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INTRODUÇÃO

TOdos na mesma 
barca

Na história do movimento Fé e Luz em Portugal, o mês de outubro 
de 2022 ficará para sempre como um mês muito especial.

Não só por ser o mês da Senhora do Rosário, que nos ajuda nas 
nossas batalhas espirituais. Não só por ser o mês das missões e 
todos termos uma missão neste mundo. 
Não só pela celebração dos 50 anos de vida do movimento que 
transformou muitas vidas e comunidades pelo mundo fora.

Mas também e sobretudo pelo encontro das nossas comunidades 
em Portugal que acolhem e acompanham tantos amigos e amigas 
especiais.
Mas também e sobretudo pelo desconfinamento da alegria que 
esteve severamente condicionada durante a pandemia.
Mas também e sobretudo pela presença amiga e calorosa dos 
nossos assistentes espirituais, especialmente do nosso Bispo de 
Referência, o Senhor Arcebispo D. Francisco José Senra Coelho.

Foram dias de comunhão, festa e partilha no Santuário de Fátima, 
onde se juntaram muitos que vieram do poente e do nascente, do 
norte e do sul.
Foram dias em que todos entramos na mesma barca, sem medo 
das incertezas e tempestades, mas confiados em Jesus e na Mãe 
que Ele nos deu junto à Cruz.

Como Maria, queremos dar graças ao Senhor, ao nosso Bom Deus 
por tanta alegria e vida partilhada:
“Magnificat anima mea dominum”. “A minha Alma glorifica o 
Senhor”.

Grande abraço.
Pe J A
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Notícias FÉ E LUZ
NO MUNDO

O TEU SORRISO - RAÚL IZQUIERDO, COORD. INTERNACIONAL

Aos meus amigos com síndrome de Down

 Gosto muito do teu sorriso. Sim, o teu. Adoro os vossos sorri-
sos, Guillermo, Berta, Jorge, Verónica, Tere, Cristina, Julie, Roberto, Es-
ther... Porque são sorrisos que me ajudam a ser uma pessoa melhor e a 
apreciar as pequenas coisas na vida, ainda mais. Por vezes é um sorriso 
malicioso e brincalhão, como o de uma criança que quer escapar com 
alguma coisa. Outras vezes é um sorriso de afeto, quase um abraço, 
que diz sem palavras: “Eu adoro estar contigo”. E outras vezes é um 
sorriso de bem-estar e a felicidade de desfrutar o momento presente.

 O teu sorriso é quase sempre espontâneo e não posado. 
É um sorriso natural, longe de actos premeditados. Não precisa de 
maquilhagem, de branqueador de dentes, de tratamento anti-rugas, 
anti-gordura ou anti-envelhecimento. Não é um sorriso calculado. O 
teu sorriso não procura aplausos, ou gostos, ou formar um clube de 
fãs. Não, o teu sorriso é um presente universal para todos os seres 
humanos que o queiram receber.

 Ultimamente, tenho lido que, em alguns lugares, que o teu 
sorriso é fonte de escândalo, que pode criar desconforto, até culpa 
para a pessoa que olha para ele. Que provocação! Porque o teu sorriso 
pode significar que estás feliz, é totalmente insuportável para aque-
les que não vêem com o coração. Eu conheço-te e sei que gostas de
viver, fazer planos, estar com os teus amigos, dançar e cantar, e até rir 
em voz alta. Gostas de desfrutar ao máximo da vida. A tua deficiência 
não te impede, ainda que possa limitar algumas coisas.
 
 Sabes, eu também tenho deficiências, mas escondo-as 
muito bem. Escondi-as sob a máscara de um homem responsável e 
eficiente, organizado e atento. Na verdade, tenho uma colecção de 
máscaras para fazer a minha fragilidade tão discreta quanto possível. 

Falei-vos das minhas deficiências, mas não quero insistir nelas ago-
ra. Só quero que saibam que as tenho e que, como vocês, aprendo a 
caminhar com elas todos os dias, e quando vejo que não me consigo 
livrar delas porque são parte de mim, tento aceitá-las e até amá-las. 
Mas por vezes é mais difícil para vocês, porque estamos habituados 
a colocar etiquetas e mesmo pequenos sinais. E vocês têm um que 
diz “Síndrome de Down” porque as vossas características físicas são 
muito reconhecíveis. E há aqueles que não suportam a pequenez ou 
a lama com fendas em outros ou em si mesmos. Alguns de nós sabe-
mos que por trás de um pote rachado pode estar um tesouro infinito.

 Nestes tempos, a vida está em jogo, sim, a tua vida. Que 
outros como vocês tenham o direito de nascer e que as suas vidas 
não sejam cortadas porque têm uma alteração genética devido a um 
terceiro cromossoma 21. A vossa vida, meus queridos, é um presente, 
tal como a minha e a de qualquer outra pessoa. Porque tu existes, 
porque tu és tu, hoje posso apreciar o teu sorriso.

 Sei que por vezes não és muito falador e que os teus gestos 
podem ser desajeitados ou imprecisos. Sei mesmo que, na maioria 
dos casos, não será possível terem uma vida independente ou um 
trabalho. Mas também sei que preciso do vosso sorriso e que muitas 
pessoas também. Na verdade, o vosso sorriso deveria ser um legado 
duradouro para a humanidade. Porque é disso que precisamos: menos 
gritos, menos bombas e mais afecto e sorrisos, como os que vocês dão. 
O teu sorriso é como uma pérola que nos surpreende quando o encon-
tramos ou a pintura mais admirada no mais belo museu do mundo.

 Não deixem de sorrir, isso irá lembrar-me que eu também 
não devo deixar de sorrir. O vosso sorriso mostra-me que, apesar de 
tudo, há esperança. O vosso sorriso move-me e faz a minha alma vi-
brar ao ritmo do vosso olhar. O vosso sorriso é o melhor. Imagino o 
sorriso de Deus, e por vezes penso que deve ser semelhante ao teu.
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ACESSO À INTRANET NO SITE DO FÉ E LUZ INTERNACIONAL

 Após o lançamento do novo site internacional do Fé e Luz, 
foi agora divulgada a plataforma de acesso restrito onde todos os 
coordenadores de comunidade podem encontrar documentos, músi-
cas, artigos e muito mais: https://www.foietlumiere.org/es/intranet
 
 Se és coordenador e ainda não tens os dados de 
acesso envia um e-mail para feeluzportugal@gmail.com. 
Visita a página e descobre tudo o que o Fé e Luz interncional prepa-
rou para ajudar os responsáveis de comunidade, nos mais variados 
temas, desde a espiritualidade às finanças, entre tantos outros.

SOLIDARIEDADE 2022

 Todos os anos as comunidades Fé e Luz de todo o mundo 
contribuem para um fundo financeiro, gerido pelo Fé e Luz Internacio-
nal, para prover as necessidades do Movimento. Em 2022 as comuni-
dades da Província Luzitana conseguiram juntar e partilhar 2220€.
 Este ano, graças à solidariedade de todos, o Fé e Luz In-
ternacional conseguiu enviar um pouco mais de 12 000 euros para 

En 2022
grâce à vous

 

Création de la  province 
ND d'Afrique,  la  Savane

Formation au Cameroun 

Naissance de deux
communautés au Pérou

Pèlerinage en Egypte 

a solidariedade, que será utilizado na criação de comunidades Fé e 
Luz no Peru, na sessão de formação nos Camarões, na criação da nova 
província “Nossa Senhora de África, a Savana”, na participação de for-
mações e ainda na peregrinação no Egipto.

 A todos os que contribuiram e generosamente partilharam 
o que tinham, deixamos o enorme OBRIGADO em nome da Equipa 
Internacional.
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Notícias Fé e luz

COMO INCLUIR TODOS NA JMJ LISBOA 2023?

 Continuamos com a certeza que a Igreja é um lugar para 
todos. As Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023 são um exce-
lente momento para que todos possamos estar com o Papa Francisco 
e sentir a alegria dos jovens. 

Equipas de projeto

 Os responsáveis pelas 
JMJ têm procurado ouvir os nossos 
desejos de participarmos, de entre-
garmos a nossa Barca peregrina, 
de podermos acolitar, de partici-
par na vigília, de podermos viver 
enquanto pessoa que pertence ao 
Movimento de Fé e Luz e sabe que 
os amigos especiais são o rosto de 
Cristo. Muito temos caminhado e 
no dia 21 de setembro fomos co-
nhecer a sede das JMJ. 

Estivemos juntos a pensar como acolher cada um respeitando a sua 
dignidade enquanto pessoa. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
a Associação Salvador, a ACAPO, a Fenacerci, as Irmãs Hospitaleiras do 
Sagrado Coração de Jesus, os Irmãos de São João de Deus, a Associação 
Accessible Portugal e o Movimento Fé e Luz encontraram-se com o Pre-
sidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 - D. Américo Aguiar - para aceitar 
o desafio de participar no grupo de trabalho que vai acompanhar o COL 
nos trabalhos de preparação da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 
2023. Estas reuniões são mensais.
 As inscrições estão abertas e serão feitas por uma equipa 
de trabalho do Movimento de Fé e Luz. O Papa Francisco foi o 1º pe-
regrino a inscrever-se seguido pelo nosso presidente da República. 

 Na peregrinação 
em Fátima, a Catarina desa-
fiou-nos a levar a nossa bar-
ca peregrina até Lisboa, até 
às Jornadas. Que certezas 
temos? Que todos somos 
bem-vindos, que haverá 
lugar para todos, que todos 

somos precisos e que as comunidades precisam de se envolver para 
angariar fundos para o maior número de pessoas participarem. Vivere-
mos as jornadas como anfitriães dos nossos amigos da Arca e da ABO e 
estamos a tentar ficar na Casa São Francisco de Assis que fica a 11 Km 
do parque Tejo onde será a Eucaristia com o Santo Padre. Também com 
estes parceiros temos reunido para perceber as necessidades de todos 
e de cada um. Queremos muito participar na Feira das vocações, no 
festival da juventude e conhecer melhor Lisboa.
 Todos somos chamados a evangelizar, a servir e a celebrar a 
Alegria que é viver o Evangelho de Jesus Cristo. Todos somos chama-
dos a construir um mundo mais justo, mais solidário, onde falamos a 
Linguagem da caridade.

Teresa Marinho

OS PREÇOS DA INSCRIÇÃO SÃO: O PROGRAMA DAS JMJ É O SEGUINTE:
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RETIRO SINODAL 2022 
COMUNIDADE DE FOLGOSA E S. PEDRO DE FINS
 

 Nos dias 9 e 10 de Julho a comunidade de Folgosa y S. P. 
Fins, realizou um retiro Sinodal, e partilham agora, com todos nós as 
suas conclusões:

Grupo Azul
O grupo  Azul quis “dar a conhecer o amor de Deus”  através do(a): 
Sinodalidade – Ir a quem ainda não conhece Deus e trazer essas 
pessoas até nós.  A geração mais nova sente muita dificuldade na 
concretização destes propósitos, daí os barcos…
Existe um navio e uma barcaça. A barcaça vai mais depressa. A igreja 
é um navio e não arranca de um momento para o outro, mas quando 
o faz ultrapassa a barcaça, estimula-a e todos acabamos por remar 
para o mesmo lado, chegando ao mesmo tempo que o navio… O 
pilar é o amor de Deus por nós. Devemos ter cada vez menos dúvidas, 
procurar conhecer, para passar a palavra ao outro… 

Grupo Verde 
O grupo Verde quis dar a conhecer a intenção de Jesus Cristo de uma 
igreja em saída. 
Desta forma, o movimento fé e luz pode proporcionar a mudança e 
uma dinâmica evangelizadora, particularmente nas suas comunida-
des, através da organização de ateliers (teatro e música) e outras ati-
vidades, como almoços e um espetáculo anual, que envolvam outros 
membros da comunidade. Igualmente, deve criar ligação às diferen-
tes pastorais e movimentos da igreja, particularmente a catequese e 
grupos de catequese que poderão colaborar na dinamização de en-
contros fé e luz. Igualmente, o movimento pode dinamizar encontros 
catequéticos ocasionalmente.  O ponto a destacar seria a participação 

e dinamização  do fé e luz em eucaristias comunitárias e não só nas 
enquadradas nos diferentes encontros. 

Grupo Laranja
Cada elemento do grupo laranja deu a sua visão do que é a igreja. 
O grupo refletiu sobre o que a igreja é antes do que queremos que 
seja:O que era a igreja antigamente, segundo a geração mais antiga? 
Qual o mote para o futuro? O clero tem de ser incluído nas mudanças 
da igreja. Sem ele não somos nada. No cartaz todas as vocações e 
condições estão presentes. Todos estamos representados. 
“A vocação da igreja é chegar a todos”. 
Com ou sem mobilidade reduzida. Com ou sem entraves. Esperamos 
todos juntos chegar ao mesmo ponto, a uma igreja inclusiva e sinodal. 

Grupo Branco 
O grupo branco enalteceu o movimento fé e luz como sendo um 
exemplo do que deve ser uma Igreja e sociedade inclusivas. 
Os elementos sentem que quando proporcionamos dinâmicas à co-
munidade, gera-se desconforto, ciúme e inveja.
Contudo, todos conseguimos estar na igreja. Não procuramos prota-
gonismo mas ser e fazer comunidade com todos. 

Notícias Fé e Luz

comunidades
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CAMPO DE FÉRIAS COMUNIDADES DA SRª DA CONCEIÇÃO, 
S. PEDRO DA COVA, ANTAS E RIBA TÂMEGA

 Passados vários anos desde o último Campo de Férias, era 
grande o entusiasmo para voltarmos a vivenciar esta experiência úni-
ca em Fé e Luz. Desta vez, juntámo-nos às comunidades de S. Pedro da 
Cova, Antas e Riba Tâmega, na Casa de S. Paulo, em Cortegaça. O tema 
deste ano era: “Supera-te”. O objetivo era conseguirmos ultrapassar 
vários desafios em conjunto, usando os nossos superpoderes.

 O campo de Férias 
começou na sexta-feira com a 
dinâmica de apresentação, onde 
nos podemos conhecer melhor. 
Depois dividimo-nos por equipas 
e decidimos qual era o superpo-
der de cada uma. Terminámos 
com um momento de oração e 
fomos descansar, para estarmos 
em forma para um fim-de-se-
mana cheio de desafios. 

 No Sábado, começamos o dia com uma caça aos superpode-
res que estão implícitos na Carta e Constituição do nosso Movimento 
e que todos devemos e podemos encontrar se estivermos plenamente 
em Fé e Luz: Alegria, Esperança, Gratidão, União, Escuta, … 
 À tarde, depois de um período de repouso estratégico, cada 
grupo se juntou para preparar o sempre esperado “Show de Talentos”, 
que iria “pôr ao rubro” a festa dessa noite. Em seguida fomos à praia, 

onde apanhámos um muito apreciado sol e comemos uns muito apre-
ciados gelados. Voltamos para casa a tempo de nos arranjarmos para 
o grande espetáculo que teve início depois do jantar e da oração da 
noite. E a que grandes demonstrações de talento e criatividade todos 
assistimos, vendo os superpoderes de cada um a brilhar nesta noite de 
festa! 

 Como o que é bom acaba depressa, chegamos ao último dia 
do Campo de Férias. Iniciámo-lo com uma ida ao arejado e espaço-
so Parque do Buçaquinho onde convivemos, jogámos e participámos 
numa atividade em equipa, com muitas fotos incluídas, e na qual nos 
certificámos que todos nos ficámos a conhecer muito bem ao longo 
destes dias. Para terminarmos da melhor forma este incrível fim-de-
-semana, só faltava mesmo a Eucaristia que foi celebrada pelo nosso 
Assistente Provincial, Pe. José Augusto e concelebrada pelo Pe. Fer-
nando Rosas. E assim concluímos mais um Campo de Férias de onde 
todos saímos mais ricos, levando ótimas recordações e saudades.
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CAMPO DE FÉRIAS COMUNIDADES SENHORA DA HORA, 
SANTA MARIA DA ARRIFANA E SANTA MARIA DE LAMAS
 

 Nos dias 15, 16 e 17 de Julho realizou-se o Campo de Férias 
das Comunidades da Senhora da Hora, de Santa Maria da Arrifana e 
de Santa Maria de Lamas, na Casa da Sagrada Família, em Mira.
O tema deste Campo de Férias foi “A Casa do Mickey”, e as equipas es-
tavam divididas por cada uma das suas personagens: Mickey, Minnie, 
Donald, Margarida e Pluto.
 Começámos no sábado de manhã a preparar, em grupo, as 
máscaras que iríamos usar na grande festa de sábado à noite. Usá-
mos a criatividade e surgiram fantasias super originais. Foi muito 
divertido!

 No sábado à tarde, depois do almoço, tivemos uma compe-
tição de jogos tradicionais. Jogámos o jogo da batata, do tabuleiro, 
da bolacha, das latas e do lápis. Fomos até à praia de Mira, aproveitar 
o quentinho do sol, e a água do mar fresquinha. Houve até quem 
fosse dar um mergulho! A nossa tarde terminou com a celebração da 
Liturgia da Palavra, pelo Diácono Álvaro Chaves. À noite, tivemos a 
grande festa da Casa do Mickey! Todos mascarados a rigor  : )

 No domingo, depois do pequeno-almoço, começámos o dia 
com uma bela oração da manhã, dando graças a Jesus e Maria pelo 
fim de semana cheio de amor que nos concederam. Ainda de manhã, 
tivemos uma Caça ao Tesouro sobre a Carta e Constituição de Fé e 
Luz. Aprendemos mais sobre este documento, que é tão importante 
para nós, e descobrimos que o verdadeiro tesouro estava nas nossas 
mãos: o Abraço. Depois do almoço, terminámos o Campo de Férias 
com a Celebração do Envio. Foi um fim de semana em cheio, em que 
tivemos a oportunidade de criar e reforçar laços entre comunidades!
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DIA DIFERENTE ENTRE AMIGOS

 Com a chegada do verão as comunidades Fé e Luz fazem 
encontros diferentes, passeios, piqueniques e festa!!
 As comunidades Fé e Luz de Folgosa e S. Pedro de Fins e de 
Vila do Conde juntaram-se no domingo, 7 de Agosto, no Parque de 
Santo Ovídio, em Folgosa, para um dia descontraído entre amigos. 
 Ao longo do dia a animação foi muita: desfile de automó-
veis e motociclos antigos, caça ao tesouro, jogos, almoço partilhado e 
até deu tempo para um pezinho de dança.

ELEIÇÕES NA COMUNIDADE DO ESTORIL

 “Deus escolheu aquele que é considerado louco aos olhos 
do mundo para confundir os sábios; Ele escolheu o que é fraco aos 
olhos do mundo para confundir os fortes…” 
(I Co I, 27; Carta e Constituição de Fé e Luz, pág. 10)

 Esta fragilidade que S. Paulo nos fala está presente nos mo-
mentos em que Nosso Senhor nos chama à missão Fé e Luz. 
 Em Fé e Luz, dizer “Sim” ao compromisso de coordenador 
é aceitar o chamamento de Deus; um “sim” em que sabemos que so-
mos acompanhados, não estamos sozinhos e que, ao mesmo tempo, 
acompanhamos uma comunidade. Deus está connosco, os amigos, as 
famílias estão connosco… O “Sim” que Nosso Senhor quer é um “sim” 
pobre, humilde, mas com amor.
 É com grande alegria que venho anunciar que em junho re-
cebemos o “sim” da nova coordenadora da nossa comunidade, a Rita 
Cancella de Abreu, mãe da nossa querida Maria. Rezemos para que 
Nossa Senhora abençoe e acompanhe a Rita nesta sua nova missão 
de guiar a barca dos Amigos da Alegria.
Bem haja à querida Rita!

ELEIÇÕES NA COMUNIDADE DE S. PEDRO DA COVA

 Terminou o dia com a Eucaristia, presidida pelo Sr. Padre 
Domingos, assistente espiritual da Comunidade de Folgosa e S. Pedro 
de Fins, na capela de Santo Ovídio. Os amigos especiais participaram 
no momento do ofertório, os jovens dinamizaram as músicas e o Sr. 
Pe., com as suas palavras, acolheu, desafiou e encheu de alegria to-
dos os presentes.

 No dia 23 de outubro, a Comunidade Fé e Luz de São Pedro 
da Cova, sob o mote do evangelho onde todos nos reconhecemos pu-
blicanos, realizou o momento de discernimento sobre a comunidade 
e eleições para coordenador. 
 Reconhecem como desafio para os próximos anos a neces-
sidade de investir no Quarto tempo e de ter um maior compromisso 
com a comunidade.  
 Agradecemos a entrega do José Pinho (Ika) à comunidade 
durante os últimos anos e acolhemos o sim generoso do João Pinho 
que foi eleito como coordenador para este novo mandato. 



11

Notícias Fé e LUZ

PEREGRINAÇÃO COMEMORATIVA 50 ANOS FÉ E LUZ

  Nos dias 14, 15 e 16 de outubro, amigos espe-
ciais, famílias, amigos de comunidades de todo o país e amigos espa-
nhóis, reuniram-se para celebrar as bodas de ouro do movimento Fé 
e Luz, numa grande peregrinação a Fátima.
 Com o tema “Segui-me e farei de vós pescadores de 
homens” abordou-se o chamamento de Deus que, de entre 
muitas coisas, permitiu o nascimento do Fé e Luz em 1971 em 
Lourdes e o crescimento das comunidades por todo o mundo. 
É a história de uma barca que passou por tempestades e tor-
mentas, mas manteve-se firme. Refletiu-se numa dinâmica 
simples com um balão, a importância de estarmos unidos, 
de que todos precisamos de outra pessoa. Abordou-se a im-
portância do sorriso e do olhar que uma pessoa nos dá para 
crescermos na Fé e no Amor.
 A vice coordenadora internacional, Elena Escribano, que 
tem feito um excelente acompanhamento do movimento português, 
marcou presença nesta data importante para o movimento. Também 

PROVINCIA LUZITANA

o coordenador internacional, Raul Izquierdo compareceu através de 
uma videochamada, transmitindo uma mensagem especial para to-
dos os presentes.
 Todos os participantes disfrutaram de momentos variados, 
desde uma sessão de Risoterapia a momentos introspetivos e espiri-
tuais como uma cerimónia de Lava-pés, uma celebração de Perdão e 
da Luz, onde se partilhou a chama de um círio e as orações de cada 
um. Participou-se, ainda, na oração do terço com a nossa Mãe Maria, 
na capelinha das aparições e terminou-se com a eucarística na Ba-
sílica da Santíssima Trindade, presidida pelo arcebispo D. Francisco 
Senra Coelho.
 Foi com uma enorme alegria que se anunciou a participação 
do Fé e Luz nas Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal, em 2023.
 No último dia, as ruas de Fátima foram presenteadas com 
cânticos, sorrisos e abraços, dando a conhecer aos que passavam o 
movimento, na forma de um Cortejo da Alegria.
 Foram dias de Oração, Alegria e Partilha que com o Espírito 
de Fé e Luz se vive de uma maneira única e especial.

Acolhimento e Atelier dos Artistas
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Jantar

Oração da Manhã de Sábado

Cerimónia de Abertura
Intervenção do Coordenador Internacional Raúl Izquierdo, 

Reflexão  e Grupos de Partilha
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Workshop - Alegria que se renova e comunica Apresentação JMJ

Lava-pés
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Celebração de Perdão e da Paz

Oração do Terço na Capelinha das Aparições e Procissão de Velas



15Música, sorrisos e a intervenção da Vice-coordenadora Internacional Elena Escribano 



16 Cortejo da Alegria pelas ruas de Fátima



17Eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade, presidida por D. Francisco José Senra Coelho
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HOMILIA DO BISPO DE REFERÊNCIA DO FÉ E LUZ

  Estimada Família Fé e Luz, queridas Comuni-
dades deste Movimento fundado por impulso do Espírito Santo há 
cinquenta anos, saudo-vos a todos e a cada um com o carinho e a 
ternura do nosso Amigo Jesus. (...) Hoje, queremos dizer obrigado a 
Cristo Bom Pastor pela sua fidelidade à promessa que um dia nos fez 
“Estarei convosco até ao fim dos tempos”; Fé e Luz é a prova de que 
em cada tempo e nas diversas circunstâncias da peregrinação 
da nossa vida a fonte dos carismas é inesgotável na sua criati-
vidade, vitalidade e oportunidade. Nunca estamos sós, pois o Se-
nhor assiste ao seu povo, enviando os carismas necessários às nossas 
necessidades. Obrigado, Senhor, bendito sejais pelo Carisma Fé e Luz!
 
 No Evangelho que acabamos de acolher em nossos co-
rações, Jesus lembra-nos a importância da Oração em nossas 
vidas. Faz-nos muita falta rezar sempre, sem desanimar, mesmo 
no meio das grandes adversidades da vida. Quando rezamos, expe-
rimentamos a presença do Senhor na mente no coração e na boca, 
sobretudo quando proclamamos a sua palavra, os seus louvores ou 
lhe apresentamos os nossos pedidos. 
 Reparemos com atenção: Jesus na sua Catequese ensina 
nos que se até um Juiz desumano termina por ceder às insistências 
de uma mulher pobre e indefesa, quanto mais Deus que é um Pai tão 
Bom? Deus ouve sempre os pedidos que lhe são dirigidos, que 
lhe são feitos por nós com confiança e sem desanimar.
 Há uma coisa a ter em conta, ouçamos bem: o tempo de 
Deus não é igual ao nosso tempo; por vezes nós queremos ob-
ter a ajuda de Deus muito depressa e com pouco esforço, po-
rém a Palavra do Senhor ajuda nos a saber esperar pelo tempo 
de Deus. Vale a pena saber confiar e esperar com Fé, pós quando che-
ga o tempo de Deus, saboreamos os frutos da nossa Oração. 
 Pode acontecer que as circunstâncias mais inoportunas da 
vida, tais como os fracassos, as doenças, as adversidades laborais e 
escolares, as desilusões com amigos e familiares produzem em nós 
algum desalento, fazendo abanar a nossa Fé e a nossa relação com 
Deus, foi por isso que os discípulos pediram a Jesus “aumenta a nossa 

Fé” e “ensina-nos a rezar”. A nossa Oração não é para pressionar Deus 
a satisfazer os nossos pedidos, mas como ensinavam os Padres da 
Igreja Antiga, a nossa oração é ajuda para que nos preserve-
mos em Deus. Para os primeiros Teólogos da Igreja, rezar era perse-
verar no exercício da memória de Deus, recordando assim a presença 
a Sua presença na nossa vida e no mundo. Compreendemos que rezar 
é consciencializarmo-nos que Deus está vivo em nós e caminha con-
nosco, não vamos sós na vida, somos as Suas mãos, os Seus Pés e 
o seu colo. Aprender a rezar é como apreender a falar com a 
vida toda. Quando rezamos ligamo-nos a Deus e passamos a Amar 
os outros com o mesmo Amor que ele nos Ama a cada de nós. 

  Na primeira leitura aprendemos como foi importante a 
Oração de Moisés para a vitória do povo de Deus (quando ele tinha os 
braços levantados, o povo de Deus vencia, quando os seus braços bai-
xavam de cansaço, o povo de Deus perdia a batalha). Vamos rezar 
para que haja muitos braços levantados ao serviço do Movi-
mento Fé e Luz. Braços de ternura, mãos de carinho, joelhos 
fletidos em oração e disponibilidade, são necessários para 
que mais “amigos especiais” saboreiem o Amor de Jesus por 
eles e a presença comprometida das comunidades celestiais 
na descoberta da sua missão de serviço aos mais frágeis.
Aos Pais, aos voluntários e a todos os que trabalham em espírito de Fé 
e Luz, a certeza de que em cada “Amigo Especial” está Jesus. 
 
 Peçamos ao Senhor que nos ajude a continuar este 
caminho, já com cinquenta anos de trilho e provas dadas, 
sempre de braços abertos para abraçar e para servir. 
 Maria Mãe de Jesus e Nossa Mãe, a tua vida foi sem-
pre um SIM a Deus e aos Irmãos, ensina-nos a servir vendo o 
rosto de Cristo nos mais pequeninos, e nos mais fragilizados, 
não deixes que nenhum de nós baixe os braços e desista. 
 Mãe de Fátima, Senhora dos Pastorinhos, Mensagei-
ra da Paz, o vem connosco e ensina-nos a permanecer de pé 
junto às grandes cruzes da Humanidade. Dá-nos tuas mãos e 
teu colo para sabermos confortar na compaixão de Teu Filho.
Ámen! +Francisco José Senra Coelho, Arcebispo de Évora
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TESTEMUNHO

SOBRE A PEREGRINAÇÃO
JOVENS

O que mais gostei de 
toda a peregrinação foi a 

caminhada da alegria. Foi um momento 
em que saímos para a rua e mostramos a todos 

quem nós somos, que existimos e que aceitamos todas 
as pessoas. A reação das pessoas foi bastante interessante 
pois pararam o que estavam a fazer para ver quem éramos 
e acabaram por ser “contagiados” pela nossa alegria. 
Também gostei de interagir com outras comunidades pois 
consegui conhecer mais amigos especiais e, claro, rever 
amizades que fiz ao longo destes anos, muitas delas que 

fiz quando comecei a minha caminhada em Fé e 
Luz.

Sofia Ferreira - Arrifana

O momento que mais me 
marcou foi o lava-pés pois quem me 

lavou os pés foi um amigo especial e eu tive 
que o ajudar. Percebi que para ele foi uma ação de 

amor na qual eu me senti acarinhada e não com “nojo”.  
Fé e Luz é a simplicidade e a leveza com que os amigos 
especiais levam a vida e nos ajudam a levar a nossa... e 
coisas que fora de fé e luz podiam não ser confortáveis 

tornam-se momentos  de alegria e simplicidade em 
Fé e Luz.

Carolina - Folgosa e São Pedro Fins 
O que mais gostei foi o lava-pés pois 

foi muito emocionante não só pelo ato 
de lavar o pé mas sim porque nunca achei 

que seria merecedora de alguém me 
lavar o pé e por isso estar um pouco desconfortável no início. 

Achei que foi interessante lavar o pé de alguém sem olhar a quem 
pois somos todos iguais, ou seja, vivemos um sentimento de união 
que não existe no dia a dia mas que encontramos em fé e luz.
Senti também que não gosto de estar simplesmente a aproveitar 
o que os outros planearam mas sim que quero ajudar fazer o que 

posso, andar em “stress”, por isso ter entrado como uma 
simples participante e ter acabado a ajudar na 

equipa de coordenação.
Maria Eduarda - Senhora da Ajuda
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ESPIRITUALIDADE

no colo do pai

D. Guilhermina Santos
Com. Sra da Conceição

D. Joaquina Réu
Com. Sra da Ajuda

D. Celestinha 
Com. Avintes

UM PRESENTE PARA  MARIA

Os Mistérios do Terço de Fé e Luz, são um presente 
para Maria, uma oração de ação de graças à nossa mãe que 
vela sobre o Fé e Luz desde o início.
Quando rezamos a Jesus a oração de Fé e Luz, pedimos-lhe:

“Vem ficar em nós e nas nossas comunidades
Como ficaste primeiro em Maria.

Ela foi a primeira a acolher-Te nela.
Ajuda-nos a estar sempre de pé, com ela, aos pés da Cruz,

próximos dos crucificados do nosso mundo.”
Foi na peregrinação internacional a Fátima para comemo-

rar os 40 anos do Fé e Luz, em 2012, que o coordenador internacional 
propôs a primeira versão destes mistérios, ideia que ele já tinha antes 
e foi sendo corrigida e melhorada. A versão gráfica que está agora 
disponível é da autoria da Corinne Chatain, Secretária Geral do FLI. 

Na tradição católica, costumamos recitar o terço, com os 
mistérios gozosos, gloriosos, dolorosos e com os mistérios luminosos. 
O que é proposto neste pequeno livro são cinco mistérios novos, os de 
Fé e Luz, que partem da nossa oração e se inspiram nela .

Em comunidade ou individualmente convidamo-vos 
a meditar e a confiar a Maria o nosso Movimento:
1º Mistério - A Imaculada Conceição
2º Mistério - José esposo de Maria
3º Mistério - A profecia de Simeão
4º Mistério - Maria, uma amiga à escuta
5º Mistério - Eis o teu filho, eis a tua mãe

O TERÇO DE FÉ E LUZ
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ATIVIDADES

PASSATEMPOS

PROVÉRBIOS

1. É como a Maria nabiça…
2. Não há sábado sem sol, nem velha sem dor,…
3. Bem prega Maria,…

ANEDOTAS

ALENTEJANOS NO TEATRO
A Maria e o Manuel vão ao Teatro assistir ao ballet “Lago dos Cisnes”.
A Maria muito cansada, após um longo dia de trabalho, dorme 
profundamente durante a maior parte do espetáculo.
Acorda e, envergonhada, pergunta ao marido:
- Manel, adormeci… Será que alguém da público notou?
Responde o Manuel:
- Do público não sei, mas todas as artistas sim, pois há horas que 
caminham na pontinha dos pés pra não te acordar! 

SOBRE MARIA

para rir e pensar

ORATÓRIO

Material necessário:
- Caixa de fósforos, lata de atum, embalagem de leite ou outra
- Cola e tesoura
- Tintas, tecidos, papéis variados, fitas e outros materiais 
que consigam arranjar para decorar
- Imagem pequena de Nossa Senhora ou rolhas

Como fazer:
1. Depois de limpar e secar muito bem a embalagem, certificar-se de 
que fica com uma abertura apenas na frente.
2. Pintar ou forrar a caixa a gosto
3. Colar no interior da embalagem a imagem de Nossa Senhora. Caso 
não tenham podem usar uma rolha para o corpo e cortar uma rodela 
de rolha para a cabeça, colando na vertical. Depois com tinta e tecido 
personalizem a imagem de Maria.
4. Para terminar decorem o oratório com flores, fitas, brilhantes, 
palavras, desenhos ou até fotografias.

RESPOSTAS.1- TUDO O QUE VÊ, TUDO COBIÇA!  2 -NEM MARIA SEM AMOR. 3 -EM CASA VAZIA.  

QUEM DESCOBRIU A AMÉRICA?
Na aula de geografia, pergunta a professora:
- Maria, aponte no mapa onde fica a América do Norte.
- Aqui está. – respondeu com eficácia a menina.
- Correto. – Responde a professora. E, virando-se para a turma, 
pergunta – Agora turma, quem descobriu a América?
E responde muito rapidamente o Joãozinho:
- A Maria!

DEZENAS

Material necessário:
- Fio e agulha
- Tecido, Espuma eva, Rolhas ou outro

Como fazer:
1. Cortar pequenas tiras de eva ou tecido e enrolar. Caso opte pelas 
rolhas, cortar cada rolha em 4 rodelas.
2. Com a ajuda da agulha, passar o fio em 10 peças. Se gostarem 
podem intercalar as peças com pequenos nós, missangas ou outro 
material.
3. Fechar o fio em círculo, após ter as 10 peças, fazendo um nó firme.
4. Fazer a cruz cortando-a no mesmo material ou aplicando uma 
metálica ou de madeira que já tenham. Prendê-la nas pontas do fio.
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ATIVIDADES

RECEITA

DESCOBRE AS 10 DIFERENÇAS

Material:
Caneca
Colher de sopa
Micro-ondas

BOLO DE CANECA

Ingredientes:
1 ovo
2 c. sopa chocolate em pó
2 c. sopa açúcar
2 c.sopa farinha
2 c. sopa de leite
2 c. sopa de óleo

Preparação:
1. Numa caneca, coloque 2 colheres de sopa de farinha, 2 colheres 
de sopa de açúcar e duas colheres de sopa de chocolate em pó.

2. Mexa tudo e junte 1 ovo.

3. Junte 2 colheres de sopa de leite e duas colheres de sopa de óleo.

4. Leve ao micro-ondas durante 3 minutos na potência máxima 
(1000 watts).

RECEITA RETIRADA DE:  
https://feed.continente.pt/receitas/bolo-de-caneca-de-chocolate
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PARA COLORIR
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A NÃO PERDER

documentos E PUBLICAÇÕES

12.11  | REUNIÃO DA EQUIPA E ASSEMBLEIA PROVINCIAL NA  PARÓQUIA DA SRA DA AJUDA, PORTO

03.12 | DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMEMORADO EM COMUNIDADE: SOMOS CONVIDADOS A “ABRIR AS 

PORTAS” DO MOVIMENTO FÉ E LUZ PARA QUE MAIS PESSOAS DA COMUNIDADE PAROQUIAL/ESCOLAR/LOCAL POSSAM CONHECER E ATÉ 

EXPERIMENTAR UM ENCONTRO. 

05.02  | FESTA DA LUZ LOCAL A DEFINIR

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:




