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INTRODUÇÃO

FAZER A FESTA

As temperaturas começam a subir, aproxima-se o Verão.
Terminado o mês da Mãe do Céu e o Pentecostes, entramos no mês 
das comunhões e dos santos populares. Já cheira a mar, a sardinha 
assada e a festa.

Os nossos amigos especiais anseiam pelos campos de férias, pelos 
abraços, pelas canções, pela libertação da alegria, escondida tanto 
tempo atrás das máscaras.

Apesar das sombras que pairam no planeta e em particular na 
Europa, precisamos cultivar a alegria e a esperança. Precisamos 
semear a Paz e o Amor. Precisamos fazer da nossa vida um lugar 
de beleza.

Por isso, toca a sair de casa! 
Toca a sorrir e a fazer festa! 
Toca a desancorar a nossa barca Fé e Luz! 
Sem medo das ondas nem das marés, porque Jesus é o nosso 
timoneiro.

Grande abraço.
Pe J A
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ENTREVISTA fé e luz

MÃE DO DIDO
ALICE CABRAL

Olá, Alice! 
Como está tudo por aí, por essas lindas terras alentejanas?
Estamos no mês de Maio, mês de Maria, Mãe de Cristo e nossa 
Mãe. Mãe de Lourdes, Mãe de Fátima, Mãe de Fé e Luz.
E por estarmos neste mês, gostaríamos de lhe fazer algumas 
perguntas, não só à Alice que dedicou tanto da sua vida ao 
Movimento Fé e Luz nacional e internacional, mas principal-
mente à Alice, uma mãe de Fé e Luz, a mãe do Dido.

 Alice, em que altura soube que o Dido tinha uma defi-
ciência mental? O que sentiu nesse momento? Como reagiu?
 Olá. Muito obrigada por este desafio!
 O Wadid, a quem chamávamos Dido, nasceu no dia de S. 
Francisco (4.10.1971) em Lisboa, apesar de vivermos em Munique, 
na Alemanha. Nasceu bem e até aos 2 meses parecia estar tudo bem 
com ele. Nessa idade – 2 meses e 4 dias – teve a primeira convulsão, 
quando o estava a mudar depois da 1ª mamada, às 6h da manhã. 
Exames, internamento hospitalar, conclusão: a mãe inventa con-
vulsões para um bebé que está ótimo! “Vá para o colo da sua mãe e 
para a sua terra e o bebé fica bom!”- disseram os médicos do Hospital 
universitário de Munique… E ele continuou a ter muitas convulsões 
apesar dos calmantes que lhe deram, mas continuava muito ativo e 

bem desenvolvido. Esta situação de não acreditarem em mim, cau-
sou-me um grande sofrimento e um medo que não estivesse a ser 
feito o possível para tratar o Dido. Uma noite fui-me mesmo abaixo e 
chorei muito, mas, de repente, fiquei mais calma com uma ideia que 
me “invadiu” de mansinho. Lembrei-me duma frase da minha mãe, 
na primeira lição de catecismo que ela me deu, abrindo um livro que 
era dela em criança. “Deus criou-nos para sermos felizes”. Aquela fra-
se, que surgia na minha cabeça, deu-me uma paz grande: se Deus 
nos criou para sermos felizes, tinha-me dado o Dido para sermos fe-
lizes. Acontecesse o que acontecesse era para sermos felizes, podia 
confiar: Ele estava connosco.

 Como foi acompanhar o crescimento do Dido?
 Aos 4 meses o Dido começa a ser tratado por um médico mui-
to interessante, que constituiu um suporte fantástico para todos nós, 
focando-se sempre nos progressos em termos de desenvolvimento e 
nos sintomas que nos ensinou a registar para lhe transmitir, dando-
-nos um papel ativo de colaboradores implicados no acompanhamen-
to da sua saúde. Aos 6 meses aparece uma nova forma de convulsões 
que provocam um novo ritmo, mais lento, do desenvolvimento. Assim 
fomos descobrindo devagar e com problemas práticos para resolver, o 
seu atraso global, ou seja a sua deficiência. Esta, sempre vista como 
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um desafio sobre o qual se podia agir. Aos 10 meses começa uma fisio-
terapia em que também sou envolvida, o que me ajuda imensamente 
a encarar a situação. A alegria que tinha com aquele bebé, o apoio 
enorme que tinha do meu marido e da minha sogra permitia viver as 
dificuldades com confiança. Os progressos que aconteciam inespera-
damente eram um incentivo que vinha dele mesmo.
 Vieram tempos muito difíceis após um internamento de 3 
meses. Ele saiu do hospital profundamente fechado sobre si: tinha 
deixado de andar e até de gatinhar, deixara de sorrir e de responder 
ao nome. Mas chegando a casa, três dias depois começou a gatinhar 
e quinze dias depois voltou a andar e a sorrir. Contudo o seu com-
portamento tornara-se muito difícil de gerir. O Adel tinha acabado 
o doutoramento e a bolsa e arranjou emprego na Universidade em 
Göttingen, no centro da Alemanha. Tive muitas ajudas no nosso novo 
ambiente, da parte:
 - De um menino de dois anos, como ele, mal aceite pelos 
pais e pelos vizinhos, para quem a nossa amizade também fez uma 
grande diferença, iniciando uma rede de relações de vizinhança va-
liosíssima para todos;
 - Da minha vizinha que compreendeu que eu não conse-
guia tratar da casa, da comida e propôs-se ficar com o Dido um boca-
dinho para eu poder passar o aspirador, ou a sopa…;
 - De um médico extraordinário que me diz: “O Dido apren-
deu muitas coisas, mas não sabemos como é que ele aprende. Preci-
samos de descobrir como. Preciso da sua ajuda para isso”. O trabalho 
de observação que ele me pediu para fazer, mudou a minha atitude 
de desespero e violência por não conseguir… e foi assim que des-
cobri que, cantando-lhe, ele conseguia olhar para mim e parar o 
seu comportamento cheio de compulsões e agitação. Uma alegria 
quando consegui que ele compreendesse que a mesa, a que ele tinha 
trepado, tinha um limite e que se podia parar de se arrastar antes de 
cair… Uma vitória importantíssima para ele e para mim.
 Foi assim que fomos acompanhando o desenvolvimento 
dele, rodeados de mãos que ajudavam e por muitos amigos, pois ele, 
desde muito cedo, sabia como mostrar às pessoas, que nos rodea-
vam, que elas eram capazes. Esse dom que ele tinha, criava relações 
muito agradáveis, apesar da vigilância constante de que ele carecia. 
Ele aceitava, com alegria, ser impedido de fazer as coisas perigosas. 
Não se revoltava, mas ficava à espera que estivéssemos distraídos 
para voltar a tentar… As conquistas porém, eram mais fortes e 
davam ânimo para suportar o stress permanente. Exemplo simples 
disso: um dia tínhamos tido visitas em casa e eu tinha posto uma 
jarra com flores num sítio acessível a ele e onde ele costumava trepar 
e derrubar tudo. De manhã as flores ainda lá estavam. Costumáva-
mos, nos nossos passeios, olhar para as flores e, quando apanhava 
uma florinha, eu punha-a ao pé do nariz e cheirava e depois expirava 
ruidosamente dizendo: “cheira bem!” E naquela manhã, o Dido olhou 
para as flores e, em vez de trepar, pôs as mãos nas costas e avançou a 
cabeça como se fosse cheirar as flores… Fiquei maravilhada e passei 
a ter um ramo de flores num local mais protegido, mas que estava ao 
seu alcance. Pela vida fora, fomos tendo sempre momentos destes de 
maravilhamento. Pequenos pormenores? Sim, mas a vida pode ser 
feita destes pequenos milagres… e foram tantos!

 Entretanto, a família foi aumentando, com a Muna 
e a Nura. Como era a vivência familiar? E a relação das irmãs 
com o Dido?
 O projeto de alargamento da família foi mais um “milagre”. 
Tínhamos regressado a Portugal e, passámos um ano difícil em Lisboa 
em casa dos meus pais, à espera que se concretizasse o contrato para 
a Universidade de Évora que nos fez regressar. Finalmente, quando o 
Dido ia fazer 6 anos, chegámos a Évora. Na altura, a deficiência “dis-
pensava” da escolaridade obrigatória, mas o Dido foi acolhido na AP-
PACDM, na altura com muito poucas condições. Fomos envolvidos no 
processo de criação da CERCI, que já estava legalmente constituída. 
Havia um grupo de professores que promoviam uma reflexão sobre a 
educação das crianças com deficiência, mas o projeto não conseguia 
avançar pela dificuldade de encontrar um espaço físico. Tudo isto não 
nos abria à possibilidade de ter outra criança…
E… outra aventura começa: Um dia aparece, à minha porta, uma 
jovem de 15 anos com uma filha de um ano que me pede para traba-
lhar em minha casa. Entra e mostra-nos que é possível gerir o Dido e 
outra criança…
E… quando o Dido tem 7 anos e meio nasce a nossa Muninha. Ele re-
vela alguns ciúmes mas procura a irmã, o que exige de nós uma vigilân-
cia grande. Ela revela uma capacidade de adaptação incrível! Os desa-
fios que enfrentamos são incríveis e podia contar inúmeras histórias… 
Muito cedo a Muna mostra-nos que sabe que tem que se proteger, mas 
isso não a impede de crescer com uma grande ternura pelo irmão como 
revela esta foto. Muito pequenina, sabia como “controlar” aquele mano 
tão grande em relação a ela, cantando-lhe. Isso, nas suas próprias pala-
vras, fê-la crescer e assumir responsabilidades…
 9 anos e meio depois, a pedido da Muna, que queria “uma 
irmã para jogar ao elástico”, nasce a Nura. O Dido tinha quase 17 anos 
e achou muita graça à nova mana, mas – não sei se sabem que uma 
cadeira de bebé tem rodas e é giro virar a cadeira para fazer rodar as 
rodas… estão a ver, não é? Uma vez conseguiu… a vigilância nunca 
era suficiente… o malandro sabia bem quando estávamos distraí-
dos e lá vai a Nura (2 ou 3 meses) parar ao chão! Um susto!
Mas que festa foi para todos a chegada deste novo elemento – revo-
lucionário – que contava desta vez com a proteção da mana grande. 
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Cresceu com as cantigas do mano e o embevecimento de todos in-
cluindo o próprio Dido. Aos 3 anos, já cantava em canon comigo e a 
Muna para o mano ficar encantado!
 As conquistas do mano grande, eram vividas por elas tam-
bém como ilustra a alegria com que a Muna (7 ou 8 anos) me vem di-
zer: “Mãe o Dido conseguiu!” E o que ele tinha conseguido? Abrir uma 
porta que estava fechada à chave para ele não passar… Os desafios 
eram constantes porque o Dido nunca desistia de tentar ultrapassar 
os obstáculos para chegar aos seus objetivos, mas a sua alegria aju-
dava a encontrar soluções… Sem as ajudas que fui tendo não seria 
possível… Não se pode ficar sozinho… Precisamos de mãos, de re-
partir tarefas… e quando se tem uma pessoa como a Manuela, a 
Aurélia ou a Joaquina, a gratidão é enorme!

 Quando e como conheceu o Movimento Fé e Luz? O 
que encontrou/encontra em Fé e Luz? E o que partilha, em 
Comunidade, com os outros pais?
 Foi em 87 que conheci o Movimento Fé e Luz. Tínhamos 
aqui em Évora um grupo dinamizado pelo Pe Agostinho Leal, capelão 
do Hospital de Évora. Organizávamos, todos os anos, a celebração do 
Dia Nacional e depois Internacional das Pessoas com Deficiência, des-
de 1981 – “Ano Internacional do Deficiente”. O Pe Agostinho, através 
do Pe Vítor Feytor Pinto, soube que o Movimento existia e convidámos 
as comunidades de Lisboa para vir a Évora. Reunimos muitas famílias 
e pessoas com deficiência intelectual nos Salesianos com pessoas das 
comunidades de Lisboa: Candeias e Arroios, penso que veio também 
a Joana da comunidade dos Olivais. Falaram-nos da sua experiência 
e a Maria Helena Vaz Pinto falou-nos da revista Ombres et Lumière 
que, de imediato assinei e me tem acompanhado e alimentado des-
de então. Nessa altura, os pais estavam muito preocupados com as 
respostas sociais – queriam residências “para quando nós morrermos 
eles terem um amparo”… um movimento de Igreja não era moti-
vador numa cidade marcada por uma bipolarização muito forte em 
que “o povo” “tinha” que “rejeitar” a Igreja porque ela era dos “ricos”, 
apesar de virmos a saber que alguns dos pais, que diziam isso, iam à 
missa… Por isso, nada avançou nesse momento.
 Bem mais tarde, em Setembro de 1995, o Diretor da Forma-
ção profissional da APPACDM, questiona-se: trabalhamos com estas 
pessoas que adquiriram competências pessoais e profissionais que as 

habilitam para o trabalho. Quem trabalha com elas as questões da 
espiritualidade? Do sentido das suas vidas, da diferença que sentem? 
E promoveu um encontro das famílias dos cursos de formação e ou-
tras, em que fui incluída, com as comunidades de Candeias e Arroios. 
Um encontro muito divertido, com músicas que nos entusiasmaram: 
“sou eu que faço comunidade…” e outras. A Sílvia Ramos, muito jo-
vem, deixou-nos documentação e foi-nos escrevendo e telefonando 
para não deixar arrefecer os ânimos. As pessoas vinham de várias pa-
róquias de Évora e acabamos por nos fixar na Paróquia de Nª. Srª. de 
Fátima, paróquia nova com dois padres jovens que nos acolheram, 
envolvendo a comunidade paroquial. O Pe Agostinho ajudou-nos 
a crescer na fé e a partilhar as nossas experiências confiando-as a 
Jesus. Pondo palavras nas nossas experiências, fomos criando laços 
fortes entre nós e fomos vendo os nossos filhos crescer com a amiza-
de dos jovens e o incentivo a participar ativamente nos encontros de 
comunidade e noutros encontros que fomos promovendo, para nos 
dar a conhecer.

 Maria foi escolhida por Deus para ser Mãe de Jesus. E 
disse-Lhe SIM, um SIM incondicional.
Sente que Deus a escolheu a si, Alice, para ser a mãe do Dido, 
confiando no seu Sim? Ao longo da sua vida, como se foi e 
vai dando este processo de discernimento, relativamente aos 
planos que Deus tinha e continua a ter para si?
 Nunca me senti “escolhida”, mas senti o dom da maternidade 
como um dom amoroso do nosso bom Deus. Naquele momento que 
referi acima, senti que disse SIM, ao que Deus queria para mim e para a 
nossa família, abandonando-me à Sua vontade, no sentido de S. Carlos 
de Foucauld, santo que marcou a minha vida desde cedo. Ao longo da 
minha vida tenho procurado (e nem sempre conseguido) entregar-me 



7

à Sua vontade, confiando na presença do Espírito Santo que abre cami-
nhos quando tudo parece estar fechado. Jesus tem-me mostrado tan-
tas vezes que está comigo, que é meu amigo e me ajuda a reerguer-me 
e a confiar. Que manda braços e gente e… o perdão sempre!
 Como hesitar em dizer-lhe sim? Às vezes achei que Ele estava 
a abusar…            Mas Ele foi-me sempre mostrando que era possível…

 Como viveu o momento da partida do Dido dos seus 
braços para os braços de Deus Pai?
 Aconteceu de repente e inesperadamente, mas, mais uma 
vez, cheio de manifestações do amor de Deus. Senti-me nas mãos de 
Deus. Mãos de confiança, na minha experiência funda.
No Domingo de manhã, após uma convulsão em que a respiração não 
recomeçou de forma espontânea, eu tinha “sentido” que o Dido podia 
morrer e tinha enviado um sms aos membros da comunidade pedin-
do que rezassem por nós. Ele foi colocado em coma induzido e com 
respiração artificial. Ao fim da tarde o Pe Agostinho deu-lhe a Santa 
Unção e tivemos um momento de oração.
 A sua morte foi um momento muito difícil sob vários aspe-
tos: nesse dia o meu marido tinha que ser operado de urgência a uma 
hérnia. Quando ele foi para o bloco operatório, havia esperança pois 
o Dido, tinha começado a respirar por ele e as convulsões pareciam 
ter parado, mas depois, à medida que se foi reduzindo a anestesia, 
as convulsões foram regressando. Os médicos e enfermeiros fizeram 
tudo com muito carinho e competência, mas ao fim da tarde de 2ª 
feira ele faleceu. Eu estive sempre ao seu lado, apesar de ele estar na 
Sala de Observações do Banco de Urgência. O médico neurologista, 
que o acompanhava há mais de 20 anos, ficou ali e perguntou-me se 
queria ir dar a notícia ao meu marido oferecendo-se para vir comigo, 
não me deixando sozinha naquele momento de tão grande aflição. 
Ajudou-me muito o ter coisas para resolver e não ficar sozinha. As 
minhas filhas estavam em Inglaterra e toda a minha família vive em 
Lisboa ou noutros locais. Mas a minha família Fé e Luz estava ali… 
esteve sempre ali e mais uma vez a gratidão foi o sentimento do-
minante naquele momento… O buraco negro daquele pedaço tão 
vital de mim, que tinha partido, foi-se manifestando devagar… O 
meu marido e as minhas filhas tiveram percursos diferentes e por isso 
pudemos apoiar-nos uns aos outros ao ritmo de cada um.
 O funeral foi um momento em que sentimos com enorme 
gratidão a marca linda que o Dido tinha deixado na comunidade Fé e 
Luz, na comunidade eborense e na minha família. O gesto que a Olga 
e a equipa de coordenação da comunidade, com a sua criatividade, 
criaram, ajudaram todos a viver aquele momento com esse senti-
mento dominante de gratidão pela vida que nos tinha sido dada e 
que voltava para o nosso bom Pai. O Deus de Amor de quem o Dido ti-
nha, tantas vezes, sido espelho, para transmitir a Sua luz, pelo modo 
amoroso como acolhia as pessoas com o que elas tinham para dar.

 Ao Fé e Luz disse muitas vezes SIM, assumindo res-
ponsabilidades no movimento. O que gostava de partilhar 
sobre esta missão como mãe comprometida e envolvida em 
Fé e Luz?
 Como se percebe pelo que disse acima, recebi tanto do Fé 

e Luz (e continuo a receber) que não pude nunca dizer não, quando 
me era pedido um serviço. Mas, por exemplo, quando me elegeram 
Coordenadora Nacional do Fé e Luz, senti que era abusivo pedir-me 
isso… Estava envolvida num projeto muito desafiante, de volunta-
riado cívico, ligado às minhas funções profissionais no campo das 
crianças em risco e dos maus-tratos. Era preciso criar dinâmicas no-
vas ao nível do voluntariado, o que era adicionado às funções profis-
sionais muito exigentes. A vida familiar requeria muita atenção, mas 
pude sempre contar com o apoio total do meu marido na educação 
e nas tarefas domésticas, o que me permitia aceitar os desafios. Foi 
nossa preocupação, apoiando-nos um ao outro, não ficarmos cen-
trados nos problemas que levantava a deficiência, mas sem o apoio 
logístico um do outro, tal não era possível.
 A gestão de tudo nem sempre era fácil, mas o que recebi do 
Movimento foi muito mais do que pude dar. Foi muito importante po-
der partilhar com outras mães e pais as experiências uns dos outros e 
poder compreender melhor o que vivemos, através dessa partilha.

 Alice, um muito obrigado pela sua disponibilidade e 
pelo seu grande testemunho de mãe.
Um abraço apertado, à maneira de Fé e Luz, e um até sempre.
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Notícias FÉ E LUZ

COMUNIDADES FÉ E LUZ NA UCRÂNIA
 
 Há alguns meses que a Ucrânia se viu envolvida num conflito com a vizinha Rússia e com o avaçar da invasão muitos foram os que se 
viram obrigado a fugir das suas cidades ou até do país, outros foram para a frente de batalha e outros esperam, escondidos, pela paz.
 Partilhamos uma das cartas de recebemos com notícias das várias Comunidades Fé e Luz Ucranianas:

NO MUNDO
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CARTA RAÚL IZQUIERDO - COORDENADOR INTERNACIONAL

 Senhor Jesus,
 Contemplo as tuas mãos, que acariciaram as crianças e 
curaram a filha de Jairo, o cego Bartimeu e a sogra de Pedro... agora 
prefuradas por cravos na cruz.
 Contemplo os teus pés, que tantos caminhos da Galileia 
precorreram... agora rasgados pelas feridas.
 Contemplo os teus olhos, que viram com pena aquele jo-
vem rico, que se encheram de lágrimas ao saber da morte do teu ami-
go Lázaro, que observaram com ternura aquela mulher samaritana... 
e agora vejo-os inertes e fechados.
 Contemplo os lábios de onde sairam as tuas palavras de 
bem-aventuranças, que chamaram os discípulos e denunciaram o 
abuso dos mercadores do templo... e agora estão magoados e ensan-
guentados pelos socos.
 E em ti, meu Senhor e Mestre, contemplo todos os cruci-
ficados deste mundo com os cravos da guerra, da violência, da indi-
ferença e da exclusão. Contemplo a todos os seres humanos a quem 
são roubadas as possibilidades e a dignidade. Em ti, contemplo hoje 
as vítimas, os que perdem quase sempre, aos que todos viram o rosto.

CARTA DOM MARCO - ASSISTENTE ESPIRITUAL  INTERNACIONAL
 
 Páscoa significa “passagem”: Jesus passou da morte à vida 
depois da sua paixão. Também é possível que vivamos esta passagem 
agora, se amamos os nossos irmãos. Nas nossas comunidades Fé e 
Luz, o amor aos nossos irmãos e irmãs significa acolher, ser amigo, 
partilhar e isto dá-nos uma nova vida a cada dia. Mas hoje, multi-
plicam-se os sinais de morte, especialmente para os nossos irmãos 
e irmãs da Ucrânia: esta terrível guerra é uma fonte de sofrimento e 
destruição. Porém, a festa pascal do Senhor Jesus converte-nos em 
instrumentos de paz e reconciliação para que o ódio e a vingança não 
prevaleçam, olhando Jesus que invocou o perdão de Deus na Cruz.

NOVO SITE FÈ E LUZ INTERNACIONAL

 
 Foi lançada a nova página do Fé e Luz internacional, dis-
ponível em três linguas, para divulgar o movimento, partilhar notí-
cias e recursos. Neste site podes descobrir mais sobre o Fé e Luz e a 
sua identidiade, ler testemunhos e notícias, consultar a agenda de 
atividades, descobrir as comunidades que existem no mundo, fazer 
donativos e aceder a documentos.
 A intranet ainda está a ser terminada mas será também um 
ótimo recurso para o movimento que vai surgir brevemente.
 Acede à nova página do Fé e Luz através do telemóvel, tablet 
ou computador e partilha com os teus amigos e a tua comuinidade: 
www.foietlimuere.org

 Mas, também contemplo a tua Ressurreição. Naquelas mu-
lheres e homens que te conheceram e o viveram. Naquelas pessoas 
que tratam de fazer o mundo um lugar melhor, que oferecem sorri-
sos, trabalho e compromisso.
 Ajuda-nos, aos que formamos a família Fé e Luz, a viver a 
tua Ressurreição, a ser comunidades que desde a Cruz sejam trespas-
sadas pela tua VIDA ABUNDANTE.
 Dá-nos a graça de que Fé e Luz seja um lugar de ENCONTRO 
onde te descobrimos VIVO nas nossas irmãs e irmãos, no meio das 
suas fragilidades.
 Empurranos para sermos valentes e audazes no testemu-
nho da tua Ressurreição pela nossa história e as nossas atividades e 
rotinas de cada dia.
 E recorda-nos sempre que a morte não tem a última pala-
vra, a aceitar com maior alegria e sentido a Cruz, a tua e as nossas de 
cada dia, a descobrir que as dificuldades são oportunidades e que as 
pessoas com deficiência são um dom precioso.
 Obrigado por nos amares tanto, de forma tão radical e tão 
única. Obrigado pela superabundância do teu Amor, por nos amares 
primeiro. Obrigado.
Feliz Páscoa!

  Senhor, ensina-nos a 
realizar atos de amor a cada dia, 
dá-nos força para preserverar a vida 
e alimentar a esperança sobre tudo 
para os que vivem em dor e sauda-
de, ajuda-nos a construir um ,undo 
mais justo para nós e para todos.
 Feliz Páscoa!
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FESTA DA LUZ

 A LUZ DO REENCONTRO
 No domingo, dia 06 de fevereiro,  na paróquia de Folgo-
sa - Maia, as comunidades Fé e Luz da zona Norte encontraram-se 
para celebrar a Festa da Luz, enchendo a igreja de cânticos dançados, 
palavras espontâneas e gestos cheios de simbolismo. Este reencon-
tro proporcionou grande alegria a todos, mas em especial às pessoas 
com deficiência, que neste tempo de pandemia se viram privadas de 
contacto social.
 Na partilha da reflexão sobre o Evangelho o Assistente Es-
piritual Nacional, Pe. José Augusto Oliveira, desafiou cada membro 
do Movimento a ser como os discípulos e a lançar as redes para che-
gar a mais famílias com filhos com deficiência, a mais jovens e adul-
tos que procuram o seu lugar e a sua missão e desta forma renovar e 
fortalecer as comunidades existentes, mas também levar o Fé e Luz 
até dioceses portuguesas que ainda não o conhecem. 

PROVINCIA LUZITANA

 Os corações iluminaram-se quando a luz de Jesus surgiu no 
Sírio, recordando que na barca do Fé e Luz está sempre Jesus e que 
ninguém se deve sentir sozinho ao longo do caminho.
 O dia terminou com um momento de convívio onde os dons 
e talentos de cada um foram partilhados para divertimento de todos, 
partindo, de seguida, para as suas comunidades, com esperança no 
futuro e muitas propostas no horizonte.



11

ENCONTRO SINODAL FÉ E LUZ

 No passado dia 6 de março juntaram-se todas as comuni-
dades de Fé e Luz no Centro Pastoral da Paróquia de S. Pedro da Cova, 
para uma tarde de reflexão e discernimento sobre o Caminho Sinodal 
que a Igreja tem feito e como o poderá fazer, com especial enfoque 
na integração na pessoa com deficiência.
 Na preparação deste Sínodo dos Bispos de 2023, o Papa 
Francisco quis ouvir a opinião de todos os leigos, especialmente 
os mais frágeis e as minorias, sobre o caminho que a Igreja deverá 
percorrer em conjunto no futuro. Assim, promovemos esta tarde de 
reflexão que foi muito rica pela partilha de experiências e opiniões 
realizada entre todos. Contámos com a presença de Cátia Tuna (dou-
torada em História, mestre em Teologia, docente na Faculdade de 
Teologia da Universidade Católica Portuguesa), Cónego Joaquim 
Santos (pároco da Igreja do Santíssimo Sacramento, coordenador 
da Comissão Sinodal Diocesana do Porto), e José Carlos Carvalho 
(doutorado em Teologia Bíblica, docente na Faculdade de Teologia 
da Universidade Católica Portuguesa, membro do Movimento de Fé e 
Luz na Comunidade da Sra. da Conceição) como oradores, o que nos 
enriqueceu a discussão. 
  De facto, concluímos que o Movimento de Fé e Luz 
é desde 1971 um exemplo para Igreja de como fazer um ca-
minho sinodal, de acolhimento a todos, nos seus dons e li-
mitações, escutando-os e valorizando-os. Contudo, ainda 
há muito caminho a percorrer no sentido de incluir a pessoa 
com deficiência na Igreja (nos sacramentos, na catequese e 
nas próprias paróquias). Foi debatida ainda a necessidade de 
maior colaboração entre leigos e consagrados para que seja 
possível edificar uma Igreja mais sinodal – dos primeiros, es-
pera-se que aceitem o desafio; aos segundos, pede-se maior 
abertura na colaboração.  Só em conjunto poderemos cons-
truir uma Igreja à semelhança de Jesus, que a todos acolhe, a 
todos envia e a todos converte.

FORMAÇÃO PARA JOVENS DE FÉ E LUZ DA PROVÍNCIA LUZITANA

 O Movimento Fé e Luz da Província LuZitana (Portugal) 
organizou no último fim-de-semana uma formação para os amigos 
jovens de todas as comunidades do país. Principalmente dirigida 
aos que têm papéis em equipas de coordenação, incluiu também a 
presença de jovens que estão a iniciar o seu percurso no Movimento, 
amigos especiais, e ainda a Vice-Coordenadora Internacional do Mo-
vimento que acompanha a província, Elena Escribano.

 A formação decorreu em Cortegaça, na Casa de S. Paulo, 
entre o dia 13 e 15 de maio de 2022, e participaram cerca de 45 
pessoas. Teve como tema principal “Levanta-te” baseado na passa-
gem de Lucas “Maria levantou-se e foi ao encontro de Isabel”, com 
o intuito de incitar os jovens ao desafio da sua missão em Fé e Luz. 
Decorreram sessões plenárias sobre a Carta e Constituição de Fé e 
Luz, sobre “Vocação, acompanhamento e compromisso”, “Responsa-
bilidade e liderança”, sobre a Família Internacional de Fé e Luz e ainda 
testemunhos sobre a vivência na Arca. A formação contou também 
com momentos de partilha em pequenos grupos, workshops (mú-
sica, trabalhos manuais, jogos, oração, organizar campos de férias e 
divulgação da comunidade), festa, tempo para convívio, momentos 
de oração, terminando com Eucaristia e envio.
 Foram dias intensos de crescimento individual e estreita-
mento de laços que reacenderam a chama do Movimento de Fé e Luz.
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 Em Carta Apostólica, o Papa Francisco afirma que os 
crimes de abuso sexual causam danos físicos, psicológicos e 
espirituais às vítimas e “lesam a comunidade dos fiéis”. O Có-
digo de conduta ajuda-nos a repensar a nossa ação e a termos cons-
ciência que a violência existe e não é aceitável. Na reunião da Assem-
bleia Provincial, a Alice relembrou-nos que na Assembleia Geral do 
Líbano de Julho de 2018 foi aprovado um Código de Conduta nas suas 
linhas gerais e que foi mandatado o Conselho de Administração para 
rever alguns pormenores. O Código final foi aprovado pelo Conselho 
de Administração em outubro de 2019, tendo sido enviado para as 
Províncias para ser adaptado às diferentes legislações locais. 
 O Código de Conduta que foi enviado às nossas co-
munidades é um esboço do trabalho da equipa já revisto por 
outras entidades nacionais, mas que pode ainda ser alterado 
se tivermos alguma sugestão a fazer que o possa melhorar. 
Depois de aprovado todos devemos conhecer o Código de 
Conduta para saber como prevenir situações de maltrato, o 
que fazer e como pedir ajuda para que continuemos a ser co-
munidades de encontro onde reina a alegria. 
 À equipa projeto do Código de Conduta, em nome da equi-
pa provincial, resta-me agradecer todo o empenho e dedicação e di-
zer-vos: OBRIGADA!

CÓDIGO DE CONDUTA E FORMAÇÃO CUIDAR

 A Carta de Fé e Luz lembra-nos que “toda a pessoa com 
deficiência é inteiramente pessoa com todos os direitos que lhe são 
inerentes: direito, sobretudo, a ser amada, reconhecida e respeitada 
no seu ser e nas suas escolhas”. Foi com base neste convição, e na 
sequência do apelo do Papa Francisco, que o Fé e Luz Internacional 
fez aprovar na Assembleia Internacional do Líbano, o seu primeiro 
Código de Conduta do Fé e Luz, documento que deverá agora ser 
adaptado à legislação portuguesa. 
 A Equipa de Projeto mandatada para esta missão, da qual 
fazem parte a Teresa Marinho, a Alice Cabral, a Catarina Pinto e o 
Nuno Monteiro,  tem vindo a trabalhar nesse sentido, procurando 
simultâneamente formas de sensibilizar as comunidades para a im-
portância dos assuntos que ele aborda.
 Assim, nos passados dias 18, 25 de janeiro e 1 de fevereiro, 
ocorreram 3 sessões de partilha e reflexão, realizadas online, com o 
apoio do Gabinete CUIDAR da  Universidade Católica, nas quais esti-

50 ANOS FÉ E LUZ E A BARCA PEPREGRINA

 Ao longo de 50 anos, o Movimento Fé e Luz em Portugal for-
mou muitas Comunidades e permitiu que muitos embarcassem numa 
aventura de amor fraterno, partilha de experiências e encontro de Deus 
em cada palavra, em cada gesto, em cada olhar e em cada sorriso.
 Hoje, é importante celebrar. E é acima de tudo essencial recor-
dar que todos nós fomos chamados a entrar nesta Barca, tal como fizeram 
os primeiros discípulos de Jesus. Cada um de nós sentiu o apelo de repartir 
os seus dons e de ser sinal de luz e de esperança junto dos outros.
 Assim, com o coração renovado de confiança, somos 
desafiados a olhar para a “Barca Peregrina”, que irá atravessar o 
território nacional e rumar para junto de cada Comunidade ao longo dos 
próximos meses, para reafirmarmos a nossa missão e guardar, de forma 
simbólica, a nossa marca na barca que tudo acolhe e que a todos abraça.
  É com enorme alegria que se aproxima a data da Pe-
regrinação Provincial a Fátima, a acontecer dias 14, 15 e 16 
de outubro deste ano, onde todos nos encontraremos para 
o culminar das celebrações dos 50 anos do Fé e Luz! Vamos 
“beber à fonte”, junto de Maria.
Aguardamos as vossas inscrições até 15 de junho!

Equipas de projeto
veram presentes membros das diversas comunidades da Província, e 
cujo objetivo foi sensibilizar para a temática da proteção e cuidado 
das crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade e para 
a importância de promoverem um clima de cuidado e bom trato.
 Estas sessões permitiram que refletissemos juntos sobre 
fatores de risco e as nossas vulverabilidades, bem como sobre a ne-
cessidade de dar atenção aos sinais que podem indiciar qualquer tipo 
de maltrato. Lidar com uma situação que envolve violência é sempre 
difícil e por isso é tão importante saber de antemão que não estamos 
sozinhos, caso venhamos a ser envolvidos ou confrontados com algu-
ma forma de maltrato. Como atuar? As reflexões e experiências par-
tilhadas foram essenciais para que cada um pudesse despertar para 
novas perspetivas sobre o problema e sobretudo tomar consciência 
de que existem mecanismos aos quais podemos recorrer.
 Fica um agradecimento especial à equipa do Projeto CUI-
DAR da Universidade Católica, que nos proporcionou a oportunidade 
de aprofundar estes temas, que certamente nos permitirão melhor 
cumprir as regras do Código de Conduta do nosso Movimento.
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COMUNIDADE SENHORA DA CONCEIÇÃO - MARQUÊS

 Em janeiro tivemos encontro com participação na Eucaristia.
 Em fevereiro fomos à comunidade de Folgosa e S. Pedro Fins 
celebrar a Festa da Luz com as comunidades do norte da província. Foi 
uma ótima oportunidade para nos reencontrarmos em grande grupo e 
poder começar a dar alguns abraços, já tínhamos muitas saudades. 
 No mês de março recebemos a comunidade de Avintes no 
nosso encontro, e foi uma grande festa! Recebemos também a barca 
peregrina dos 50 anos de Fé e Luz em Portugal e foi a nossa vez de deixar 
um testemunho: escolhemos um Tik Tok caseiro com músicas Fé e Luz e 
muita animação. Esta barca tem passado por todas as comunidades e 
rumará até Fátima em outubro.  

COMUNIDADE DE FOLGOSA E S. PEDRO DE FINS

 Na comunidade de Folgosa y S. P. Fins, no dia 06 de feverei-
ro de 2022, as comunidades Fé e Luz da zona Norte encontraram-se 
para celebrar a Festa da Luz, enchendo a igreja de cânticos, palavras 
espontâneas e gestos cheios de simbolismo. Este reencontro pro-
porcionou grande alegria a todos, mas em especial às pessoas com 
deficiência, que neste tempo de pandemia se viram privadas de en-
contros com amigos e da normal vida social.
 Na partilha da reflexão sobre o Evangelho, o nosso Assis-
tente Espiritual Provincial, Pe. José Augusto Oliveira, desafiou cada 
membro do Movimento a ser como os discípulos e a lançar as redes 
para chegar a mais famílias com filhos com deficiência e a mais 
jovens e adultos que procuram o seu lugar e a sua missão, e desta 
forma renovar e fortalecer as comunidades existentes, mas também 
levar o Fé e Luz até dioceses portuguesas que ainda não o conhecem. 

 E, aproveitando as palavras do nosso Assitente Espiritual 
Provincial, no passado dia 27 de março estivemos envolvidos na se-
mana Missionária da Missão Maia, onde analisamos e debatemos 
“Que Igreja quero no Futuro?”, com a orientação do Pe. Amaro e do 
Pe. Jerónimo, sempre ajudados pelo nosso Pe. Domingos Areais. Os 
nossos amigos especiais e famílias falaram sobre como respondem 
a esta pergunta e quiseram, de forma muito especial, participar no 
documento que será enviado à Diocese do Porto. Assim, juntos com a 
comunidade, seguimos para uma Igreja Sinodal onde todos são bem 
recebidos, têm voz ativa e vivem em comunidade.
 A comunidade adorou o momento e fruto dessa Sinodali-
dade, e participou no Lava-Pés da Quinta Feira Santa. Tivemos quatro 
elementos na Igreja de Folgosa e quatro elementos na Igreja de S. 
P. Fins. Foi um momento muito importante para os nossos amigos 
perante a comunidade, que tão bem os acolheu, sendo que foi uma 
experiência de Apóstolos, neste caminho Sinodal.
 Abraço a todos!

Notícias Fé e Luz

comunidades

 Ainda em março, estivemos presentes no Encontro Sinodal 
com o Movimento Fé e Luz onde pudemos refletir sobre o papel dos 
nossos amigos especiais na Igreja. Participamos também nas 24h de 
adoração ao Senhor na Paróquia, com uma oração simples e intimista, 
ao jeito do Fé e Luz.
 Por fim, no mês de abril para além do encontro mensal em 
que fizemos uma venda de bolos para angariação de fundos, a Débora 
e o Paulinho participaram na Via Sacra da catequese da Paróquia. Parti-
cipamos ainda nas cerimónias da Semana Santa, onde a Sarinha repre-
sentou o movimento no momento do Lava-pés de Quinta-Feira Santa. 
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COMUNIDADE DOS AMIGOS DA ALEGRIA DO ESTORIL

 O tempo da quaresma é um tempo de silêncio e de oração, 
de preparação para o grande dia da Ressureição em que Jesus nos 
revela o verdadeiro sentido da sua vinda. Ele veio para que tenhamos 
vida e a tenhamos em abundância. Os amigos especiais lembram a 
cada dia como é importante viver em abundância e a fazer caminho 
para sermos cada vez mais cristãos. No nosso encontro de março, na 

COMUNIDADE EM FORMAÇÃO -  SANTA MARIA DE LAMAS

 No mês de fevereiro, a comunidade das Antas entregou-nos 
a “Barca Peregrina” que está a percorrer o nosso país para celebrar os 
50 anos do Movimento. No dia 26, todos participaram ativamente na 
Eucaristia presidida pelo nosso Pároco, Padre José Carlos Ribeiro, e, no 
momento de Ação de Graças, os nossos amigos especiais cantaram e 
ensinaram à comunidade o cântico “Belo”. No nosso encontro do mês 
de fevereiro, ficamos a saber que, por todos os Continentes, há comuni-
dades como a nossa e que o Fé e Luz é uma grande família internacional 
movida pela alegria de estarmos juntos e pelo amor a Jesus.

comunidades
 No dia 18 de março, a “Barca Peregrina” levantou âncoras 
na Paróquia de Santa Maria de Lamas para rumar para a comunidade 
de Santa Maria de Arrifana. Despedimo-nos da “Barca peregrina” e 
guardámos, de forma simbólica, a marca do nosso grupo, para levar a 
todas as comunidades um abraço acolhedor e fraterno.

 Durante o mês de abril, o Movimento Fé e Luz participou 
nas celebrações pascais da nossa Paróquia, entre elas na Vigília de 
Oração “24 horas para o Senhor”, na Via Sacra, na Adoração do San-
tíssimo, na Eucaristia de Domingo de Ramos e no Tríduo Pascal. A 
Páscoa foi vivida com muita alegria e amor!

comunidade dos Amigos da Alegria, escolhemos a proposta do Bom 
Ladrão que na cruz pede a Jesus que se lembre dele quando estiver 
no seu reino. Foi um encontro muito impactante. Um encontro onde 
a palavra de ordem foi “perdão”. Cada um escreveu o que queria que 
Jesus lhe perdoasse e Jesus lavou os nossos pecados.
 A dinâmica da corda que é cortada cada vez que pecamos 
e que somos convidados, depois do perdão, a reatar, foi muito vivida 
por cada um de nós. O pecado que nos afasta desafia-nos ao perdão 
que nos aproxima. Que bom será se cada um de nós ouvir um dia de 
Jesus: “hoje mesmo estarás comigo no paraíso”. 
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COMUNIDADE DE RIBA TÂMEGA

 No dia 11 de maio a comunidade de Riba Tâmega fez 25 
anos desde o seu primeiro encontro. Sem querer deixar passar a data 
em branco, mas conscientes de ainda estarmos em pandemia, toma-
mos os devidos cuidados e participamos na Eucaristia como comuni-
dade Fé e Luz  e no final cantamos os parabéns.
 Foi muito bom podermos estar novamente todos juntos e 
recordar algumas atividades que fizemos ao longo dos anos, com a 
projeção de fotografias. Também foi bom falarmos  uns com os ou-
tros, ver que estamos todos bem, pois já não nos víamos nem falava-
mos desde que entramos em pandemia. Este foi o reencontro!
 Por fim pudemos agradecer a Deus, todos juntos, por tudo 
o que nos ofereceu nestes 25 anos e pedir para continuar a ajudar 
todas as pessoas com um especial carinho por todas as comunidades 
Fé e Luz.

COMUNIDADE DA ARRIFANA

 Este ano, na comunidade de Arrifana, começamos as ati-
vidades em fevereiro com uma Eucaristia para comemorar o nosso 
vigésimo oitavo aniversário, que ocorreu dia 02/02.
 O primeiro encontro do ano realizou-se em março que, para 
além de marcado com muita tinta no atelier dos artistas e a partilha 
de como se passou o Natal e o Ano Novo, foi também marcado pela 
passagem da Barca Peregrina, na qual a comunidade deixou um pe-
dacinho da sua história.

 No mês seguinte, abril, depois do momento de oração, foi 
construído um retrato com os elementos da comunidade e foram 
também feitas flores de papel para serem entregues na Eucaristia.
 O último encontro realizado, até à data, foi em maio onde, 
de forma a lembrar Maria, cada amigo especial foi desafiado a criar a 
sua própria imagem da mesma.
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COMUNIDADE DE S. PEDRO DE AVINTES

 Olá a todas as comunidades! Como é bom estar de volta! E 
com tantas novidades para vos contar! Felizmente 2022 começou da 
melhor forma e estamos a voltar à verdadeira normalidade e, com 
ela, vieram os encontros sem máscara e de sorriso no rosto!
 Ainda com todos os cuidados em mente, planeámos uma 
atividade especial – “Pedaços de Fé e Luz” – que está a ser dinamiza-
da em todos os encontros até julho. O objetivo é relembrar o verda-
deiro significado de pertencer a Fé e Luz. Todos os meses, os nossos 
amigos especiais têm recebido uma imagem que representa uma 
palavra relacionada com o Movimento Fé e Luz.
 Em janeiro, visitámos os nossos amigos especiais e con-
nosco levámos o primeiro pedacinho: “Encontro”.  As nossas visitas 
tiveram um sabor muito especial. É só ver os sorrisos!

Notícias Fé e Luz

comunidades

 No dia 6 de fevereiro, visitámos a comunidade de Folgosa e S. 
Pedro de Fins para celebrar a Festa da Luz. Foi um momento muito es-
pecial para todos, uma vez que já não se celebrava há 2 anos esta festa 
tão importante para todo o Movimento. Também neste mês visitámos 
os nossos amigos especiais e acrescentámos mais um pedacinho aos 
seus quadros: “Festa”. Sem dúvida que foi animação do início até ao fim!

 No mês em que as flores começam a desabrochar, em mar-
ço, tivemos a oportunidade de visitar a comunidade da Senhora da 
Conceição e participar num dos seus encontros. Foi um momento 
muito especial para todos, onde matámos as saudades dos nossos 
amigos especiais da comunidade do Marquês, mas também  rezá-
mos, representámos a Palavra juntos e, principalmente, celebrámos 
e partilhámos as nossas “refeições”. 
 Já no mês de abril, a nossa comunidade reuniu os amigos 
especiais no Parque da Lavandeira, onde fizemos muitas atividades e 
nos divertimos bastante. Este belo encontro ficou marcado pelo pe-
dacinho da “Amizade”.
 No final do mês de Abril fizemos uma outra visita aos amigos 
especiais e estes preencheram o quadro com mais dois pedacinhos para 
celebrar o período mais importante para os Cristãos: a Páscoa! As pala-
vras sobre as quais refletimos foram “Família” e “Refeição”. 
 Para terminar, queremos desejar a todas as comunidades 
da Província que os próximos quatro meses sejam cheios de anima-
ção, alegria e muitas atividades.
 Não poderíamos deixar de dizer que rezamos para que to-
dos os membros das comunidades de Fé e Luz da Ucrânia (e não só) 
estejam seguros e desejamos que, quando terminar a guerra, estas se 
possam reunir mais fortes do que nunca. 

COMUNIDADE DE SANTO ANTÓNIO DAS ANTAS

 No dia 27 de março de 2022, a comunidade Fé e Luz de Santo 
António das Antas esteve reunida para proceder às eleições dos novos 
coordenadores para o triénio 2022-2025. Foram eleitos a Sofia Pinto e o 
Pedro Bastos para conduzirem a barca da nossa comunidade!
 Pedimos que o Senhor nos conceda a graça de sermos dom 
e oferta na vida dos outros, ajudando-os a descobrir a felicidade de 
sentirem o quanto são especiais aos seus olhos, conforme referido na 
oração mensal de março da Província Luzitana.
 Beijinhos e abraços
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COMUNIDADE DA GOLEGÃ

 O trabalho mais difícil que temos em Fé e Luz é o da di-
vulgação, é o de mostrar aos outros o quão valiosos são os nossos 
amigos especiais e as suas famílias. O tempo da quaresma, na Go-
legã, e talvez um pouco por todo o país, é cheio de manifestações 
onde o povo cristão mostra a sua fé. Às vezes questionamo-nos onde 
podemos participar e como podemos dar vida à verdadeira inclusão 
na sociedade e na Igreja que o movimento defende, e nem sempre 
conseguimos encontrar respostas. 

 Desta vez decidimos, à semelhança do que Jesus fez com 
os discípulos, viver a Última Ceia. Cada um tinha o nome de um dos 
apóstolos e tinha o seu lugar à mesa. Encenámos a Última Ceia e pu-
demos sentir o que Jesus sentia quando se sentava e comia com os 
seus amigos. Que bom que é estar com os amigos! Sentir-se acolhido 
ou ter sido convidado por Jesus para estar à mesa consigo. O Jesus era 
o nosso amigo especial Pedro, que convidou cada um a sentar-se com 
ele. Viver a Paixão de Cristo é também sentar-se à mesa e perceber 

que Cristo nos quer ao seu lado na alegria e na dor. Este momento, 
que foi muito intimista, foi enriquecido com a participação dos ami-
gos especiais e dos pais na Via Sacra da catequese. 
 Fomos de novo convidados e sentimos que este convite 
era, mais uma vez, uma oportunidade de anunciar o Movimento e de 
mostrar comos os amigos especiais também são o verdadeiro rosto 
de Cristo. Talvez aquele rosto de Cristo desfigurado pelo peso da cruz, 
pelas chicotadas dos soldados, pelo peso da nossa indiferença, nos 
seja revelado pelos nossos amigos especiais. 
 O Pedro queria muito ser Jesus e fez uma pesquisa muito 
intensiva para perceber como era Jesus e como é que este se com-
portou durante o caminho para o Calvário. Juntamente com outros 
amigos especiais, foi às preparações com o grupo da catequese e pro-
curou viver este caminho com a simplicidade que caracteriza o seu 
jeito de ser. Os pais estavam espantados com a capacidade de doação 
e de sentido que os amigos especiais deram à Via Sacra. As crianças e 
os jovens da catequese mostram muita facilidade em incluir os ami-
gos especiais e em dar-lhe voz e espaço. Nesta Via Sacra sentimo-nos 
entre amigos e estivemos verdadeiramente em Igreja. 

COMUNIDADE DE S. JOÃO BAPTISTA DE VILA DO CONDE

 Olá, Província! Em Vila do Conde continuamos com os nos-
sos encontros mensais, com alegria e boa disposição, encontrando 
sempre dinâmicas e momentos para partilhar, sorrir e viver Fé e Luz.
O tema dos 50 anos tem estado presente nos encontros, dando opor-
tunidade para momentos lindos de interação entre nós! Representar 
os vários continentes foi um rir do início ao final!

 A nossa comunidade recebeu também um placar feito pe-
las mãos de alguns membros da comunidade e do CARPD, que nos 
trouxe imensa alegria!
 Mais recentemente tivemos um dos momentos altos de 
todos os Cristãos, a Páscoa! Foi uma alegria receber Jesus nas nossas 
casas de novo e, no nosso encontro, vimos como a mudança na vida 
das pessoas surge de onde menos se espera e em muitas alturas de 
quem não esperamos mesmo!
 Esperamos que a nossa alegria seja tão grande como a vossa!
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TESTEMUNHO

SOBRE OS CAMPOS DE FÉRIAS
AMIGOS ESPECIAIS

 Olá Paula, fala-nos da tua experiência nos campos de férias.
Gosto de brincar e ir à praia, caminhar à beira mar, jogar voleibol e 
futebol...ir a esplanada tomar café e falar com as pessoas.
Conta-nos o que fazes nos campos de férias.
Fazemos dança, jogos e também brincamos e fomos dar mergulhos.
O que te marcou no campo de férias? Tens alguma história 
sobre uma piscina...
Sim, gosto muito de ir! Nessa vez, quem me salvou foi o salva-vidas, o 
Rui (risos), que eu na piscina não estava a conseguir respirar.
Que jogos gostas de fazer?
O da pesca, o de atirar as latas abaixo com a bola e também o dos 
balões de água... é muito fixe esse jogo dos balões! E gosto de dançar 
e das festas.
O que é mais importante para ti no campo de férias?
Eu gosto muito de ir para me distrair. Para me libertar. Libertar-me 
das ideias e aliviar a cabeça.
E alguma mensagem que queiras deixar?
Pessoas para vir... eu gostava de trazer mais pessoas para o Fé e Luz 
mas elas não querem vir...

  Na Carta de Fé e Luz, onde podemos ler as bases do movi-
mento, no ponto 2 do capítulo “II. Atividades em Fé e Luz”, encontra-
mos a importância dos campos de Férias na nossa identidade:  “As 
atividades das comunidades, para além dos encontros regulares, são 
diversas. Surgem segundo as necessidades, a criatividade de uns e 
de outros e a inspiração de Deus. entre as iniciativas contam-se os 
campos de férias, os retiros, as peregrinações, etc.
 Por outro lado, algumas comunidades organizam tempos 
de acolhimento e de animação para pessoas com deficiência intelec-
tual, para que os pais tenham possibilidade de descansar.”
 Os Campos de Férias são atividades de alguns dias, que 
juntam duas ou mais comunidades, para viverem dias de descanso, 
passeio, lazer e festa. Neles aprofundam-se laços de amizade, par-
tilham-se angústias, sonhos e refeições, intercalando com jogos, 
música e, claro, muitos abraços! São oportunidades de sair de casa e 
conhecer novos lugares, viver experiências que a título pessoal, mui-
tas vezes são impossíveis.
 Estes momentos são ansiados durante todo o ano quer 
pelos amigos especiais, quer pelos jovens, que ficam também pro-
fundamente tocados pelas vivências proporcionadas, de maior con-
fiança, intimidade, responsabilidade e imensa alegria!
 Partilhamos o testemunho de três amigos especias sobre a 
sua experiência nos campos de férias de Fé e Luz, na certeza de que 
são a voz de todos os amigos especiais da província Luzitana.
 Este ano, voltamos a organizar os campos de férias, depois 
de dois anos de interregno, confiantes de que todos precisamos de 
nos voltar a encontrar, descansar, rir... e que estes fins de semana se-
rão um bálsamo para o corpo e para a alma!

TESTEMUNHO DA PAULA DA COMUNIDADE DE ARRIFANA
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  Para mim campo de férias do Fé e Luz é um sítio onde fa-
zemos várias actividades como jogos, partilha, piscina, missas,.. etc.  
Também se juntam outras comunidades de Fé Luz.
 Eu adoro o campo de férias porque nos divertimos muito 
no campo de férias e estamos com  outras pessoas das comunidades 
de Fé e Luz . Tenho muitas saudades do campo de férias e de todas as 
comunidades de fé e luz porque tivemos 2 anos sem haver. Espero ir 
este ano se possivel!
 Um grande beijinho para todos do vosso querido amigo Miguel.

Olá Alexandra! Fala-nos um bocadinho sobre os campos de 
férias de Fé e Luz e da tua experiência.
Gosto bastante de ir e de estar com todos os meus amigos da comunidade.
A quantos campos de férias é que foste? Lembras-te dos temas?
Acho que fui a três campos de férias. Lembro-me do campo de férias 
da Alice no País das Maravilhas e do Peter Pan com a Sininho, que foi 
o meu favorito, e o da Arca de Noé. 
Que momentos, nos campos de férias, é que gostas mais?  
Gosto de todos os momentos. Eu gosto sempre de estar com os ami-
gos, com os membros das outras comunidades e conhecer novas 
pessoas. Lembro-me que participei na alvorada pelo menos uma vez 
e foi engraçado. Também gosto das reuniões ao fim do dia, quando 
estamos todos juntos a falar e a comer.
O que achavas que eram os campos de férias? Corresponde-
ram à tua expectativa?
Não sabia o que ia ser, mas estava com os meus amigos, por isso es-
tava bem.
Que impressão tiveste do teu primeiro campo de férias?
Achei que o sítio era muito grande, mas era muito fixe. 
Que importância é que os campos de férias têm para ti?
É muito importante para mim porque estou com os meus amigos, 
estou com outras comunidades e estamos todos juntos naqueles três 
dias a fazer atividades engraçadas.
Que momentos é que te marcaram? 
Fui pela primeira vez à piscina na Tocha. Estávamos todos na piscina 
pequena e alguém ajudou-me a entrar. Estivemos lá todos juntos. 

TESTEMUNHO DA ALEXANDRA DA COMUNIDADE DE AVINTES

TESTEMUNHO DO MIGUEL DA COMUNIDADE DO ESTORIL
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ESPIRITUALIDADE

no colo do pai

Cláudia Pereira
Com. Sra da Ajuda

A IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO E DOS SÍMBOLOS

 Na nossa Carta e Constituição, na página 8 podemos desco-
brir que Fé e Luz é uma comunidade de oração: “Jesus veio anunciar a 
boa notícia aos pobres. Eles são amados pelo Pai.”
 Na certeza de que a oração é uma caraterística basilar das 
nossas comunidades, temos de a preparar cuidadosamente para a vi-
vermos plenamente em comunidade: deve ser inclusiva e sensorial, 
adaptando-se aos dons e às fragilidades de cada comunidade ou das 
pessoas a que se destina. É neste ponto que a importância do espaço 
envolvente, as imagens e símbolos escolhidos pode ajudar a que to-
dos se presdisponham para a oração e consigam compreender o tema 
e tomar parte dela.
 Para rezar podemos optar por espaços sagrados como ca-
pelas e igrejas, mas também fazê-lo na sala do encontro ou até no 
exterior, podemos variar os locais conforme seja uma oração mais 
intimista, de comtemplação ou de louvor.
 A decoração, sem ser motivo de distração, deve assinalar a 
presença de Deus, seja numa vela, numa pintura ou num crucifixo. E 
ainda, reforçar a mensagem da oração com símbolos ou objetos que 
ajudem a compreender o seu sentido ou que possam ser utilizados 
num momento de prece ou compromisso. Assim, aqueles que têm 
maior dificuldade de concentração nas palavras e na oração vocal, 
serão cativamos pelas imagens que reforçam a mensagem.
 A escolha dos símbolos pode seguir as sugestões do Carnet 
de Route para o encontro ou fundamentar-se na Palavra que será fonte 
para a oração. 

IMAGENS E SÍMBOLOS

Partilhamos algumas sugestões concretas:
- Parábola do Semeador - Saco com sementes pousado na bíblia; “ca-
minho” com pedras, silvas e terra.
- Parábola do Oleiro - Peça em barro moldada pela comu nidade, 
no momento do compromisso, afirmando que querem ser instru-
mento nas mãso de Deus, podem escrever a letra do seu nome ou 
marcar a mão.
- Pesca Milagrosa - Barco com redes com uma vela dentro, cada pessoa 
recebe dois peixes, ao colocarem o primeiro na rede fazem uma prece 
por alguém que faz parte do Fé e Luz, quando colocam o segundo fa-
zem uma prece por uma pessoa que não conhece o Fé e Luz ou Deus.
- Criação - Oração no exterior, junto da natureza, pedindo que cada um 
contemple a criação (toque-a com as mãos, cheire, sinta o sol ou o ven-
to, molhe a mão na água, 
veja as nuvens no céu,...)  
e agradeça a Deus por algo 
de forma espontânea.
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ATIVIDADES

PASSATEMPOS

ADIVINHA...
1. Por onde é que eu passo que tu não passas?
2. Por onde é que passa um elefante e não passa uma mosca?
3. O que é que é surdo e mudo, mas conta tudo?

ANEDOTAS

VIAJAR DE AVIÃO
Duas amigas idosas foram viajar pela primeira vez de avião. Já sen-
tadas, uma delas pergunta a uma assistente de bordo que passava 
no corredor:
- Menina, diga-nos uma coisa. Garante-nos que nos trazem outra 
vez para baixo?
A assistente:
- O que lhe garanto, minha senhora, é que nunca ficou ninguém lá 
em cima…

JOGO: O BALÃO NÃO CAI 

Material necessário:
Balões de água e Água

Regras:
1. Encher os balões com água, não muita, até ficarem com o tamanho 
de uma bola de golfe.
2. Formar pares, frente a frente.
3. Cada par tem de atirar o balão, um ao outro, aumentando gradual-
mente a distância entre si, sem o deixar cair ou rebentar.
4. Ganha o último par a ficar com o balão em jogo.

JOGO: PASSA A BOLA

Material necessário:
Duas bolas

Regras :
1. Formar duas equipas.
2. Cada equipa coloca-se em fila, uns atrás dos outros, com o espaço 
de um braço para o amigo da frente.
3. O primeiro amigo de cada fila tem a bola na mão.
4. Ao soar do apito inicial, o amigo da frente tem de passar a bola 
para o amigo de trás pelo meio das pernas, e assim sucessivamente. 
5. Quando a bola chegar ao último amigo da fila, este tem de ir a 
correr para a frente da fila e começa tudo de novo: passa a bola para o 
amigo de trás pelo meio das pernas, e assim sucessivamente.
6. A primeira equipa a dar a volta completa, isto é, quando o amigo 
que começou à frente no início do jogo estiver novamente na posição 
inicial, é a vencedora!

AO AR LIVRE

para rir e pensar

JOGO: TRANSPORTA A ESPONJA
Material necessário:
2 Garrafões cortados ao meio
2 Esponjas
2 Bacias de água

Regras :
1. Formar duas equipas. Cada equipa forma uma fila.
2. O primeiro amigo de cada fila tem a esponja na mão e a bacia com 
água no chão. Uns metros à frente, está o garrafão.
3. Ao soar do apito inicial, o amigo da frente tem de colocar a esponja 
na bacia, para que esta absorva bastante água, ir a correr até ao gar-
rafão e espremer a esponja para dentro deste. Depois volta e passa a 
esponja ao próximo amigo da fila.
4. A primeira equipa a encher o garrafão, é a vencedora!

RESPOSTAS.1. Por baixo das tuas pernas 2. Por uma teia de aranha 3. O livro

FÉRIAS NO BRASIL
Um português foi ao Brasil passar umas férias. Ao deslocar-se para 
outra cidade, dentro do comboio, pergunta a um brasileiro que 
estava ao seu lado:
- Por favor, o senhor pode-me dizer qual é a próxima estação?
E responde o brasileiro:
- Claro, é o Verão!
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ATIVIDADES

RECEITA

DESCOBRE AS 10 DIFERENÇAS

Material:
1 Faca
1 Tábua
 Saco para congelar
Congelador
Processador
Tigelas e colheres ou cones de bolacha 
Toppings a gosto

Ingredientes:
3 Bananas
750gr de Morangos

GELADO CREMOSO DE FRUTA

Preparação
1. Descasque as bananas, corte-as às rodelas e guarde-as no saco 
fechado.

2. Faça o mesmo com os morangos. Lave-os, corte-os e guarde-os 
no saco. Congele os frutos, dentro do saco,  durante pelo menos 24 
horas.

3. Retire os frutos congelados do saco e coloque-os num processa-
dor. Triture em alta velocidade até obter uma pasta cremosa.

4. Se necessário volte a levar ao congelador por mais 30 minutos até 
ganhar a consistência de um gelado. 

5. Sirva em bolas em tigelas ou cones de bolacha e decore com os 
seus toppings favoritos.

A gulodice ideal para o verão... fresca e saudável! Aproveitem!!

RECEITA RETIRADA DE:  
https://www.24kitchen.pt/receita/gelado-cremoso-de-fruta
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PARA COLORIR
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A NÃO PERDER

documentos E PUBLICAÇÕES

04.06  | REUNIÃO DA EQUIPA PROVINCIAL EM FOLGOSA E S. PEDRO DE FINS

08-10.07 | CAMPO DE FÉRIAS COMUNIDADES DE VILA DO CONDE E FOLGOSA E S. PEDRO DE FINS - TOCHA

15-17.07 | CAMPO DE FÉRIAS COMUNIDADES DA SRª DA HORA, SANTA MARIA DE LAMAS E ARRIFANA - MIRA

22-24.07 | CAMPO DE FÉRIAS COMUNIDADES DA SRª DA CONCEIÇÃO, VERMOIM, RIBA TÂMEGA, SÃO PEDRO DA COVA, ANTAS - CORTEGAÇA

A DEFINIR | CAMPO DE FÉRIAS COMUNIDADES DE ÉVORA, GOLEGÃ, ESTORIL E COVA DA PIEDADE - A DEFINIR

14-16.10  | PEREGRINAÇÃO PROVINCIAL FÉ E LUZ A FÁTIMA INSCRIÇÕES ATÉ DIA 15 DE JUNHO

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:


