. Estas catequeses RISE 
UP são o projeto de catequese que a pastoral propõe aos jovens e 
adolescentes portugueses viver como caminho que culminará na 
participação das jornadas. Esta adaptação, acreditamos nós, facilita-
rá o trabalho dos animadores que têm grupos com jovens com defi-
ciência intelectual permitindo que estes jovens possam preparar-se e 
viver melhor as jornadas. As catequeses serão publicadas no site das 
jornadas juntamente com as catequeses que já estavam pensadas 
para os jovens sem deficiência intelectual. Sabemos, por experiência, 
da riqueza e da dignidade dos amigos especiais e cabe-nos aprender 
com eles como nos podemos levantar ao jeito de Maria para chegar 
até ao seu Filho. 
 O Luís Lobo e o Nuno Teixeira aceitaram o desafio de falar 
sobre as suas tentações que era o tema da catequese de janeiro. Bre-
vemente o vídeo ficará disponível na página das Jornadas. 
 Até lá fiquem com o conselho do Nuno “sejam perseveran-
tes na oração”. 
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Notícias Fé e Luz

COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - ÉVORA

 No dia 9 de Outubro a comunidade Fé e Luz de Évora fez-
se presente numa atividade de Anima(ação) promovida pelo 
Departamento da Pastoral Juvenil de Évora, junto de outros 
representantes de grupos e movimentos, foi uma manhã muito bem 
passada e ainda contámos com a presença do Arcebispo D.Francisco 
Senra Coelho. Esta atividade surgiu no âmbito da preparação da Dio-
cese para as Jornadas Mundiais da Juventude de 2023.
 No dia 14 de novembro estivemos juntos no encontro do mês 
de Novembro, onde partilhámos e rezámos a amizade de Pedro 
e Jesus! Foi um encontro ainda mais especial porque recebemos as 
novidades vindas do Norte, fruto da Assembleia Provincial realizada 
no dia anterior, e também porque celebrámos o aniversário do nosso 
grande amigo Roberto. Buon compleanno!!!
 Destacamos ainda a comemoração do Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência, no passado dia 3 de Dezembro. Estive-
mos presentes no Fórum Inclusivo promovido pela APPACDM de 
Évora, com o tema “Se eu mandasse…”. A nossa Teresa Romão foi 
oradora neste webinar onde falou sobre liberdade religiosa. Ficámos 
todos muito orgulhosos da Teresa e com certezas sobre a importância 
de Jesus na vida dos nossos amigos tão especiais!

COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA GUIA - GOLEGÃ

 Estes últimos encontros da nossa Comunidade “Fé e Luz”  
foram muito especiais. A nossa querida vice-coordenadora Teresa 
Marinho veio até nós, onde todos a conhecemos e divertimo-nos; 
juntos, fizemos a nossa própria avaliação, e “juramos” qual o nosso 
propósito para o novo ano. Foi lindo!
 No dia 3 de dezembro conseguimos comemorar duas 
datas marcantes para nós, na nossa Celebração na Igreja 
Matriz, todos juntos e juntos a Deus: O dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência e os nossos 5 anos de existência.
 Temos também passado a palavra junto do nosso Bispo D. José 
Traquina, do padre João Verga Mota e do nosso querido padre Bruno.

comunidades
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COMUNIDADE SANTA MARIA - ARRIFANA

 Este ano nós começamos as nossas atividades no mês de 
Setembro onde se falou maioritariamente na falta que os encontros 
da comunidade fizeram durante o confinamento e onde desafiamos 
os nossos amigos especiais a pintar a sua própria barca.
 No encontro seguinte, em Outubro, depois do momento de 
oração, realizamos um atelier onde fizemos lanternas decoradas com 
folhas de Outono.
 Depois, em novembro, o nosso encontro foi realizado 
em Romariz onde fomos dar a conhecer do que se trata o mo-
vimento Fé e Luz com direito a um jantar partilhado no final.
 Em Dezembro, assinalamos o dia internacional da 
pessoa com deficiência cumprindo o desafio de decorar uma 
porta. Escolhemos a porta da igreja de Arrifana para esse 
fim. Infelizmente o encontro não se pôde realizar, mas para não dei-
xar a época natalícia passar em branco alguns elementos da equipa 
coordenadora juntaram-se para montar pequenos cabazes com al-
guns miminhos para surpreender o resto da comunidade. 
 Vale ressaltar que em todas as atividades se cumpriu da 
melhor maneira possível as normas de proteção contra a covid-19 e, 
claro, todos os encontros foram seguidos da eucaristia com a partici-
pação dos nossos amigos especiais. 

COMUNIDADE S. JOÃO BAPTISTA - VILA DO CONDE

 A nossa Comunidade está feliz! Voltamos a ter os nossos 
encontros presenciais, sempre com o dobro dos cuidados e com a 
alegria que sempre existiu. Entre esses encontros, acolhemos 
amigos especiais novos, matamos saudades uns dos outros e 
recebemos amigos novos também! Uns vieram de novo, outros 
regressaram! Não fazem ideia da alegria que é para nós voltar 
a ver esses rostos e sentir a sua presença nos encontros e fora 
deles! E caras novas, com novas experiências e muita alegria!
 No meio destas notícias maravilhosas, a nossa comunidade 
celebrou o seu aniversário e fez parte de um encontro muito especial 
em Braga, com a nossa diocese, onde o Fé e Luz deu o seu testemu-
nho como movimento e a nossa comunidade como parte integrante 
dele e da diocese! Esperemos que bons frutos surjam deste trabalho!
Para já, despedimo-nos com a vontade de voltarmos a ver-nos todos 
num futuro próximo, para muita alegria e muita Fé e muita LUZ!
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COMUNIDADE SENHORA DA CONCEIÇÃO - MARQUÊS, PORTO

Foi no dia 17 de outubro, que a Comunidade de Fé e Luz da Senhora 
da Conceição fez eleições para coordenador da Comunidade. Esteve 
connosco, a conduzir todo o processo, a Catarina Carvalho, a vice-co-
ordenadora que nos acompanha.
 Foi uma tarde de muita reflexão e partilha, mas, 
acima de tudo, de muita alegria! Discutimos os pontos fortes 
e as fragilidades da Comunidade e decidimos as prioridades 
para os próximos 3 anos. Houve ainda espaço para uma pequena 
dramatização sobre as eleições, feita pelos membros mais novos da 
Comunidade, bem como para a música, a escuta do Evangelho e a 
oração.
 A Comunidade escolheu a Catarina Elias para suceder à Te-
resa Brito, que tinha sido a coordenadora nos 2 últimos mandatos. 
Desejamos à nossa querida Catarina, um membro da Comunidade 
tão ativo e dedicado há tantos anos, um mandato cheio de desafios e 
iluminado pela Fé do nosso Movimento!

COMUNIDADE FOLGOSA E S. PEDRO DE FINS - MAIA

   No final do ano a nossa comunidade de Folgosa e S. Pedro 
de Fins viveu um dia muito especial: a eleição do coordenador e nova 
equipa coordenadora. Foi com alegria que em comunidade, já 
reconhecida a 9 de março de 2020, identificamos as nossas 
forças e fragilidades, definindo as prioridades para os próxi-
mos anos.
 Agradecemos a toda a comunidade pela escolha da 
nova equipa coordenação, para o próximo triénio: Sérgio Silva 
Pinto, Agostinho Teixeira, Maria José Oliveira, Rui Alexandre Oliveira, 
Sérgio Silva, António Marques, Rui Soares e Pe Domingos Areais.
 Um obrigado especial à Catarina Carvalho, ao Luis Vieira e à 
Teresa Marinho por toda a ajuda que deram à comunidade, à comu-
nidade de Vermoim na pessoa da sua coordenadora Inês Costa pelo 
apadrinhamento e ao Assistente Espiritual Pe Domingos Areais.
Obrigado a todos os que ajudaram a realizar este encontro, de forma 
especial D. Fátima Antunes, D. Gracinda Almeida e ao Grupo Jovens 
Folgosa da Maia.
 3 Dezembro foi o Dia Internacional da pessoa com 
deficiência e conforme convite da província Luzitania fomos 
às igrejas de Folgosa e S. P. Fins, participando na Eucaristia e 
na caminhada da Missão Maia. Vamos caminhar juntos!

Notícias Fé e Luz

comunidades
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COMUNIDADE EM FORMAÇÃO - SANTA MARIA DE LAMAS

    Ao longo do 1º trimestre, realizámos quatro encontros, 
tendo sido o primeiro no dia 23 de outubro com o propósito de fazer 
o acolhimento ao Sr. Bispo, Dom Vitorino Soares, que esteve na nossa 
paróquia para celebrar o Sacramento da Confirmação. 
 No dia 27 de novembro realizámos o encontro de grupo, 
centrado no tema “Maria Madalena”. Neste encontro refletimos 
sobre a tristeza sentida por Maria Madalena ao saber que Je-
sus tinha partido e a alegria de partilhar com todos que Jesus 
tinha ressuscitado.
 No encontro do dia 11 de novembro, no acolhimento, junta-
ram-se a nós os catequizandos do 5º ano e do 8º ano de catequese da 
nossa paróquia. Conheceram a história de Santa Bernardete, a aparição 
de Imaculada Conceição em Lurdes e as peregrinações neste Santuário.

COMUNIDADE SÃO PEDRO DE AVINTES - V. N. GAIA

   Olá a todas as comunidades! Já faz algum tempo que não 
damos notícias, mas a verdade é que a pandemia não tem dado mui-
tas tréguas. Que mazinha! Porém, não quer dizer que não tenhamos
reunido com os nossos amigos especiais. 
 Neste Natal, fizemos uma surpresa muito especial 
a todos eles: visitamos os amigos especiais nas suas casas e 
trouxemos uns miminhos muito saborosos! A acrescentar, tam-
bém trouxemos uns enfeites muito bonitos para colocarem nas suas 
Árvores de Natal!
 Se isso não fosse suficiente, houve quem tivesse uma visita 
do próprio Pai Natal! Que sortudos! Este Pai Natal já tem uma barri-
guinha grande e tudo. Só faltam as barbas brancas!!!
 Fomos recebidos em todas as casas com tanto carinho que 
não conseguimos descrever em palavras. Cantamos, conversamos, 

lanchamos e lemos a oração de dezembro de Fé e Luz. Foi um mo-
mento tão especial!!
 Apesar de ter sido uma tarde memorável, ela passou muito 
depressa. As saudades continuam e resta-nos desejar que o ano de 
2022 seja um ano em que todas as comunidades de Fé e Luz em to-
das as Províncias consigam voltar a reunir os seus amigos com toda 
a normalidade de antes: temos tantas saudades do cantinho dos ar-
tistas em que os amigos especiais mostravam verdadeiramente a sua 
veia artística, saudades do almoço partilhado em que conversávamos 
com os amigos especais e tínhamos momentos tão divertidos com 
eles e saudades da missa e do cantinho da oração, desde o momento 
do ofertório à oração do pobre.
 É só isto que desejamos para o ano de 2022. Desejamos a 
todas as comunidades um ótimo ano de 2022, com muita saúde e mo-
mentos memoráveis com os vossos amigos especiais!

 No dia 18 de dezembro, no nosso encontro, relembrámos a 
simplicidade do nascimento de Jesus. Este menino tão frágil ensina-
-nos que todo o ser humano deve ser acolhido e tratado com carinho. 
Todos aprendemos a importância de estarmos atentos aos 
mais frágeis que precisam de nós para se sentirem felizes.
 Em todos os encontros não faltaram a alegria, a partilha e 
os cânticos que tanto alegram os nossos amigos especiais. 
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TESTEMUNHO
dOS PAIS

 Tenho muitas saudades dos Encontros de Fé e Luz.
 Como pai de uma criança com deficiência, a Rosarinho, fui 
o primeiro a tomar a iniciativa de tentar criar alguma coisa para as 
pessoas com deficiência na minha paróquia (Senhora da Conceição 
– Porto) pois, sendo eles batizados, logo cristãos, deveria a Igreja 
prestar-lhes atenção. Aqueles que tinham possibilidades para isso, 
não iam à catequese, pois não eram aceites para a poder frequentar.
Nessa altura falei com o nosso Pároco, o Pe. Marcelino e, 
quando lhe disse quantas pessoas com deficiência havia à 
volta, na paróquia, ele ficou espantado e mostrou-se logo 
pronto a apoiar-me. Convidei muitos outros pais, alguns que co-
nhecia de outro movimento, do MADI, e começamos a combinar en-
contros para partilharmos os nossos problemas e angústias. 
 Entretanto, uma professora, a Drª Ana Maria Corte Real, 
numa reunião com o Senhor Bispo, disse-lhe que gostava de ajudar 
os deficientes, pois trabalhava com cegos e sentia os seus problemas. 
O Bispo perguntou-lhe se tinha alguma paróquia onde trabalhar e 
ela respondeu que sim. Foi ter com o Pe. Marcelino e disse-lhe que 
esperava poder trabalhar na Senhora da Conceição e ele, radiante, 
disse-lhe logo que sim, pois tinha uns pais interessados para quem 
ainda não tinha encontrado qualquer solução.

 Numa ida a Paris, a Drª Ana Maria inteirou-se do Mo-
vimento “FÉ E LUZ” e, quando regressou, perguntou-nos se 
era aquilo que nós queríamos. Sim, dissemos nós, e foi assim 
que começou o movimento Fé e Luz na Paróquia da Sra. da 
Conceição e que depois se espalhou por outras paróquias.
 A Rosarinho, já nessa altura era muito conhecida na paró-
quia. Ia com a minha mulher e, como ao andar, fazia muito barulho, 
as pessoas já sabiam e diziam logo “Vem aí a Rosário!”. Ela, juntamen-
te com o Luís Cardoso, o Pedro Eurico e o Domingos (que mais tarde 
ficou a trabalhar na paróquia) foram os primeiros! 
 Fizemos algumas coisinhas, entretanto... 
 Claro que muitos dos primeiros elementos já não estão vi-
vos, outros passaram e não ficaram... acho que, dessa altura, de pais, 
que me recorde, somos só eu e a D. Júlia que estamos desde o início 
da comunidade. 
 A ideia de nós tentarmos e de termos conseguido fazer al-
guma coisa na paróquia está nas palavras que eu dizia ao Pe. Marce-
lino: a minha filha é deficiente, mas é um ser humano como 
outro qualquer. Por conseguinte, tem os mesmos direitos das 
outras pessoas e a Igreja tem a obrigação de olhar por ela e 
por todos os que são como ela. 
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TESTEMUNHO DO SR. MÁRIO E DA D. GUILHERMINA
PAIS DA ROSARINHO
COMUNIDADE FÉ E LUZ SENHORA DA CONCEIÇÃO, MARQUÊS, PORTO

 Nessa altura conseguimos mentalizar muitos pais de que 
os filhos não tinham que estar fechados em casa. Não queríamos es-
molas para os nossos filhos, apenas que fossem reconhecidos como 
filhos de Deus de pleno direito e amados como tal.
 O Pe. Marcelino tinha Fé e Luz como a “menina dos seus 
olhos”. Sem este grande Homem nunca chegaríamos ao que somos.
 Por isso eu apoio sempre tudo o que Fé e Luz faz e fico 
contente quando vejo novas crianças – a gente diz sempre que são 
crianças! A minha filha tem 50 anos, mas é uma criança ainda.
 A mensagem que deixo para os pais é que não desis-
tam, porque Deus é grande e há sempre pessoas que nos aju-
dam. E, realmente, a nossa felicidade foram os jovens da paróquia 

que o Pe. Marcelino conseguia ir trazendo para a nossa comunidade e 
que, com grande responsabilidade, nos ajudaram. Estou-lhes muito 
grato. Muito grato, mesmo! Porque deram apoio moral e não só... e 
trabalharam muito. Eu digo sempre aos pais: Deus é grande! Não de-
vemos esconder os nossos filhos, eles têm que andar cá fora para o 
mundo ver que eles são como as outras pessoas, com tanto para dar!
 Eu vi no Facebook que o Fé e Luz fazia 50 anos e di-
go-vos que foi a minha maior alegria! 
 Na Zona Norte há muitas paróquias com comunidades Fé 
e Luz porque, como vinham para a Senhora da Conceição muitos se-
minaristas estagiar, nós sentávamo-los à frente dos nossos peque-
nos, convidávamo-los a participar dos nossos encontros e, depois de 
ordenados sacerdotes, ajudavam nas suas paróquias a fundar novas 
comunidades.
 A minha idade já não me permite ir aos encontros, 
mas fico muito feliz quando vejo no facebook (nacional e inter-
nacional) que somos muitos, muitos! E que realmente valeu a 
pena o sacrifício que nós fizemos e a “luta” que travámos.
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ESPIRITUALIDADE

no colo do pai

Leonor Lemos
Com. Estoril

Benedita Mac Crorie 
Com. Sra da Ajuda

Ana Raquel Vieira
Com. Sra Conceição

SIMPLICIDADE NAS PALAVRAS

Em Fé e Luz todos rezamos juntos, usando formas simples mas plenas 
de sentido. Com as pessoas com deficiência aprendemos a rezar com 
o coração e a empenharmo-nos no essencial.

Uma das formas que usamos para rezar nos nossos encontros 
de comunidade é designada por “Oração de um pobre”. É uma 
pequena frase que, num ambiente de tranquilidade, repeti-
mos juntos várias vezes, de forma a deixar que as palavras 
façam morada no nosso coração.

Aos poucos as palavras ganham sentido, começam a falar à vida de 
cada um. Levam-nos para outros pensamentos que não estávamos 
à espera. Com a experiência aprendemos a deixar-nos levar por este 
tipo de oração que pode até proporcionar o diálogo íntimo com Jesus.

Como é uma oração de repetição, não faz diferença quem sabe ler 
ou conhece palavras complicadas, e mesmo quem tem dificuldade 
em vocalizar pode repeti-la em pensamento. Nesta oração todos re-
petimos o mesmo e ao longo do mês estas palavras voltam ao nosso 
pensamento e guiam-nos no dia-a-dia.

oração de um pobre

Nos próximos meses estas são as ORAÇÕES DE UM POBRE propostas 
pelo Carnet de Route deste ano:

Fevereiro - Obrigado, Jesus, por estares sempre presente quando pre-
ciso de Ti.
Março - Jesus, meu amigo, obrigado por estares sempre comigo 
quando estou triste e quando estou feliz.
Abril - Obrigado, Senhor, por cuidares de mim; obrigado por cuidares 
dos meus amigos.
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ATIVIDADES

PASSATEMPOS

EMBRIAGUEZ
Um bêbado pergunta ao polícia:
- É verdade que o mundo gira ?
É verdade, sim senhor.
- Então vou ficar aqui sentado até que passe a minha casa.

COMPLETA OS PROVÉRBIOS
- Não há luar como o de Janeiro, nem amor ...
- Fevereiro chuvoso faz o ano ...
- Vento de Março, chuva de Abril, fazem...

PAU DE CHUVA

Material necessário:
Embalagem cilindrica 
   (ex. Pacote Pringles, champô…)
Palitos de espetada 
Massa e arroz 
Cola quente 
Cola branca 
Papel 
Tesoura 
Prego 
Fita cola 

Modo de construção :
1. com a ajuda do prego fazer vários furos ao longo da embalagem 
em forma de espiral 
2. Cortar vários palitos com menos 1 ou 2cm do que a largura da em-
balagem
3. Colar os palitos com cola quente em cada buraco reforçando com 
cola quente na parte exterior para não aleijar 
4. Colocar a massa e o arroz no interior da embalagem
5. Fechar a embalagem com a tampa e lacrar a tampa com cola quen-
te ou fita cola 
6. Para decorar o exterior do pau de chuva, passar uma camada de 
cola branca na embalagem e aplicar uma camada de papel, repetin-
do sucessivamente até ficar bem resistente sendo que a última cama-
da deve de ser cola. 
7. Agora deixem a vossa imaginação fluir e decorem o vosso pau de 
chuva com desenhos, fitas coloridas, autocolantes…
Agora é só ouvir o barulhinho da chuva.

NA CATEQUESE
- Pedrinho onde está Deus?
- No céu.
- Muito bem. E, para ti Mariazinha. Onde está Deus?
- No nosso coração e no céu.
- Muito bem. E para ti Joãozinho, onde está Deus?
- Na banheira.
- Na banheira? 
- É que eu estava a tomar banho e a minha mãe disse: «meu deus 
ainda estás na banheira ?!....»

TAMBOR

Material necessário:
Lata 
Balão 
Fita cola ou elástico 
Lápis 

Modo de construção :
1. Cortar a ponta do balão 
2. Colocar o balão na parte superior da 
lata de forma a tapar a abertura 
3. Colocar fita cola ou um elástico para fixar o balão 
5. Decorar a gosto
Agora é só pegarem na vossa colher ou lápis para usufruir do vosso 
tambor!

MARACAS
Material necessário:
 Garrafas de plástico
Arroz/ massa/ feijão 
Fita cola 
Pau (opcional)

Modo de construção :
1. Colocar nas garrafas  arroz/ massa/ feijão 
2. Juntar os dois gargalos das garrafas fechadas e colar com bastante 
fita cola. Ou colocar um pau no gargalo da garrafa e colar com bas-
tante fita cola 
 3. Decorar as vossas maracas a gosto e toca a abanar.

construir um instrumento musical

para rir e pensar
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ATIVIDADES

RECEITA

DESCOBRE AS 10 DIFERENÇAS

Material:
2 Taças
1 Garfo
Papel vegetal
Tabuleiro de forno
Grelha de arrefecimento

Ingredientes (14 a 16 unidades):
- 9 colheres de manteiga à temperatura ambiente
- 1/2 chávena de açúcar mascavado
- 1 Ovo M
- 1 chávena de farinha sem fermento
- 1/2 c. de chá de fermento
- 1/2 c. de chá de sal
- 1 chávena de flocos de aveia
- 1/2 c. de chá de avelãs tostadas
- 1 chávena de pintarolas

BOLACHAS COLORIDAS

Preparação
- Preaqueça o forno a 180º C. Combine numa taça a manteiga e o 
açúcar mascavado. Misture até ficar cremoso.
- Adicione o ovo e misture gentilmente até uniformizar.
- Noutra taça misture a farinha, o fermento, o sal e os flocos de 
aveia. 
- Combine as duas misturas.
- Pique grosseiramente as avelãs e adicione à mistura. Junte metade 
das pintarolas.
- Forre um tabuleiro de forno com papel vegetal. Faça pequenas 
bolas com a massa e trabalhe ligeiramente as bolachas com a mão 
para que fiquem com 1,5 cm de altura. Deixe espaço entre elas 
para que não colem ao crescer. Decore com as restantes pintarolas 
(enterre ligeiramente) e leve ao forno 10 minutos ou até que fiquem 
douradas
- Retire do forno e deixe repousar 5 minutos para que fiquem mais 
rijas. Depois deixe-as arrefecer numa grelha.
- As bolachas coloridas estão prontas! Agora é só deliciar-se em 
família. Bom proveito!

RECEITA RETIRADA DE:  https://www.pingodoce.pt/receitas/tecnicas/na-coz-
inha-com-as-criancas-bolachas-coloridas/
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PARA COLORIR
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A NÃO PERDER

documentos E PUBLICAÇÕES

25.01 21H00-23H00 | PROTEGER E CUIDAR: A INTERAÇÃO COM A CRIANÇA/JOVEM, ADULTO VUNERÁVEL E OS SEUS RISCOS: COMO ME 
                                             RELACIONAR E COMO OS PREVENIR - WORKSHOP NO ZOOM - INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA

01.02 21H00-23H00 | PROTEGER E CUIDAR: A AÇÃO EM CASO DE SUSPEITAS E DENÚNCIAS: COMO AGIR? 
                                             WORKSHOP NO ZOOM - INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA

06.02 14H30-17H00 | FESTA DA LUZ - EUCARISITA E CONVÍVIO EM FOLGOSA E S. PEDRO DE FINS

06.03 14H30-17H00 | ENCONTRO SINODAL FÉ E LUZ - S. PEDRO DA COVA

07.05 HORA A DEFINIR | ASSEMBLEIA PROVINCIAL - VIDEOCONFERÊNCIA (ZOOM)

21- 22.05  A DEFINIR | FORMAÇÃO PARA JOVENS FÉ E LUZ  - INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA

CARTA E CONSTITUIÇÃO FÉ E LUZ INTERNACIONAL  ............................................................................................................................. 3,50€ 

CARNET DE ROUTE 2021-2022: VINDE E VEDE  ...................................................................................................................................... 6,00€

IÇAR AS VELAS FORMAÇÃO JOVENS GUARDAMAR  ............................................................................................................................... 3,00€

FÉ E LUZ NA VIDA QUOTIDIANA  ..............................................................................................................................................................  4,00€

CADERNO DO RESPONSÁVEL .................................................................................................................................................................... 4,00€

O CAMINHO DO CORAÇÃO  ........................................................................................................................................................................  4,00€

JESUS VULNERÁVEL  ................................................................................................................................................................................ 10,00€

VOCÊS BRILHARÃO NO MUNDO COMO AS ESTRELAS NO UNIVERSO .................................................................................................. 3,50€

O NOSSO 1º CARNET DE ROUTE  ...............................................................................................................................................................  5,00€ 

CANCIONEIRO FÉ E LUZ  ............................................................................................................................................................................. 5,00€

CALENDÁRIO FÉ E LUZ  .............................................................................................................................................................................. 3,00€

NOTA: ALGUNS DESTES E OUTROS DOCUMENTOS ESTÃO DISPONÍVEIS EM FORMATO DIGITAL PARA DOWNLOAD NO SITE FEELUZPORTUGAL.ORG

DONATIVOS SUPERIORES A:


