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Q ueridos amigos, 
Este carnet de route foi realizado pelas três províncias de 
Itália. O tema: "Ide por todo o mundo" é inspirado no dis-

curso do Papa Francisco por ocasião da audiência privada que con-
cedeu ao Fé e Luz pelos seus 50 anos. Poderão ler o texto na ínte-
gra no fim deste livrinho. 
 Para cada mês, vão encontrar as referências evangélicas assim 
como uma passagem do discurso do Papa Francisco e as propostas 
para a animação dos vossos encontros. É certo que são apenas su-
gestões e vocês saberão adaptá-las à cultura do vosso país e à per-
sonalidade da vossa comunidade. Podem encontrar as ilustrações e 
o atelier dos artistas no site:  
https://www.foietlumiere.org/fr/communaute/carnet-de-route 
 Os caminhos que seguiremos durante todo este ano vão prepa-
rar os nossos corações para o encontro internacional que se realiza 
em Estrasburgo, em França, de 4 a 11 de Julho de 2023. O encontro 
vai reunir cerca de 150 delegados de todas as províncias do mun-
do. Nesse encontro, os membros da assembleia geral procederão à 
eleição do Coordenador Internacional e do Coordenador Internaci-
onal Adjunto assim como dos membros do Conselho de Adminis-
tração. Definirão também as prioridades internacionais do Movi-
mento para os próximos cinco anos. Confiamos, desde já, estes 
tempos de discernimento, tão importantes, às vossas orações.  
 Quero agradecer muito calorosamente às equipas que redigi-
ram este livrinho, Carlo Gazzano que coordenou este trabalho as-
sim como Don Marco Bove (assistente internacional) que propôs os 
temas de cada mês a partir do discurso do Papa Francisco e redigiu 
as meditações para o Natal, a Festa da Luz, Páscoa e a Pentecostes.  
 Que todos estes caminhos, que vamos seguindo durante o ano, 
possam mudar os nossos corações e façam irradiar Fé e Luz cada 
vez mais longe, cada vez mais alto!  
 

Introdução 
Corinne Chatain, secretária geral 
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Província Rios de Paz, Itália Norte - Galileia, meses 1, 2, 3, 4 

 
 
 
 
 
 

Kimata, Itália centro - Chipre - Grécia - Albânia, meses 5, 6, 7, 8 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Província Mares e Vulcões, Itália Sul, meses 9, 10, 11, 12 
 
 
 

Equipas 2022-2023 

Cesarina 

Carlo  

Don Pierantonio  Cristiano Chicca Elvira 

Paola Silvana 

Valentino 

Elisa e Carla 

Don Vito e a sua equipa 

Entela 

Federica Don Paul Paolo 

Peppinos 

Bruno 

Suoad 
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Explicação das ilustrações 
 
 

Chiara Revelli é uma artista italiana que vive no Norte da Itália. 
Amiga de Fé e Luz, aceitou de realizar os ilustrações deste carnet 
de route a pedido da equipa e queremos agradecer-lhe. Os dese-
nhos, muito simbólicos, carecem de uma pequena explicação. O fio 
condutor dos desenhos é a presença da terra, do mar, dos olhos 
fechados que representam pessoas que sonham com um mundo 
onde é bom viver. 
 

 Mês 1: Pessoas que caminham ao pôr-do-sol cuja luz representa 
a alegria e a gratidão. 

 Mês 2: Os círculos que, se cruzam, simbolizam a inclusão. Tudo 
está orientado para o amor do próximo. 

 Mês 3: Uma barca em busca da salvação dirige-se a uma casa. 
As cores frias procuram atingir as cores sombrias. Dois passari-
nhos que olham um para o outro representam a pequenez. 

 Mês 4: Uma mensagem de esperança cria um mundo feito de 
pessoas que se cruzaram no caminho umas das outras. 

 Mês 5: O nosso longo caminho da esperança dirige-se para um 
sol cheio de alegria. 

 Mês 6: A vela representa a Igreja que ilumina o mundo.  
 Mês 7: A reconciliação transforma-nos e faz-nos passar por dife-

rentes fases. 
 Mês 8: Um gesto de ternura, símbolo da unidade e da comu-

nhão. 
 Mês 9: Fé e Luz tem 50 anos. Como uma rede, criaram-se nume-

rosas comunidades no mundo.  
 Mês 10: A barca de Fé e Luz mantém os seus passageiros na luz. 
 Mês 11: Um fecho ecler aproxima e une corações diferentes. 
 Mês 12: Uma floresta e casas... Avançamos sempre no caminho 

que a paisagem envolve.   
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O caminho da alegria   
e da gratidão 

1 
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A palavra do mês  
 
 

 Referência evangélica: Os dez leprosos, Lc 17, 11-19 
 
 Palavra do Papa Francisco 

Celebrem o vosso jubileu: é uma bela ocasião para dar graças, para re-
conhecer os dons que o Senhor vos deu durante estes anos de caminho, 
e para lhe exprimir a vossa gratidão.  
 

 
 

C elebrámos o nosso jubileu, os cinquenta anos de vida das 
comunidades Fé e Luz e damos graças por cada dom recebi-
do. A gratidão é uma maravilhosa disposição da alma. É a 

atitude de quem compreendeu que a vida é um dom e que  vive 
em ação de graças por tudo o que recebeu. Agradecer, é também 
viver uma vida plena porque compreendemos quem somos e que 
tudo o que construímos é uma prenda que recebemos. A única ma-
neira de não estragarmos a nossa vida é vivê-la como um presente 
que nos é dado, partilhando os nossos talentos com os outros, sem 
nos sentirmos como heróis, mas simplesmente como um irmão ou 
uma irmã. Quantas vezes temos que admitir que quando nos abri-
mos aos outros, recebemos muito mais. A expressão: "Não preciso 
de dizer obrigado" é verdadeiramente má e falsa, assim como é 
triste, no Evangelho, ver que só um dos dez leprosos curados, re-
gressou para agradecer  a Jesus. 
 Quantas vezes ouvimos essa frase: "Não preciso de dizer obriga-
do a ninguém". Quantas vezes a dissemos nós mesmos ? É verdade 
que muitas vezes pensei assim. Mas na realidade, não é verdade. 
Quando penso no que eu era e no que sou agora, dou-me conta 
que vivi muitas experiências importantes no contacto com outras 
pessoas: é o nosso caminho em Fé e Luz. 
 Estou convencido que esse mito do homem que se faz sozinho, 
não é bom. À medida que o tempo passa, estou cada vez mais con-
vencido que aquilo que somos é fruto de todos os encontros que 
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por vezes nos ajudaram, por vezes nos salvaram e outras vezes nos 
agrediram ou fizeram-nos mergulhar na escuridão. E por muito 
negativa que a relação com os outros possa ter parecido, é aquilo 
que fez o que nós somos hoje. 
 Numa sociedade que procura dividir-nos, torna-se capital lem-
brar-nos que nada nos faz evoluir mais do que a partilha com os 
outros. Se há algo que dá sentido à nossa vida, é tornarmo-nos vul-
neráveis para poder partilhar em comunidade, com alegria. 
 Não há aventura maior do que responder àquilo a que somos 
chamados. É por isso que nos sentimos felizes de ter partilhado o 
caminho com tanta gente.  
 São muito numerosos aqueles a quem, para o melhor e para o 
pior, posso dizer obrigado. E obrigado sobretudo a Jesus. 

Acolhimento  
À porta, uns membros da comunidade distribuem a cada partici-
pante um pequeno cartão com o desenho duma cara sem boca (ver 
pág. 63). 
 
Partilha  
 Juntos 

Revivemos o Evangelho dos leprosos. 
 

 Em pequenos grupos 
 Das dez pessoas curadas só uma regressa para agradecer, 

porquê? 
 A ação de graças está presente na minha vida? Porque é que 

eu devo agradecer ao Senhor? 
 Posso contar um episódio no qual o Senhor me ajudou atra-

vés de pessoas que me são próximas? 
 
Atelier dos artistas 
Uma flor é, muitas vezes, sinal de agradecimento. Vamos fazer 
uma em forma duma margarida, escrevendo ou desenhando nas 
pétalas coisas pelas quais quero agradecer (ver pág. 63). 
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Festa 
Jogo: Formar duas equipas. Cada equipa faz uma mímica de situa-
ções de agradecimento que a outra equipa tem que adivinhar. Por 
exemplo: eu caio na rua e há alguém que me ajuda a levantar e me 
leva a casa; eu ajudo um turista perdido a reencontrar o caminho;  
dou o lugar a uma senhora idosa no autocarro…  
 
Oração 
Acabamos as caras que recebemos à chegada acrescentando o nos-
so nome e um sorriso que a cura dos leprosos fez surgir no nosso 
rosto. Um por um, vamos colá-las num painel em torno da silhueta 
de Jesus que está desenhado no centro. 
Entoamos um cântico de alegria ou de ação de graças. 
 
A oração dum pobre  

Obrigada Jesus pelo dom de Fé e Luz que tu nos ajudaste a man-
ter e a fazer dar frutos nestes primeiros 50 anos. 

 
E até ao próximo encontro  
Comprometo-me a visitar os amigos que não vieram hoje para lhes 
oferecer uma flor e um sorriso. 
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O caminho do acolhimento  
e da inclusão 
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A palavra do mês  
 

 
 Referência evangélica: O cego de nascença, Jo 9, 1-41 
 
 Palavra do Papa Francisco 

O Espírito Santo sugeriu o nascimento de algo que ninguém tinha pre-
visto, isto é, as vossas comunidades onde celebrais a alegria, a reconci-
liação e a comunhão recíprocas. Assim a luz e a força do Senhor ressus-
citado deram Esperança a inúmeras pessoas que se sentiam excluídas e 
rejeitadas por vezes também na Igreja.  
 

 
 

O Espírito Santo insuflou nos nossos corações uma cultura 
que faz que, em Fé e Luz, não há rejeição, nem muros, nem 
desprezo por aqueles que se sentem rejeitados e excluídos. 

Mesmo na Igreja, depositária do Evangelho de Jesus, é importante 
mudar o nosso olhar e isso é o que Fé e Luz traz à Igreja. O Evan-
gelho e o que vivemos nas nossas comunidades, convidam-nos a 
olhar os outros com um olhar novo.  
 O cego de nascença é um dos inúmeros encontros no Evangelho 
que nos traz uma grande luz interior. O cego esforça-se por com-
preender o que se passou, mas o diálogo é obscurecido pelos pre-
conceitos religiosos dos seus interlocutores, que mostram por to-
dos os meios, que não aceitam a realidade e rejeitam o testemunho 
do cego. "Tu nasceste inteiramente em pecado e queres ensinar-nos a 
nós?" 
 Quantas vezes tivemos que desistir face a muros destes? Que so-
frimentos poderá isso ter causado em pessoas que se sentiram jul-
gadas e desvalorizadas e não acolhidas, mesmo no seio da comuni-
dade de Jesus, que é  Igreja. Acolher a luz, é acolher Jesus e olhar a 
vida com os  Seus olhos, os olhos do amor. Amar é sair de si. Dar 
sem pedir nada em troca. Ser discreto até ao limite do silêncio. Tra-
balhar para derrubar os muros do egoísmo. Desejar a felicidade do 
outro. Respeitá-lo. Apagar-nos quando nos damos conta que nos 
arriscamos a perturbar a sua missão.  
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 "Eu creio, Senhor", eu creio que tu nos livras das trevas do mal e 
que nos dás força para viver na luz do bem. 
  
 
Acolhimento 
Propomos a pessoas diferentes das que fizeram o acolhimento no 
último encontro, que acolham os membros da comunidade, entre-
gando-lhes uma tira estreita de cartão de cor escura. 
 
Partilha 
 Juntos 

Revivemos o Evangelho do cego de nascença. 
 

Em pequenos grupos 
 Nos momentos escuros da minha vida, o que é que senti? 
 Quem me ajudou a reencontrar a luz e como? 
 Como abrir os olhos dos que estão nas trevas?  

 

Atelier dos artistas 
Fazemos a decoração da tira de cartão recebida à chegada para lhe 
dar luz, com cores vivas, colando papel colorido, pérolas, fitas… 
(Ver pág. 63). 
 
 

Festa 
Jogo: Uma pessoa tem os olhos vendados e outra tem que a guiar, 
apenas com a voz, em direção a um  objeto. A pessoa, com os olhos 
vendados, vai tocar nele e tem que adivinhar o que é. Para implicar 
mais pessoas podem criar-se duas equipas. 
 
 

Oração 
Num painel está desenhado, o logotipo de Fé e Luz estilizado. Ca-
da pessoa vem colar a sua tira de cartão à volta do sol para repre-
sentar os raios que saem das nuvens. 
Cantamos o cântico da comunidade (sou eu, és tu… que fazes comu-
nidade). 
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A oração dum pobre 
Obrigada Jesus por me teres ajudado a sair da escuridão, dando-
me amigos em Fé e Luz. 

 
E até ao próximo encontro 
Tentamos aproximar-nos de alguém que está só e vamos convidá-
lo a vir ao próximo encontro de Fé e Luz. 
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O caminho do Evangelho  
da pequenez 

3 
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A palavra do mês  
 
 

 Referência evangélica: Deixai vir a mim os pequeninos 
Lc 18, 15-17 
 

 Palavra do Papa Francisco 
O Espírito Santo acompanhou o caminho do vosso movimento e 
numerosas comunidades "Fé e Luz" nasceram em muitos países dos 
cinco continentes, levando consigo uma mensagem de amor e de 
acolhimento. Essa mensagem é o coração do Evangelho! Recorda-
nos que toda a pessoa, mesmo e principalmente a mais pequenina e 
mais frágil, é amada por Deus e tem o seu lugar na Igreja e no mun-
do. É "o Evangelho da pequenez". 
 

 
 

O Espírito Santo, que dá vida ao Evangelho da pequenez é o gran-
de motor da unidade e do sentido do serviço nas numerosas co-
munidades Fé e Luz. Somos todos realmente amados por Deus 
pelo que somos e não por outras razões ou interesses.  
As palavras de censura que Jesus dirige aos discípulos, que que-
rem afastar as crianças e os pequeninos, são belas. Numa socie-
dade como a nossa, muitos procuram a felicidade na grandeza, 
nas aparências, no dinheiro, na celebridade e no sucesso... Jesus 
propõe exatamente o contrário: a imagem duma criança. A cri-
ança é fraca, precisa de ajuda, não pode viver sozinha. É por isso 
que tem uma grande confiança nos adultos e que se abandona 
nos braços daqueles que a amam. É uma bela imagem que Jesus 
nos propõe que vai em contracorrente. Mostra a maneira de vi-
ver o reino de Deus. "Aquele que não acolhe o reino de Deus como 
uma criança não entrará nele." É o caminho da simplicidade, da 
confiança, que nos conduz à salvação. Que o Senhor nos ajude a 
avançar nesta estrada, perdedora aos olhos dos homens mas ga-
nhadora aos olhos de Deus. Foi  este  caminho  que o próprio 
Jesus seguiu. 
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Acolhimento 
Antes deste encontro vamos convidar algumas crianças. Uns  
membros da comunidade entregam uma foto duma criança a cada 
pessoa que chega. 
 
Partilha 
 Juntos 

Revivemos o Evangelho das crianças. 
 

 Em pequenos grupos 
 O que sinto quando tenho uma criança a meu lado? 
 Porque é que os apóstolos, como nós por vezes também,  

afastam as crianças? 
 Como Jesus e como em Fé e Luz, será que eu ponho sempre a 

pessoa pequenina ou frágil no centro? 
 
Atelier dos artistas 
As crianças gostam de se divertir e tocar música. Podemos fazer 
umas maracas com garrafas de plástico que se enchem com legu-
mes secos, ou arroz ou pedrinhas... Depois enfeitamo-las (ver 
https://www.pinterest.fr/pin/273664114841590448/) 
 
Festa 
Jogo: Fazer uma roda grande ou várias pequenas e dançar, rodan-
do, ao som da música das maracas. Também podemos organizar 
um jogo das escondidas: o animador esconde um objeto e indica-se 
uma pessoa para o procurar… 
 
Oração 
Vamos usar as fotografias das crianças que foram distribuídas no 
início do encontro. Cada um cola a foto, que tem, na Barca de Fé e 
Luz, preparada antes. Damos graças pela nossa vida quando éra-
mos pequenos, pela nossa vida de hoje, onde juntos nos apoiamos 
em Jesus. Cantamos um cântico sobre o acolhimento e a festa. 
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 Oração dum pobre  
Obrigado Jesus pelo momento onde, apesar da minha pequenez, 
fui acolhido/a em Fé e Luz. 
 

E até ao próximo encontro 
Através duma visita ou dum telefonema, darei a mão às pessoas 
mais frágeis ou doentes da comunidade ou da minha vizinhança.  
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O caminho da profecia 

3 3 4 
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A palavra do mês  
 
 

 Referência evangélica: A parábola do vinhateiro Mt 21, 33-45 
 
 Palavra do Papa Francisco 

A presença de Fé e Luz foi, e é, uma profecia porque as pessoas mais 
frágeis são muitas vezes rejeitadas e consideradas inúteis. E  a  vossa 
profecia  é hoje  ainda  mais  importante para combater a cultura do 
descarte. 
  

 
  

A o colocarmos as pessoas frágeis no centro, as comunidades 
Fé e Luz tornam-se profecia, ou seja, são portadoras de 
uma mensagem não só com palavras, mas também com 

testemunhos.  Como referiu São Paulo VI : O homem contemporâneo 
escuta mais facilmente as testemunhas que os mestres, ou, se escutam os 
mestres é porque são testemunhas (Audiência geral 2. 10. 1974).  
    A mensagem é clara : nenhuma pessoa pode ser excluída por não 
se enquadrar nos critérios mundanos, que conhecemos bem e que, 
por vezes, também invadem as nossas vidas. Além disso, é também 
o que aconteceu a Jesus, como Ele próprio o conta nesta parábola. 
  Uma parábola muito dura que os sumo-sacerdotes e os anciãos 
do povo não aceitaram bem. Através desta passagem, Jesus resume 
toda a história da salvação, antecipando a sua morte trágica. Mas 
vem de seguida o grande ensinamento : «A pedra que os construtores 
rejeitaram tornou-se a pedra angular», isto é, a pedra mais importante 
de um edifício. Como não reconhecer Jesus nesta pedra, posta de 
lado? Aquele que morreu na cruz, desprezado e rejeitado por to-
dos, é a imagem do fracasso e da derrota. Mas nós sabemos que, 
pelo contrário, a cruz de Jesus se tornou uma árvore de vida e uma 
fonte de salvação para a humanidade.  Aos pés da cruz muitos tro-
çaram dele : «Se és o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo…» (Lc 23,37) e 
outras coisas do mesmo género, mas os caminhos de Deus são dife-
rentes dos dos homens… São Paulo di-lo bem: "Nós pregamos o 
Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios».  
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Pensemos nisso, quando damos amor gratuitamente e ninguém 
presta atenção, quando fazemos as coisas do dia-a-dia e ninguém 
repara no nosso cansaço… Pensemos sobretudo que mesmo que, 
por vezes, sejamos rejeitados pelos homens, para Deus somos preci-
osos e únicos.  
 
 
 

Acolhimento 
Alguns membros da comunidade entregam um seixo a cada pessoa 
que chega.  
  
 
Partilha 
 Juntos 

Revivemos a parábola do vinhateiro. 
 

Em pequenos grupos 
 Qual é a passagem deste Evangelho que mais me toca? 
 Por que é que os servos e o filho do chefe foram mortos? 
 A profecia de Fé e Luz é colocar os mais frágeis ao centro. Como 

combatemos a cultura de rejeição e do descarte de que nos fala o 
Papa Francisco? 

 
Atelier dos artistas 
Decoramos os seixos recebidos à chegada ou colocamo-los no chão 
para representar a barca de Fé e Luz. (ver pág. 63). 
 
Festa 
Jogo: "Tu és a pedra angular"  
Todos os participantes formam uma roda, com as mãos abertas 
atrás das costas. Um jogador tem um seixo e dá a volta à roda. Colo-
ca o seixo na mão de um e começa a correr. O que recebe a pedra 
corre também na direção oposta. O que chegar primeiro toma o lu-
gar livre e assim sucessivamente.  
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Oração 
Cada membro da comunidade escreve uma curta oração de ação 
de graças por ter sido chamado pelo Senhor a ser uma «pedra an-
gular». Um a um, cantando, levamos o nosso seixo decorado para 
o centro do cantinho de oração.  
 
 A oração dum pobre 

Obrigado, Jesus, por nos mostrares o caminho para acolhermos 
os que são rejeitados.  
 

E até ao próximo encontro 
Nomeamos os que são «pedras angulares». Rezaremos ao longo do 
mês por eles.  
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O caminho da Esperança 

5 
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A palavra do mês  
 
 

  
 Referência bíblica: Procurar-Me-eis e encontrar-Me-eis, Jere-

mias 29, 10-14.  
 
 Palavra do Papa Francisco 

Encorajo-vos a continuar a vossa presença acolhedora com a força 
do Espírito Santo; que as vossas comunidades sejam sempre lugares 
de encontro, de promoção humana, e de festa para todos aqueles que 
ainda se sentem marginalizados e abandonados. Para as famílias 
que vivem a experiência do nascimento de um filho com deficiência, 
possais vós ser um sinal de esperança, afim de que ninguém fique 
fechado sobre si, triste e desesperado. 
 

 
 

J eremias escreveu estas linhas ao povo judeu que fora envia-
do para o exílio na Babilónia, longe da Terra Santa e do Me-
diterrâneo para o deserto iraquiano. Nos dias de hoje, mui-

tos homens e mulheres estão exilados geograficamente em paí-
ses estrangeiros ou num exílio espiritual, longe daquilo com que 
haviam sonhado para as suas vidas. Nós, pais e amigos em Fé e 
Luz, também temos sonhos. No entanto, para alguns de nós o 
mundo desmoronou. Optámos por ficar na companhia de pesso-
as com deficiência intelectual. É uma opção nossa, não uma es-
colha pelo poder, mas uma escolha pelo Amor. A opção de dar 
do nosso tempo, renunciando talvez a outras relações humanas, 
para estarmos com pessoas frágeis que têm poucas relações hu-
manas. Por amor. Para constituir uma comunidade Fé e Luz e 
viver a alegria que dela resulta. 
    Fé e Luz tem um objetivo muito ambicioso: fazer como Deus 
faz. Esta palavra do mês foi escrita em dezembro de 2021, pouco 
depois do Natal. Natal que é um acontecimento de esperança.  
Deus faz-se migrante, sai do Seu mundo divino e quer vir para o 
seio dos migrantes, as pessoas sem um teto para repousar ou 
proteger-se das intempéries.  
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 Doravante, ninguém posto de fora do Amor. Podereis, novamente, 
satisfazer o desejo de vos encontrares com os vossos irmãos e ir-
mãs. O amor não é belo apenas quando agrada. Ele é belo quando 
acolhe sem preconceitos, quando nos dá aquela felicidade simples 
de acompanhar e ser acompanhado por aqueles que estão no exí-
lio, fora do mundo dos privilegiados e estabelecem mais facilmente 
muitas relações. Deus não fez de outro modo: Ele escolheu nascer 
junto das pessoas que têm poucas relações "importantes": Deus 
connosco. 

Onde procurar Deus? Ele deixa-se encontrar por ti que O pro-
curas de todo o teu coração, porque Ele está no teu coração. Jesus 
diz: "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua 
alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e o teu próximo 
como a ti mesmo." (Luc 10, 27). Acrescenta que para caminhar com 
Ele é necessário deixar tudo para trás, ser completamente livre, 
amar os seus irmãos e fazer comunidade. O amor partilhado é um 
amor livre de si mesmo, esquecido de si e fonte de esperança. Ema-
nuel, Deus connosco, todos os dias da nossa vida.  
  
 
 
Acolhimento e reencontro 
Dois amigos vestidos de branco ficam à entrada e entregam um 
"mini anjo" de diferentes cores a cada um, sobre o qual está escrita 
uma citação forte sobre a esperança. (ver pág. 64). 
Cantamos juntos o cântico da comunidade. 
 
Partilha 
 Juntos 

Revivemos as palavras de Deus a Jeremias. 
Depois da mímica, quem o desejar, pode partilhar uma história      
pessoal que demonstra como a esperança o ajudou a não desistir! 
 

Em pequenos grupos 
Como é que a esperança está estreitamente ligada à fé? 
Como é que Deus é fonte de esperança na nossa comunidade 
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Fé e Luz? 
Para que serve a esperança nos momentos de sofrimento? 

 
Atelier dos artistas 
Construímos um barquinho de papel branco ou colorido (ver pág. 
64). Num dos lados escrevemos qual é a nossa esperança. Lendo-a 
em voz alta, colocamos o nosso barco sobre um tecido azul que re-
presenta um pequeno lago. 
 
Oração 
Coloco-me perante Ti, meu Deus, reconhecendo o meu pecado. 
Tenho fé  no amor que me dás, como a um filho. 
Abro-Te o meu coração e ofereço-Te a minha miséria. 
Despojado dos meus bens, quero ficar cheio de Ti. 
Todos juntos: Possa o Teu Espírito, Senhor, envolver todo o meu ser. 
Torna-me dócil à Tua voz, transforma toda a minha vida. 
 
Entrego-me nas Tuas mãos. Senhor, sinto-me pobre e fraco, mas Tu 
amas-me tanto! 
Quero bendizer- Te e louvar-Te! 
Pai, na minha fraqueza, és Tu que me dás força. 
Tu amas o homem fraco. 
Dás-lhe a Tua paz e o Teu perdão. 
Todos juntos: Possa o Teu Espírito, Senhor, envolver todo o meu ser. 
Torna-me dócil à Tua voz, transforma toda a minha vida. 
 
 
 A oração dum pobre 
Agradeço-Te, meu Deus, porque em Ti encontro o meu refúgio e a 
minha salvação. 

 
 

E até ao próximo encontro 
Cada um poderá partilhar as suas ideias para nos mantermos em 
contacto uns com os outros durante este mês. 
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O caminho da abertura 
à Igreja e ao mundo 
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A palavra do mês 
 
 
 Referências evangélicas: Vós sois o sal da terra, Mt 5, 13-16 e o 

envio em missão, Jo 20, 19-23.  
 
 Palavra do Papa Francisco 

Dentro das comunidades cristãs, convido-vos a terem o estilo 
evangélico do fermento: não se isolar, nem se fechar, mas participar na 
vida da Igreja nas paróquias e nos bairros, levar a vossa experiência e 
dar testemunho de que Deus escolhe os  últimos, os pequenos, os 
excluídos. 

 
 

 
 

S e o sal perder o sabor, como poderia recuperá-lo? Restaria 
apenas deitá-lo fora.  No entanto, há nisto um paradoxo. De 
facto, como poderia o sal dar sabor aos alimentos, se não se 

dissolvesse? O sal sozinho dá sabor? Não. Ele dá sabor se for 
adicionado a um prato, que depois se torna saboroso. 
     O mesmo acontece com a luz. A luz é útil em si mesma? 
Certamente não, ela existe para iluminar o que está à sua volta. 
Ainda que sejamos atraídos pela chama da vela, a luz da vela não é 
feita para si mesma, mas para nos iluminar.   
    É por esta razão que S. João diz que Jesus é a luz que veio para 
iluminar as trevas. Pois Ele não veio para Si mesmo, mas para nós 
que estamos nas trevas. É por isso que a chama da vela nos atrai e  
acendemo-la nos locais onde rezamos,  porque ela nos ilumina, ela 
dá-nos a graça de nos iluminar. O seu brilho é um presente de 
alegria para nós. 
 O mesmo acontece com o fermento. O fermento não é feito 
para ele próprio, mas para a massa na qual é diluído e na qual se 
espalha, a fim de a tornar mais digerível.   
  Sem o dom do sal, da luz e do fermento, a vida humana 
seria insípida, sombria e pesada. 
 Em Fé e Luz, não somos do mundo, mas estamos no mundo. Se 
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não estivermos no mundo, faltará ao mundo o gosto da vida, a luz 
do caminho, a leveza da esperança. A luz que emana das nossas 
comunidades não é para nós, mas para os nossos companheiros de 
estrada, para as nossas comunidades de crentes num Deus que nos 
ama e para o mundo no qual vivemos.   
    Contudo não devemos procurar ser reconhecidos pelas pessoas 
que nos acompanham nos nossos diferentes locais de vida, como se 
fôssemos, nós mesmos, o sal, a luz ou o fermento. Devemos 
procurar compreender como fazer para que a  nossa presença 
nestes locais os torne mais saborosos, iluminados, graças ao 
Evangelho do qual queremos ser testemunhas fiéis. 
  O mesmo acontece com o amor. O verdadeiro amor não se 
limita a amar-se a si mesmo, mas dá-se aos outros para que as suas 
vidas e a nossa sejam mais saborosas, mais iluminadas e mais 
leves. 
  
 
Acolhimento 
À entrada da sala, colocamos um pequeno recipiente com água 
morna, uma tigela com sal e tantas colheres quantos os 
participantes da reunião. Ao entrar na sala, cada participante pega 
numa pequena colher, retira um pouco de sal e coloca-o no 
recipiente com água, mexendo até que este se dissolva. 
 
Partilha 
 Juntos 

Revivemos o Evangelho de S. João 20, 19-23. 
Jesus explica aos discípulos qual é a sua missão: difundir a Sua 
Palavra no mundo  inteiro. Isso far-se-á graças a Ele, mas sem a 
Sua presença física. Comparamos Jesus ao sal, como o sublinha a 
palavra do mês. Como sabemos, o sal pode modificar a 
composição da água mesmo estando invisível. Jesus faz o 
mesmo. Apoia, invisivelmente, os discípulos. As palavras de 
Jesus reforçam a nossa fé e enriquecem os nossos corações, tal 
como o sal junta algo de especial à agua. 
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Em pequenos grupos 
 Qual é o "sal" da nossa comunidade? Como é que se mistura 

com o mundo exterior? 
 Podeis descrever uma experiência em que tenham partilhado 

os vossos dons na vossa comunidade? 
 De que modo partilhais os vossos dons com aqueles que vos 

rodeiam? 
 Em que medida tereis vós mudado graças à vossa presença na 

comunidade? 
  

 
Atelier dos artistas 
Massa de sal caseira: será preparada antes da reunião  (ver pág. 
64). O dinamizador do atelier explica quais os ingredientes 
utilizados na sua preparação. Cada um criará uma pequena 
personagem. 
De seguida, desenha-se um ou vários barcos pequenos onde se 
colocarão todas as pequenas personagens para representar a barca 
de Fé e Luz. 
 
Festa 
Propomo-vos dois jogos:         
                                          
Degustação                                         

Colocamos, por exemplo, sal, açúcar, água, vinagre, em 
pequenos copos. Vendamos os olhos de cada membro da 
comunidade que queira participar no jogo. Um de cada vez, os 
jogadores provam, com uma colher que trouxeram, o conteúdo 
de um dos copos à sua escolha e tentam adivinhar o que é.    

 Receitas      
Em pequenos cartões, a equipa da coordenação, terá escrito o 
nome de três ou quatro ingredientes. Cada membro da 
comunidade escolhe um cartão e é convidado a dizer um prato, 
uma sobremesa ou uma bebida feita a partir dos ingredientes 
que constam no seu cartão. 
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Oração 
Luz e sal da terra 
 
Tu pedes-nos, Senhor, para sermos a luz do mundo e o sal da 
terra. 
Quem nos guiará, Senhor, quem nos ensinará? 
Como é que podemos compreender o mundo e o Evangelho para 
seguir este caminho? 
Quem, se não Tu, Senhor, és o nosso verdadeiro mestre? 
Envia-nos o Teu Espírito Santo para que sejamos luz e sal, 
segundo a Tua verdade. 
Onde quer que Te tenham esquecido, ajuda-nos a falar de Ti. 
Onde quer que só procurem o material, levemos o espiritual. 
Onde que que se procure a glória e as honrarias, que levemos a 
simplicidade e o essencial. 
Onde quer que Te procurem no extraordinário, mostremos que 
Te encontramos no quotidiano. 
Onde quer que Te procurem no sucesso, mostremos que Te 
encontramos na unidade e na paz. 
Ajuda-nos a sermos luz e a não deixar que a chama se apague 
com o vento ou a tempestade. 
Ajuda-nos a sermos o sal que não receia salgar. 
Guarda-nos junto de Ti e seremos, verdadeiramente, Luz e sal da 
terra. 
 Amém. 
 
A oração dum pobre 

Obrigado, Jesus, tu és o sal da minha vida. 
 

E até ao próximo encontro 
Cada membro da comunidade é chamado a usar o seu dom, o seu 
próprio "sal", para ajudar o seu próximo. 
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O caminho  
da reconciliação  
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A palavra do mês 
 
 Referência evangélica: Aquele que acolher uma destas crianças 

em Meu Nome, Mc 9, 33-37 
 
 Palavra do Papa Francisco 

Passaram cinquenta anos desde a peregrinação a Lourdes, na Páscoa de 
1971, para a qual foram convidadas pessoas com deficiência intelectual 
e os seus familiares juntamente com muitos amigos. A partir desse mo-
mento, sob o olhar amoroso de Maria, teve início a experiência de Fé e 
Luz: o Espírito Santo sugeriu o nascimento de algo que ninguém tinha 
previsto, isto é, as vossas comunidades, nas quais celebrais a alegria, a 
reconciliação, e a comunhão recíprocas. 
 

 
 

O nascimento de Fé e Luz em Lourdes em 1971 foi um ato 
profético, foi o anúncio de uma graça do Senhor e da Sua 
bondade para com as pessoas que Ele ama. Sempre foi 

muito grande a esperança que o Senhor tem para connosco. Por 
isso, deu-nos uma nova maneira de viver a nossa humanidade.  
Criou-nos à Sua imagem e semelhança, Ele que é bom e que disse, 
após a criação, que todas as Suas criaturas eram boas. Contudo, 
sabemos que nos tornámos um povo de pecadores, muitas vezes 
maus. A reconciliação entre nós é algo que é excelente que peça-
mos ao Senhor e que pratiquemos entre todos.  
 Todos desejamos ser reconhecidos e amados. Para isso, tenta-
mos ser bons e fortes e mostrá-lo. É assim que surgem entre nós 
várias formas de inveja, tendo sempre como resultado,  que tente-
mos desviar-nos dos mais fracos. Tornamo-nos uma fonte de mal-
estar para todos, deixando de saber como realizar o desejo humano 
de comunhão e fraternidade. A intuição de Fé e Luz é verdadeira-
mente bela. Tão bela e tão forte, que não é afetada pelos nossos pe-
cados e pelas nossas fraquezas: permanece um dom que Deus pro-
põe sempre de novo, dia após dia, à humanidade que Ele ama. 
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 Os nossos amigos lembram-nos esse dom. Ensinam-nos a supor-
tar os nossos limites e a viver com eles. Com eles, aprendemos que 
podemos viver sem sermos sempre excelentes em tudo e para com 
todos. Eles não dão importância aos erros, sejam nossos ou deles: o 
importante é partilhar a vida «juntos», uma vida simples, cheia de 
amizade, sempre prontos ao perdão mútuo. Eles pedem-nos que 
sejamos o que somos com amor, porque o amor «tudo desculpa, tudo 
crê, tudo espera, tudo suporta» (1 Coríntios 13, 7). Dia após dia, o 
amor transforma os nossos limites, para fazer de nós testemunhas 
mais autênticas do amor. Juntos, como irmãos e irmãs. Os amigos 
acolhem-nos e amam-nos, ainda antes que os amemos. Ensinam-
nos os verdadeiros valores humanos, os da comunhão, do perdão, 
mesmo com um toque de ironia quando voltamos a cair na tenta-
ção de pretender ser os mais fortes. 
 
 
Acolhimento 
A equipa acolhe os que vão chegando, dando a cada pessoa um 
número de chegada. Depois, propõem que todos se ponham em 
fila indiana, começando no número 1 e acabando no último a che-
gar. Então, esse último da fila será o primeiro a escolher onde se 
vai sentar, e os outros sentam-se a seguir. 
 
Partilha 
 Juntos  

Depois de lermos a passagem do Evangelho segundo S. Marcos, 
fazemos uma mímica com uma cena em que um grupo de pes-
soas discute. Cada um tenta rejeitar o outro, perante um amigo 
que representa Jesus. Ao vê-los, Jesus chama uma criança, pega-
lhe ao colo, e, pondo-a no meio de todos, diz: «Aquele que acolher 
uma destas crianças em Meu nome, é a Mim que acolhe; e aquele que 
Me acolher, não me acolhe a Mim, mas Àquele que Me enviou». 
 

Em pequenos grupos 
 Quando falamos a alguém, sobretudo na comunidade, tenta-

mos escutá-lo atentamente? 
 Quando estamos num grupo, às vezes, somos levados a julgar e 
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a dizer mal dos outros. Quando isso acontece, como é que ten-
tamos deixar de o fazer? 

 Temos a impressão de estarmos mais dispostos à escuta e ao 
acolhimento na nossa comunidade do que noutros contextos? 
Se sim, porquê? 

 
Atelier dos artistas 
Cada um recorta um coração. No centro, colamos a nossa foto, e 
escrevemos o nome. No fim do encontro, trocamos os corações, e 
até ao encontro seguinte rezamos pela pessoa cujo coração recebe-
mos (ver pág. 65). 
 
Festa 
A dança da comunidade 
Enquanto toca uma música de fundo, formamos uma grande roda, 
e cada um agita o seu lenço. No centro, uma pessoa convida duas 
outras para se lhe juntarem. Amarram os seus lenços com nós, e 
convidam dois outros jogadores… E por assim adiante, até que to-
dos estão ligados uns aos outros para dançar em roda. 
 
Oração 
Oração de São Francisco 
 

Senhor, fazei de mim um instrumento da Tua paz. 
Onde houver ódio, que eu leve o amor. 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. 
Onde houver discórdia, que eu leve a união. 
Onde houver erro, que eu leve a verdade 
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. 
Onde houver desespero, que eu leve a esperança. 
Onde houver trevas, que eu leve a luz. 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. 
Ó Senhor, fazei que eu procure mais: 
consolar, que ser consolado; 
compreender, que ser compreendido; 
amar, que ser amado. 
Pois é dando que se recebe. 
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É esquecendo-se de si, que nos encontramos, 
É perdoando que se é perdoado. 
E é morrendo que ressuscitamos para a vida eterna. Ámen! 

 
 A oração dum pobre 

Meu Pai, ajuda-me a perdoar-me a mim mesmo e a perdoar aos 
outros, e liberta-me do meu egoísmo, para poder acolher verda-
deiramente os outros, como Tu me acolheste a mim. 

E até ao próximo encontro 
Vou tentar escutar mais os meus amigos e falar com eles mais ve-
zes, sobretudo aqueles com quem me sinto menos em sintonia, pa-
ra encontrar o que temos em comum. 
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O caminho da comunhão  
e da unidade 
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A palavra do mês 
 
 
 Referência bíblica: Infundirei em vós um Espírito novo, Ez 36, 

24-27  
 
 Palavra do Papa Francisco 

Que o espírito de comunhão e de amizade, que faz parte do vosso caris-
ma, vos torne sempre instrumentos de reconciliação e de paz, sobretu-
do onde houver conflitos e divisões. 
 

 
 

N os tempos antigos, até os que não eram cristãos se espanta-
vam com o amor que unia os cristãos. Não estavam habitu-
ados a ver comunidades deste género. De facto, a nenhum 

cristão faltava o essencial para a vida quotidiana. Partilhavam os 
seus bens: o testemunho dos primeiros cristãos era esplêndido, 
mas ao mesmo tempo frágil. Não é fácil construir uma comunida-
de.  
 De acordo com o Evangelho segundo São João, Jesus rezou ex-
plicitamente ao Pai pedindo-lhe que cuidasse da unidade dos cris-
tãos: «Que todos sejam um só; tal como Tu, Pai, estás em mim e Eu em ti, 
que também eles estejam em Nós, para que o mundo acredite que Tu me 
enviaste.» (Jo 17, 21) 
O testemunho de um espírito religioso é antes de mais nada o cui-
dado da união fraternal. Todos juntos, somos irmãos e irmãs, filhos 
e filhas de Deus, que quis viver entre nós e em nós. «Infundirei em 
vós um Espírito novo», o Espírito de Deus, que é Amor. 
 O coração é o centro da vida humana, a fonte dos nossos pensa-
mentos, dos nossos sentimentos, das nossas decisões. É no nosso 
coração que o Senhor vem o nosso encontro e faz de nós irmãos e 
irmãs; é aí que Ele suscita em nós o desejo de construir a comuni-
dade. 
O profeta Ezequiel constata que o povo que renegou Deus está no 
exílio, numa situação difícil. Querer afastar Deus da própria vida 
não é como partir para um exílio, longe d’Aquele que dá a vida? É 
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por isso que o profeta transmite a promessa de Deus, que jamais 
renega o Seu amor: “dar-te-ei um coração de carne”, porque o teu co-
ração está agora como uma pedra. Um coração de pedra não co-
nhece ninguém, tirando alguns aliados e muitos inimigos e rivais. 
Um «coração de carne» é a expressão de uma outra alma, sensível 
àqueles que pedem ajuda. 
    As comunidades Fé e Luz só vivem se tiverem um coração de 
carne. Um coração de carne é atento às pessoas, é-lhes fiel. Esse co-
ração de carne, recebemo-lo muitas vezes das nossas comunidades, 
ou pelo menos sentimos necessidade de lhe abrir espaço. É uma 
escolha que não é fácil. 
 Continuar a pertencer ao Fé e Luz é, por vezes, um desafio, por-
que as dinâmicas do “mundo” não são as de um coração de carne. 
Os amigos que partilham connosco a experiência de Fé e Luz, são 
os nossos «mestres», e ajudam-nos a permanecer fiéis. 
 
   
Acolhimento 
A equipa acolhe o grupo com o cântico da comunidade e dá a cada 
pessoa um coração recortado com o seu nome escrito. 
 
Partilha 
 Juntos 

Espalhamo-nos pela sala. Um amigo põe a mão sobre o seu co-
ração, e pega na mão do seu vizinho. Ele faz o mesmo, pondo a 
mão sobre o coração, e pegando na mão de outro.  E por assim 
adiante, até que todos estão de mão dada e formamos uma roda  
de maneira a formar um coração visto de cima.   

 Em pequenos grupos 
 Quantas vezes encontrei alguém que parecia ter um coração 

de pedra? Quantas vezes me dei conta que me estava a com-
portar como se tivesse um coração de pedra? 

 Que posso fazer para tornar a minha comunidade mais unida, 
deixando os comportamentos de coração de pedra, e encora-
jando cada pessoa a agir com um coração de carne? 

 Que posso fazer para resolver conflitos e divisões, tornando a 
minha comunidade num instrumento de reconciliação e de 
paz? 
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 Quando alguém que me magoou me pede perdão, o que é que 
eu sinto? Consigo perdoar de verdade? 

 
Atelier dos artistas 
Preparámos de antemão um ou mais modelos de uma silhueta em 
cartão. Colamos lá autocolantes de todas as cores, ou pedacinhos 
de papel colorido, para formar um vestido multicolor (ver pág. 66). 
 
Festa 
Jogo: Desfazermo-nos do coração de pedra 
Cada jogador recebe uma tira de tecido, para pendurar no cinto 
das calças ou da saia nas costas. Cada jogador deve tentar tirar o 
maior número possível de tiras de tecido dos outros, enquanto 
protege a sua, sem lá chegar com as suas mãos. Este tecido repre-
senta o nosso coração de pedra e o nosso pecado, de que tantas 
vezes nos custa desfazermo-nos. 
 
Oração 
Pai Santo, Tu que chamas todos os homens à unidade, 
E a formar uma única família, 
Perdoa-nos os nossos atos de divisão 
E ajuda-nos a cumprir a nossa vocação. 
Senhor Jesus, Tu que morreste 
Para trazer à unidade os filhos de Deus que estavam dispersos, 
Faz-nos sentir o escândalo das nossas separações, 
E aspirar à comunhão fraterna. 
Espírito Santo, Tu que conduzes a Igreja 
Em toda a verdade e que suscitas o amor, 
Faz-nos procurar a verdade 
Que ainda não pudemos encontrar, 
E faz-nos amar os irmãos e as irmãs com amor sincero. 
 
 A Oração dum pobre 

Senhor, eu Te dou graças por fazer parte de uma comunidade 
do Fé e Luz, que me aproxima de Ti e dos meus irmãos. 
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E até ao próximo encontro 
Vou tentar ser mais tolerante com os outros. Vou tentar aceitar 
perdoar quando for magoado, e vou tentar eu pedir perdão àque-
les que eu ofendi. 
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O caminho  
do ecumenismo  
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A palavra do mês 
 
 
 Referêcia evangélica: A Cananeia, Mt 15, 21-28 
 
 Palavra do Papa Francisco  

Podemos ver estes cinquenta anos de Fé e Luz como uma grande pere-
grinação e como uma continuação ideal da primeira peregrinação. E é 
também um caminho ecuménico, pois nas vossas comunidades encon-
tram-se pessoas de diferentes confissões cristãs: católicos, protestantes, 
anglicanos, ortodoxos…  
 

 
 

A profecia de Fé e Luz na sua história e na sua missão consis-
te em ser um sinal de unidade construindo comunidades 
onde se vive a comunhão. Assim, como nos recorda o Pa-

pa, Fé e Luz caracteriza-se por ser um movimento ecuménico no 
qual as diferentes confissões cristãs tentam fazer um caminho de 
reconciliação. O movimento quer responder a Cristo que, antes de 
morrer, rezou ao Pai para que os seus discípulos fossem um, como 
Ele e o Pai são um. 
 Na passagem do Evangelho proposta, Jesus está fora da Palesti-
na. Está em terra pagã. Conhece um momento de pausa, depois de 
ter encontrado incompreensões e hostilidade. A fama de fazer mi-
lagres chega a um mulher cuja filha está doente e pede-lhe a sua 
cura. Ao princípio, Jesus parece indiferente. Mas perante o pedido 
dos seus discípulos, irritados pelos gritos da mulher, Jesus repete-
lhes que a sua missão diz respeito apenas às ovelhas perdidas de 
Israel. Quando a mulher se aproxima dele, ajoelhando-se para lhe 
suplicar a cura, Jesus ainda distante responde que não é bom dar o 
pão das crianças aos cães. Os Judeus comparavam com desprezo os 
pagãos aos cães. Mas a mulher não desiste. Responde que os cãezi-
tos contentam-se com as migalhas que caem da mesa dos seus do-
nos. Então Jesus levanta-se, louvando a fé daquela mulher. O seu 
pedido é concedido. 
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 Esta passagem do Evangelho pode iluminar o nosso comporta-
mento quando, vivendo a comunhão, fazemos cair os muros que 
nos separam. Muros que, com o passar do tempo, foram sendo fei-
tos  de discriminação e desprezo. A Cananeia ensina-nos a acredi-
tar e a perseverar no desejo de que os irmãos vivam juntos, pois 
esse é o desejo do Espírito Santo.  
 Na oração desta mulher, há uma força que vem da convicção 
de que todas as criaturas são convidadas para a mesa do Senhor e 
que nenhuma é excluída do seu amor. Ao caminhar para a unida-
de, com a força da fé, enfrentaremos e ultrapassaremos a indiferen-
ça. A Cananeia ensina-nos a humildade, indispensável para fazer 
gestos de perdão como quando celebramos o lava-pés seguindo o 
exemplo de Jesus.  
 Durante as nossas reuniões, aprendemos a viver a comunhão, 
quando partilhamos uma refeição, mutas vezes preparado em casa 
e depois, na sua variedade, partilhado com todos. À mesa, apren-
demos a olhar-nos nos olhos, a partilhar em verdade e aceitar as 
nossas fragilidades descobrindo a beleza do dom de cada um. A 
comunhão aprofunda-se quando as comunidades têm que enfren-
tar toda a espécie de sofrimentos. Pensemos na guerra que afecta 
numerosos países. O sofrimento une-nos e permite ultrapassar as 
diferenças, abrindo s portas a um reconhecimento universal. 
 
 
 
Acolhimento 
Quando toda a  gente chegar, formam-se dois grupos. O primeiro 
recebe fitas verdes (por exemplo) e o segundo fitas azuis que cada 
um ata ao punho. 
A equipa de coordenação terá desenhado um muro num painel, 
que se põe no meio a dividir os dois grupos. Se for difícil construir 
esse muro, podemos usar outros obstáculos. Cada um na sua vez, 
vai tentar derrubar essa barreira para ir ao encontro do outro, mas 
pela violência verbal e a força física (usar bolas de papel a fingir de 
pedras). Para a terceira tentativa, vão lançar balões em forma de 
coração (ou corações de cartolina) por cima do muro. Quando o muro esti-
ver derrubado, os dois grupos saúdam-se com um aperto de mão. 



 

44 

 
Refeição 
Antes da refeição, um pai, uma pessoa com uma deficiência e um 
amigo vão buscar um postal ao cantinho da oração que está ao la-
do duma vela. Nesse postal está escrito: "Por isso, quando vais apre-
sentar  a tua oferta ao altar, se lá, te lembrares que o teu irmão tem qual-
quer coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro re-
conciliar-te com o teu irmão e depois vem apresentar a tua oferenda." (Mt 
5, 23-24). Os três lêem-na em voz alta e todos vamos ter com al-
guém para fazer um gesto de reconciliação. 
O serviço da mesa será especialmente cuidado. No fim da refeição 
os restos de comida serão partilhados. Nada será deitado fora. 
 
Partilha  
 Juntos 

Revivemos o Evangelho da Cananeia. Podemos dividi-lo em 
quatro quadros:  
1: versículos 21-23  
2: versículos 23-24.  
3: versículos 25-27 
4: versículo  28 

 

 Em pequenos grupos 
Enquanto pais como é que reagimos quando os nossos filhos 

são vítimas de descriminação? 
Há conflitos que surgem por vezes nos nossos lares e nas nos-

sas comunidades. Como é que Fé e Luz pode contribuir para 
os resolver? 

Que oportunidades agarramos, que gestos fazemos para ultra-
passar as divisões que nos separam? 

 

Festa 
Os dois grupos formados no acolhimento, dançam cada um de seu 
lado e depois reunimo-nos para uma grande roda com todos.  
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Oração  
 Cada um por sua vez damos graças ao Senhor pelos momentos do 
encontro em que se sentiu tocado por gestos de carinho e de recon-
ciliação...  
 
  A oração dum pobre 

Obrigado Jesus, por unires os nossos corações e de fazeres de nós  
uma grande família. 
 

E  até ao próximo encontro 
Vou visitar ou telefonar a uma pessoa da comunidade que esteja 
sozinha ou que tenha poucos amigos. 
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O caminho  

do testemunho evangélico  

10 
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A palavra do mês 
 
 
 Referência evangélica: A tempestade acalmada, Mc 4, 35-41 
 
 Palavra do Papa Francisco  

O emblema que representa a vossa experiência, o vosso "logotipo", é 
uma barca num mar agitado, mas o sol aparece por cima das núvens 
depois da tempestade. Durante esta pandemia, lembrei por diversas  
vezes, ao pensar neste episódio evangélico dos discípulos na tempesta-
de, que estamos todos no mesmo barco; e por isso quero confirmar-vos 
no vosso compromisso: nas tempestades que as pessoas e as famílias 
vivem, que sejais uma pequena barca na qual toda a gente pode encon-
trar um lugar, na certeza de que  o Senhor Jesus está nesta barca.  

 
 

 

A o viver com Jesus morto e ressuscitado, Fé e Luz é chama-
do a dar testemunho da Boa Nova que Deus Pai, no seu 
Filho Jesus, nos salva. Por esta razão, é necessário segui-lo 

como discípulo, subir para a barca onde ele, enquanto mestre, nos 
ensina a conduzir a nossa vida.  
 A Sua presença entre nós é muitas vezes silenciosa, sobretudo 
nas tempestades. Quando a oração, nascida da constatação da nos-
sa pobreza, o acorda da sua aparente indiferença, descobrimos que 
a Sua Palavra nos faz crescer na fé. As nuvens escuras serão ilumi-
nadas pela a luz do sol e o Cristo ressuscitado caminhará connosco 
para reanimar a esperança dos que maldizem  escuridão em vez de 
acenderem uma lâmpada. 
 Fé e Luz nasceu na Páscoa de 1971. A sua identidade está no 
viver do mistério pascal. Jesus ressuscitado conserva as feridas da 
paixão. Fé e Luz dá testemunho de que não é preciso ter medo das 
suas feridas. Podemos acolhê-las e transformá-las num espelho, no 
qual cada um faz a experiência da sua própria pobreza. Fé e Luz 
revela também os dons escondidos e coloca-os no coração das rela-
ções de amizade no seio da comunidade e da Igreja. 
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 Fé e Luz é chamado a empenhar-se para que toda a gente, so-
bretudo as pessoas com deficiência intelectual, seja acolhida, inte-
grada e valorizada na sua Igreja e na sociedade . Porque Deus des-
concerta muitas vezes os sábios deste mundo com a loucura da 
cruz. A pessoa com deficiência, a sua família e os seus amigos, gui-
ados pelo Espírito Santo, darão testemunho do seu amor cheio de 
gratidão pelo Senhor espalhando a alegria, fruto dum caminho de 
liberatação. Fé e Luz brilhará com uma luz que não ofusca mas 
quece, uma luz que desfaz os nós da solidão. Através de pequenos 
gestos, cada um na comunidade é chamado a tecer uma aliança e 
uma solidariedade na fidelidade.  

 

 
Acolhimento 
Uns membros da equipa de coordenação entregam a cada membro 
da comunidade um crachá como logotipo de Fé e Luz (ver pág. 66). 
 
Partilha 
 Juntos 

Queremos reviver o que se passou em Lourdes na primeira pe-
regrinação. Apresentamos três quadros: 
1. Camille e Gérard Proffit com os seus filhos com deficiência, 

Loïc e Thaddée em Lourdes em 1967. A Marie-Hélène 
Mathieu, no seu livro "Sozinhos nunca mais*" relata os obs-
táculos encontrados: "Chegados à cidade santa, infelizmente, 
não encontraram um lugar, pelo menos para os seus filhos (…) 
Quando finalmente conseguiram convencer o dono de um hotel a 
recebê-los, a condição expressa foi que as refeições fossem servidas 
no quarto! (…) Foram magoados pelos olhares e reflexões expri-
mindo pena ou reprovação

!' (pág. 50). 
Podemos fazer uma mímica com alguns gestos de crianças 

* Existe uma tradução portuguesa intitulada: “Antes de Tudo o Abraço” 
Paulinas, 2012. Há exemplares disponíveis junto da Coordenação provincial 
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em Lourdes, como nos contou Josette Audret, jornalista: Pa-
ra mim, aquela peregrinação, não foi nada de grandioso, nem 
sensacional. O essencial,  cego e com defici-
ência intelectual, que, tateando foi ter com o Jacky que estava a 
chorar na sua cadeira de rodas e o consolou; o  François, de 
quem se dizia que tinha um quociente intelectual de 0,40, 
que cantarolava o dia inteiro: "Cantai amigos, cantai"; a meni-
na pequena com trisomia, que eu não conhecia 

; o Michel, limitado na sua inteligência e tam-
bém cego, que, na Adoração da cruz, ergue uma cruz pequenina 
a cada "amen" cantado pela multidão. (Pág. 123)

3. Todos os membros da comunidade, podem formar uma pro-
cissão com duas filas de duas ou três pessoas, andando à 
volta da sala, com uma vela acesa na mão e cantando 
"Cantai amigos cantai". 

Esta mímica pode ser substituída pela mímica da passagem de S. 
Marcos. 

 
 Em pequenos grupos 

Teremos reproduzido o emblema de Fé e Luz. Cortamo-lo em 
quatro partes. A primeira é o mar agitado. A segunda é a barca 
com o mar calmo. A terceira: o sol que brilha através das nu-
vens. A quarta: as nuvens negras (ver pág. 66). Pomos as dife-
rentes partes no chão, no centro do grupo. Ao lado, uma vela 
acesa. À  medida que forem dadas respostas às seguintes quatro 
perguntas vão-se juntando as peças: 
 Que dificuldades é que a nossa comunidade encontra para dar 

testemunho na Igreja e na sociedade da mensagem que vive-
mos em Fé e Luz?  

 Que ajudas e encorajamentos recebemos de pessoas ou de ou-
tros grupos ?  

 A nossa viagem em Fé e Luz foi inspirado pelo Espírito Santo. 
Que presentes é que os nossos amigos com deficiência nos ofe-
receram? A nossa comunidade cresceu humana e espiritual-
mente?   

 Durante estes 50 anos, quais são os objetivos que Fé e Luz 
atingiu? Quais os que devemos ainda continuar? 
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Festa 
Jogo: Adivinhem as emoções 
Formamos duas equipas. Sugerimos que haja um grupo composto 
por pais e pessoas com deficiência e um outro por amigos e pesso-
as com deficiência. À vez cada equipa escolhe diferentes membros 
que exprimem, com a sua cara, uma emoção que a outra equipa 
tem que adivinhar. Podemos terminar com uma dança que expri-
me a alegria que vivemos em Fé e Luz. 
 
Oração 
O animador da oração pode convidar toda a gente a agradecer ao 
Senhor pelo caminho percorrido pela comunidade ao longo dos 
anos. Peçamos ao Espírito Santo a coragem de dar testemunho da 
mensagem de Fé e Luz na Igreja e na sociedade. Podemos concluir 
com esta oração: "Revela-nos Senhor, à volta do teu pão, à volta do teu 
pão partilhado, revela-nos como nos amas a cada um, à tua maneira tão 
secreta, tão discreta, tão direta, que ultrapassa toda a justiça e que se cha-
ma caridade". 
 
 A oração dum pobre 

Obrigada Jesus: "As nuvens abriram-se, e a tua luz, Senhor, veio até 
nós". 
 

E até ao próximo encontro 
Contactarei pessoas que possam interessadas e vou convidá-las 
para o próximo encontro de Fé e Luz. 
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O caminho da diversidade,  
uma riqueza  
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A palavra do mês 
 
 
 Referência evangélica: Os convidados para o banquete  Lc 14, 

15-24    
 
 Palavra do Papa Francisco  

A diversidade é uma riqueza e, jamais, deve ser um motivo de exclusão 
e de discriminação. (...) É por isso que vos encorajo a continuarem a ser 
uma  presença acolhedora, com a força do Espírito Santo; que as vossas 
comunidades sejam sempre locais de encontro, de promoção humana e 
de festa, para todos os que ainda se sentem marginalizados e abandona-
dos. 

 
 

 

N este Evangelho, Jesus diz: "Felizes aqueles que participarão no 
banquete do reino de Deus!" Ele prossegue contando a pará-
bola do banquete, ao qual nenhum dos convidados compa-

receu. O anfitrião pede ao seu servo que percorra todos os locais e 
ruas da cidade e que convide todos os pobres para virem ao seu 
palácio. Lá haveria lugar para toda a gente... Tal como nas nossas 
comunidades onde todas as pessoas podem encontrar o seu lugar. 
O Papa Francisco encoraja-nos a sermos cada vez  mais acolhedo-
res de todos e sobretudo daqueles que, ainda hoje, se sentem mar-
ginalizados e sós no mundo. 
    O "pobre" espera por tudo: uma esmola, um gesto de  carinho, 
um empurrão… mas, certamente, não espera ser convidado para 
uma festa, uma festa que pode mudar a sua vida. 
    Até esse momento, ele viveu sempre na beira de uma estrada, 
cheia de obstáculos, de portas fechadas, de olhares fugitivos. O seu 
coração está cheio de medo e de solidão. E, no momento mais som-
brio da sua vida, alguém se aproxima de si com um convite para 
assistir a um encontro e depois a outro e a outro. 
    Este "pobre" descobre que há pessoas como ele, que se sentem 
diferentes, e são acolhidas com amor. Descobre que a sua vida é 



 

53 

um dom de Deus. E durante esse banquete, o seu medo transforma
-se em coragem de confiar  e de se entregar. É desta forma que 
"Luciano", neste caminho da diversidade, se tornou na "primeira 
roda do carro" e ensinou toda a sua família a viver em paz e amor. 
 
     
 
Acolhimento 
À entrada, duas pessoas da equipa entregam a cada participante 
um cartão no qual está escrito: "Tu és bem vindo !" 
 
Partilha 
 Juntos 

Revivemos o Evangelho de S. Lucas. 
 
Em pequenos grupos  
Quantas vezes na minha vida recusei um convite, dando uma 

desculpa qualquer? 
Quantas vezes já aceitei um convite inesperado que mudou a 

minha vida? 
Alguma vez convidei  "estrangeiros" para um dos nossos en-

contros? 
 
Atelier dos artistas 
Podemos fazer convites em papel para o nosso próximo encontro. 
Escrevemos a data e horário, o local e decoramos os mesmos. Ire-
mos oferecê-los a pessoas que nunca tenham vindo a um encontro.  
 
Festa 
Jogo: adivinha 
Uma pessoa com uma venda nos olhos é convidada a aproximar-se 
de outro membro da comunidade e, mantendo a venda nos olhos, 
toca na sua cabeça e no seu rosto para adivinhar quem é. "Vejam. O 
cabelo é liso, o rosto é redondo... tem uma franja... Tu és… o Ma-
teus!" - "Vejam. Cabelo encaracolado! Tem brincos... Acertei ! Tu és 
a Laura !" 
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Oração 
Eu também era " o pobre " nesse dia em que um dos teus servos me 
convidou a conhecer o Fé e Luz. Obrigado por este convite. Obri-
gado por me teres acolhido. Obrigado por teres transformado o 
meu coração. Obrigado por me teres tornado teu servo. Obrigado 
por me ajudares a levar o teu convite a outros "pobres". 
 
A oração dum pobre  
 Obrigado, Senhor, por me teres convidado para o teu banquete! 
 
E até ao próximo encontro 
Podemos convidar novos amigos a virem ao nosso próximo encon-
tro, entregando-lhes os convites que fizemos.  
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O caminho da pegrinação, 
 Estar sempre a caminho   
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A palavra do mês 
 
 
 Referência evangélica: Se o grão caindo na terra não morrer,  

Jo 12, 12-36. 
 
 Palavra do Papa Francisco  

O caminho que percorrerestes é longo e cheio de frutos, mas ainda hoje 
na Igreja e no mundo, são numerosos os que, na sua pequenez e fragili-
dade, são esquecidos e excluídos. (…) Que o sol da fé e da esperança, 
que se levanta por cima das nuvens dos nossos medos e das nossas in-
seguranças, vos acompanhe sempre no caminho que ainda vos espera. 
Que o Senhor vos abençoe e que a Virgem Maria vos guarde. 
 
 

 
 
 

A  viagem de Fé e Luz começa com uma peregrinação. A his-
tória das nossas comunidades é uma peregrinação.  
Neste Evangelho, João conta que Jesus entrou em Jerusa-

lém no meio de  uma multidão de peregrinos em festa. Entre eles, 
também há Gregos que pediram a André e Filipe para  "ver Jesus". 
Os dois apóstolos acolheram os estrangeiros e vão avisar Jesus. 
    Jesus responde não somente aos estrangeiros gregos mas a todos. 
Ele explica que se o grão cair na terra e morrer, dará muitos frutos. 
Jesus convida-nos a partirmos todos em peregrinação e promete 
que o Pai, através d’Ele, nos conduzirá a Si: o nosso caminho é pois 
um caminho de felicidade. 
    Não é uma resposta fácil de alguém que brinca com as palavras. 
Na sua resposta, Jesus revela o que perturba a sua mente: sofrer 
não é fácil e todos nós queremos fugir do sofrimento. É como se 
Jesus dissesse : "Querem ver-me? Aqui estou : partam em peregrinação, 
nos próximos dias, à sombra da cruz". 
 As expectativas dos amigos, muitas vezes dececionados e em 
busca de valores; as necessidades afetivas e materiais das crianças; 
as questões dos pais sobre a sua própria história e o seu futuro, são 



 

57 

a peregrinação na qual caminhamos em Fé e Luz, tentando sempre 
acolher e estar atentos ao ritmo de cada um. 
Senhor, apoia os amigos, os pais e filhos para que permaneçamos 
sempre em peregrinação, descobrindo um novo caminho de pobre-
za e abandono.  
  

Acolhimento 
Cada participante, à chegada, recebe um saco de papel, que con-
tém: um pequeno vaso, uma saqueta com cerca de vinte grãos de 
trigo e uma outra saqueta com terra para encher o vaso. 
 
Partilha 
 Juntos 

Revivemos em conjunto o Evangelho de  S. João. 
Podemos dividi-lo em vários quadros e escolher três palavras 
chave para cada um. Para cada quadro, serão formados grupos, 
os quais devem ter um amigo especial, pais e amigos. Cada gru-
po decide sobre o tom de voz com que todo o grupo pronunciará 
as palavras escolhidas. Depois, cada grupo vai exprimi-las cada 
um por sua vez. 
 

Em pequenos grupos 
Que formas de conforto me impedem de partir "em peregrina-

ção" e de viver relações autênticas em comunidade? 
O que gostaria de dizer a Jesus? 
Quando é que  senti que "partir ao encontro de Jesus" me deu a 

vida? 
O que me ajuda a ver Jesus e a ver a beleza da vida apesar das 

dificuldades da “peregrinação” quotidiana? 
 
Atelier dos artistas 
O grão que cai na terra dá fruto. Chegou o momento de semear. 
Um animador dirige o grupo. Em pequenos grupos ou em pares, 
abrimos o nosso saco e enchemos o nosso  pequeno vaso com terra, 
até 2 cm da borda. Colocamos os grãos de trigo, espalhando-os, 
cobrimo-los com terra e regamos. Podemos decorar o nosso vaso e 
levá-lo para casa. Diariamente, cuidarei das minhas plantas. É um 
tempo de espera e de esperança.  



 

58 

 
Festa 
Jogo: Caminhar ao teu ritmo 
 
Os participantes colocam-se em fila indiana. Cada um coloca a sua 
mão no ombro da pessoa que está à sua frente. Ao som da música, 
o primeiro da fila, com uma lâmpada acesa na mão, começa a ca-
minhar como lhe apetece e todos o seguem, imitando os seus pas-
sos. 
Quando a música pára, o primeiro passa a lâmpada  ao segundo e 
vai para ao fim da fila, e assim por diante. 
O jogo consiste em que cada um proponha a sua forma de cami-
nhar: lenta, balançando-se, saltando, rápida, ziguezagueando... e 
escolha a direção em que quer ir. O propósito do jogo é o de que 
todos os participantes possam ter a oportunidade de propor a sua 
forma de caminhar.  
 
Oração 
 
Queremos ver-Te, Senhor! 
Queremos descobrir o teu dom, 
acreditar na força desarmante do Teu amor. 
Senhor Jesus, crucificado e vencido pela injustiça, 
queremos ver em Ti e na Tua ressurreição, 
a omnipotência do amor. 
Queremos conhecer-Te e seguir-Te 
ser, como Tu, 
um grão que morre e dá fruto, restaura a vida, 
e engendra a ressurreição. Amém. 
  
Irmã Mariangela Tassielli 
 
 

  Oração dum pobre 
Jesus, eu amo-te. 
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E até ao próximo encontro 
Manterei contato com os membros da comunidade para lhes contar 
sobre as novidades das minhas plantas. 
Com um outro membro da comunidade, irei visitar uma igreja ou 
uma comunidade que ele goste. 
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Meditações, Don Marco Bove 
 

Natal, o caminho da paz 
 
 "Graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que das alturas 
nos visita como sol nascente, para iluminar os que jazem nas trevas e 
na sombra da morte e dirigir os nossos passos no caminho da 
paz." (Lc 1, 78-79). O evangelista Lucas descreve o nascimento de 
Jesus como sendo a visita de Deus que vem trazer-nos a sua ternura 
e a sua misericórdia. Atualmente, muitas pessoas vivem na escuri-
dão ou até mesmo na sombra da morte por causa do ódio, da doen-
ça, da solidão ou da guerra.                                 
 Eis o Natal, esse dom extraordinário que traz uma nova luz à nossa 
vida: já não estamos sozinhos. O Senhor vem morar connosco, nas 
nossas casas e nas nossas comunidades Fé Luz. Mas pede-nos que 
percorramos caminhos de paz. Aliás, Ele próprio guiará os nossos 
passos nesse caminho de paz para nos ajudar a superar o ódio e as 
divisões, a preencher as nossas relações de ternura e de misericór-
dia, para vencer qualquer guerra e violência. É um caminho que de-
ve ser percorrido todos os dias, porque o nosso coração corre o risco 
de facilmente se fechar no medo e no egoísmo. No entanto, é preci-
so acreditar que a paz é sempre possível, porque ela é acima de tudo 
um dom de Deus e não apenas o fruto do nosso esforço.  
  

 
A Festa da Luz,  

o caminho da luz 
 

"Deus é luz e nele não há nenhuma espécie de trevas. (...) se caminha-
mos na luz, como Ele, que está na luz, então estaremos em comunhão 
uns com os outros e o sangue do seu Filho Jesus purifica-nos de todo o 
pecado. " (1 Jo 1, 5-7). Todos os anos, a Festa da Luz faz parte do ca-
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minho das nossas comunidades e lembra-nos que Fé e Luz recebeu o 
dom e a missão de trazer um pouco de luz à nossa vida e à vida de 
tantas famílias: "Mais vale acender uma luz do que maldizer a escu-
ridão". A fonte dessa luz é Deus, porque Deus é luz, Nele não existem 
trevas.  
O evangelista João convida-nos a caminhar na luz de Deus, porque 
esta é a única forma de viver verdadeiramente em comunhão uns 
com os outros. As nossas comunidades são um dom extraordinário 
que nos faz caminhar juntos na luz, mas existem dois perigos contra 
os quais devemos defender-nos: a solidão e as divisões. É possível 
combatermos a solidão de cada vez que não nos esquecemos dos 
outros, que vamos ao encontro de alguém que se afastou ou se per-
deu. É possível superar as divisões se formos capazes de valorizar 
aquilo que nos une, em vez de aquilo que nos divide, aprendendo a 
perdoar-nos uns aos outros sempre que seja necessário. Que a Festa 
da Luz nos ajude a caminhar todos os dias no caminho da luz, como 
dom de comunhão e de reconciliação. 
 

A Páscoa, o caminho da vida 
 

"Como é estreita a porta e quão apertado é o caminho que conduz à 
vida, e como são poucos os que o encontram!" (Mt 7, 14). Em cada 
ano, a Páscoa recorda-nos que a vida é mais forte do que a morte e a 
ressurreição de Jesus traz-nos sempre uma esperança renovada. Mas 
Jesus teve que percorrer um caminho difícil, nem sempre fácil de 
descobrir: o caminho do amor gratuito, da vida doada e consagrada 
aos outros. Jesus deu a Sua vida por nós ao converter a condenação à 
morte na cruz, em dom de amor. Eis o segredo da Páscoa de Jesus. 
Também nós, em Fé e Luz, queremos aprender a viver, a construir 
laços de amor que transformam a morte em vida, a maldade em 
amor, a indiferença em amizade. Este é o caminho que Jesus nos en-
sinou, o caminho da vida, uma vida bonita, embora às vezes difícil 
de percorrer. Ao seguirmos Jesus, temos a possibilidade de redesco-
brir esse caminho todos os dias. Com Jesus ao nosso lado, somos 
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capazes de ultrapassar momentos de cansaço e de desânimo. A Pás-
coa é o dom da vida renovada: Jesus, conduz-nos pelos caminhos da 
vida e ajuda-nos a percorrê-los contigo, juntamente com todos os nos-
sos irmãos e irmãs. 

 Pentecostes, o caminho do Espírito Santo 

 
"Se vivemos no Espírito, sigamos também o Espírito. Não nos torne-
mos vaidosos, a provocar-nos uns aos outros, a ser invejosos uns dos 
outros." (Gal 5, 25-26). Todos nós recebemos o dom do Espírito San-
to no dia do nosso batismo e a festa de Pentecostes renova em nós 
esse dom, para que possamos viver cada dia, na luz e na força do Es-
pírito Santo. S. Paulo, ao dirigir-se aos Gálatas, recorda-nos que não 
basta ter recebido este dom, é importante deixar-se conduzir pelo 
Espírito Santo, seguindo o seu caminho. Fé e Luz nasceu há mais de 
50 anos em Lourdes, sob a inspiração do Espírito. Também nós, de-
pois de termos recebido o dom deste apelo de Fé e Luz, somos cha-
mados a invocar o dom do Espírito Santo para podermos prosseguir 
o nosso caminho com Ele. Mas, às vezes, somos tentados a deixarmo
-nos guiar pelo nosso orgulho, pensando que somos melhores do 
que os outros, correndo o risco que as nossas comunidades sejam 
guiadas pela inveja e não pelo amor recíproco. Vem, Espírito Santo, 
fica connosco e com as nossas comunidades, dá-nos a tua luz e a tua 
força para possamos viver sempre segundo o teu sopro de amor, en-
raizado no nosso coração. 
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Atelier dos artistas 
 

Todas as ilustrações podem ser descarregadas do site  
https://www.foietlumiere.org/fr/communaute/carnet-de-route 

 
Caras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uma margarida   Tiras retangulares decoradas 
 

Seixos pintados ou representando o logotipo de Fé e Luz 
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Anjos 

Um barquinho 
 
 
 

 
 
 
 

Receita da pasta de sal 
 Receita: 2 chávenas de farinha, 1/2 chávena de sal, 1 chávena e 

meia de água quente, 2 colheres de sopa de óleo. 

A esperança é a única coisa que nos pode ajudar a atravessar os momentos 
difíceis. 
A esperança, é ser capaz de ver que há luz apesar da escuridão... 
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 Deitar a farinha e o sal numa taça grande e misturar. 
 Juntar o óleo. 
 Juntar progressivamente a água quente e continuar a mexer. 
 A vossa pasta de sal estará pronta quando deixar de colar aos 

dedos. Se necessário juntar um pouco de farinha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um postal coração 

Material: cartolinas de cores, tesouras, cola, canetas. 
Recortar os moldes que a equipa terá imprimido antes do encon-
tro e dobrar seguindo o ponteado. Colar num quadrado de carto-
lina doutra cor. Colar a sua foto no interior e voltar a dobrar. 
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 Silhuetas para decorar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uma medalha ou um colar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O emblema de Fé e Luz 
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Discurso  
do Papa Francisco 

 

Audiência privada concedida a Fé e Luz a  
2 de Outubro de 2021 

 Queridos irmãos e irmãs, bom dia! 
 Desejo-vos as boas vindas e gradeço ao Senhor Raúl Izquierdo 
Garcia, vosso coordenador internacional, pelas suas palavras de 
apresentação. Celebrais o vosso Jubileu: é uma bela ocasião para 
dar graças, para reconhecer os dons que o Senhor vos deu durante 
estes  anos de caminho e para lhe exprimirdes a vossa gratidão. E 
ao mesmo tempo este Jubileu torna-se também uma ocasião de 
olhar para o futuro e para a tarefa que o Espírito Santo vos confia 
com os frutos que a Igreja espera ainda de Fé e Luz, pela vocação e 
a missão recebidas do Senhor. 
 Cinquenta anos passaram desde aquela peregrinação a Lour-
des, na Páscoa de 1971, para a qual foram convidadas pessoas com 
deficiência intelectual, as suas famílias e numerosos amigos. A 
partir desse momento, sob o olhar amoroso de Maria, teve início a 
experiência de Fé e Luz: o Espírito Santo sugeriu o nascimento de 
algo que ninguém tinha previsto, isto é, as vossas comunidades 
onde celebrais a alegria, a reconciliação e a comunhão recíprocas. 
Assim a luz e a força do Senhor ressuscitado deram Esperança a 
inúmeras pessoas que se sentiam excluídas e rejeitadas por vezes 
também na Igreja.  
 A partir desse momento, o Espírito Santo acompanhou o cami-
nho do vosso movimento e numerosas comunidades "Fé e Luz" 
nasceram em muitos países dos cinco continentes, levando consigo 
uma mensagem de amor e de acolhimento. Essa mensagem é o 
coração do Evangelho! Recorda-nos que toda a pessoa, mesmo e 
principalmente a mais pequenina e a mais frágil, é amada por 
Deus e tem o seu lugar na Igreja e no mundo. É o "Evangelho da 
pequenez", como nos lembra S. Paulo quando escreve aos Coríntios: 
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"Irmãos, vós, que fostes chamados por Deus, olhai bem: entre vós, não há 
muitos sábios aos olhos dos homens, nem gentes poderosas ou de alto nas-
cimento. Pelo contrário, aquilo que há de louco no mundo, eis o que Deus 
escolheu par confundir os sábios; aquilo que há de fraco no mundo, eis o 
que Deus escolheu para confundir os fortes; aquele que é de origem mo-
desta, desprezado do mundo, aquele que não é, eis o que Deus escolheu, 
para reduzir a nada o que é; assim ninguém se poderá vangloriar diante 
de Deus" (I Co 1, 26-29). 
 A presença de Fé e Luz foi e é uma profecia, porque as pessoas 
mais frágeis são frequentemente rejeitadas e consideradas como 
inúteis. E a vossa profecia é hoje, ainda mais importante para com-
bater a cultura do descarte e para lembrar a todos que a diversida-
de é uma riqueza e não deve nunca ser um motivo de exclusão e 
de descriminação. 
 Podemos ver estes cinquenta anos de Fé e Luz como uma gran-
de peregrinação e como uma continuação ideal da primeira pere-
grinação. E é também um caminho ecuménico, pois, nas vossas 
comunidades, há encontro entre pessoas de diferentes confissões 
cristãs: católicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos… Um sinal 
de comunhão e uma semente concreta de unidade. São precisa-
mente as pessoas mais frágeis que se tornam fonte de reconcilia-
ção, porque nos chamam a todos a um caminho de conversão. 
 O caminho que percorrestes é longo e cheio de frutos, mas ain-
da hoje, na Igreja e no mundo, são numerosos os que, na sua pe-
quenez e fragilidade, são esquecidos  e excluídos. É por isso que 
vos encorajo a continuarem a ser uma presença acolhedora com a 
força do Espírito Santo; que as vossas comunidades sejam sempre 
lugares de encontro, de promoção humana e de festa para todos 
aqueles que se sentem ainda marginalizados e abandonados. Para 
as famílias que vivem a experiência do nascimento dum filho com 
deficiência, possais vós ser um sinal de esperança, afim de que nin-
guém fique fechado sobre si, triste e desesperado. 
 No seio das comunidades cristãs, convido-vos a ter o estilo 
evangélico do fermento: não se isolar nem se fechar, mas participar 
na vida da Igreja, nas paróquias e nos bairros, levar a vossa experi-
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ência e dar testemunho de que Deus escolhe os últimos, os peque-
ninos e os excluídos. Que o espírito de comunhão e de amizade, 
que faz parte do vosso carisma, vos torne sempre instrumentos de 
reconciliação e de paz, sobretudo onde haja conflitos e divisões. 
 O emblema que representa a vossa experiência, o vosso 
"logotipo", é uma barca num mar agitado, mas o sol aparece por 
cima das nuvens depois da tempestade. Durante esta pandemia, 
lembrei, por diversas vezes, pensando no episódio evangélico dos 
discípulos na tempestade, que estamos todos no mesmo barco. Por 
isso quero confirmar-vos no vosso compromisso: nas  tempestades 
que vivem as pessoas com deficiência e as suas famílias, que sejais 
uma pequena barca na qual toda a gente pode encontrar um lugar, 
na certeza de que o Senhor Jesus está nessa barca. Que o sol da fé e 
da esperança, que se levanta por cima das nuvens dos nossos me-
dos e das nossas inseguranças, vos acompanhe sempre no caminho 
que ainda vos espera. Que o Senhor vos abençoe e que a Virgem 
Maria vos guarde.  
 E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Obrigado! 
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A Oração de Fé e Luz 
 
 

Senhor, Tu vieste à nossa terra 
para nos revelar o Teu Pai, o nosso Pai, 

e para nos ensinares a amar-nos uns aos outros. 
Envia-nos o Espírito Santo que nos prometeste. 

Que Ele faça de nós , 
neste mundo de guerra e de divisões, 

instrumentos de paz e de unidade. 

Jesus, Tu chamaste-nos  a seguir-Te 
numa comunidade Fé e Luz. 

Nós queremos dizer-Te "sim". 
Queremos viver uma aliança de amor 

nesta grande família que Tu nos deste, 
para partilharmos os nossos sofrimentos  

e as nossas dificuldades, 
as nossas alegrias e a nossa esperança. 

Ensina-nos a acolher as nossas feridas e a nossa fraqueza, 
para que nelas se manifeste o Teu poder. 

Ensina-nos a descobrir o Teu rosto e a Tua presença 
em todos os nossos irmãos e irmãs,  

especialmente os mais fracos. 
Ensina-nos a seguir-Te pelos caminhos do Evangelho. 

Jesus, vem ficar em nós e nas nossas comunidades 
como ficaste primeiro em Maria. 

Ela foi a primeira a acolher-Te nela. 
Ajuda-nos a permanecer sempre de pé, com ela, 

aos pés da cruz, próximos dos crucificados do nosso mundo. 
Ajuda-nos a viver da Tua Ressurreição. 

 
Amen. 
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Documentos disponíveis 
 

Documentos disponíveis no secretariado internacional  
ou na intranet do site www.foietlumiere.org 
(Em Português junto da Equipa Provincial) 

 
"Plus jamais seuls, l’aventure de Foi et Lumière"                   
Marie-Hélène Mathieu (Format poche)  (em Francês.)                
Tradução portuguesa: « Antes de tudo o Abraço »  
 Carta e a Constituição            
 Carnet de route anual                                                                
 O Nosso primeiro carnet de route  
 O Caderno do Responsável                                              
 Identidade e Missão de Fé e Luz 
 Assumir Juntos a responsabilidade em Fé e Luz  
 Viver o essencial de Fé e Luz no meio duma pandemia      

        
 Regras financeiras em Fé e Luz                                                     
 Algumas receitas fáceis para a recolha de fundos             
 
 Jornada para uma renovação na comunidade                                                    
 A espiritualidade em Fé e Luz                                              
 Fé e Luz na Vida quotidiana, Padre Joseph Larsen   
 Os Mistérios de Fé e Luz, Ghislain du Chéné    
 A Via Sacra de Fé e Luz, Ghislain du Chéné  (só em francês, inglês 

ou espanhol)        
 Para preparar e viver um retiro (idem)                              
 Les retraites à Foi et Lumière    (idem)                                            
 L’œcuménisme dans Foi et Lumière (idem)           
 Fioretti, Père Joseph Larsen  (idem)                                                 
 Os caminhos do coração, testemunhos de assistentes espirituais  
 Messages des Eglises à Foi et Lumière  (idem)  
                                
 Desdobrável                                                                                                                  
 Cartaz formato pequeno e grande (FR) (Affiche petit et grand for-

mat)                                                  
              



 

72 

 


