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OS JOVENS AO ENCONTRO DA PALAVRA  
Todos os anos, na última semana de agosto, os Franciscanos Ca‐
puchinhos promovem uma Semana Bíblica Nacional, aberta a 
todo o Povo de Deus. Este ano, tendo em conta que o Papa Fran‐
cisco anunciara um Sínodo sobre “os jovens, a fé e o discerni‐
mento vocacional”, o Movimento de Dinamização Bíblica dos 
Franciscanos Capuchinhos não podia deixar passar o ano do Sí‐
nodo sem abordar esse tema, a partir da Bíblia, ou seja, como 
levar os jovens a conhecer e amar mais a Palavra de Deus. Por 
isso, a comissão organizadora escolheu para o título da 41ª Se‐
mana Bíblica Nacional: JOVENS, BÍBLIA E FÉ. 
Por isso, nesta semana, para além dos temas bíblicos relacionados 
com a fé dos jovens, como o sentido de jovem na Bíblia; Bíblia, Fé 
e vocação; Cristo e Maria, exemplos e modelos para os jovens; 
demos mais espaços e tempo para eles próprios, os jovens, colo‐
carem as suas perguntas e apresentarem as suas propostas. Assim 
no programa houve uma mesa redonda com diretores de colégios 
católicos para falar das dificuldades sentidas na transmissão da fé 
aos jovens; e outra, onde estiveram presentes os três jovens por‐
tugueses, Joana Serôdio, Rui Teixeira, Tomás Virtuoso que partici‐
param no encontro com o Papa, em Roma, para preparar o Sínodo.  
Como todos os anos, também em 2018‐2019, nas semanas bíbli‐
cas regionais e nos grupos bíblicos, a reflexão centrou‐se nesses 
temas, e o nosso Encontro Nacional, deste ano 2019, será a ex‐
pressão dessa caminhada de reflexão. 
O presente Boletim Bíblia e Vida é para ajudar os Grupos a 
preparar, celebrar e viver este grande Encontro Nacional. Nele 
podem encontrar um esquema para a reunião de preparação 
do Encontro, outro para a caminhada até Fátima, que se deve 
fazer em clima de peregrinação, e ainda sugestões para o re‐
gresso a casa, para além de algumas informações importantes.  
 
 

 
FÁTIMA 
30 de junho Não esquecer: Bíblia Sagrada, livro da Liturgia da 41.ª Semana Bíblica Na-

cional, o livro de cânticos, Palavras de Vida, e este Boletim que é fundamen-
tal para acompanhar todas as celebrações. Os responsáveis devem recolher 
€ 2,50 de cada participante e entregar na Secretaria para ajuda das despesas.

frei Manuel Arantes da Silva
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AVISOS IMPORTANTES 
 
 Todos os participantes devem ter à mão este Boletim, para acompanharem, participarem 

e conhecerem bem todo o programa. 
 Se alguém se perder, recorra ao Posto de Informações que se encontra por detrás da 

Capelinha das Aparições ou à secretaria que funciona no Paulo VI. 
 Cada autocarro deve trazer afixado um cartaz da Peregrinação, na frente e, se possível, 

atrás do autocarro. Os utentes fixem bem o número e o lugar de estacionamento do seu 
autocarro. 

 Seja peregrino da Palavra e não turista. Vista-se de peregrino com a Bíblia na mão e o 
Deus da Bíblia no coração. 

 Tenha cuidado com a bolsa de valores e só entregue a sua coleta para ajuda das despesas 
ao responsável do grupo ou na secretaria. 

 O Secretariado Nacional fez muitas despesas com a organização: impressão e distribuição gra-
tuita do Boletim “Bíblia e Vida”, cartazes, autocolantes, correio, aluguer do Anfiteatro Paulo VI. 
A coleta feita no autocarro é para ajudar estas e outras despesas da organização. 

DOMINGO, dia 30 
 
Chegada ao Santuário, tempo livre para as devoções particulares.  
08.30h  Acolhimento: os responsáveis de cada grupo e dos autocarros devem dirigir‐ 

‐se à Secretaria, a fim de receberem o material de apoio e entregarem o con‐
tributo para as despesas.   

09.30h ACOLHIMENTO SOLENE À BÍBLIA.  
10.30h APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS BÍBLICOS PRESENTES.  
11.00h FESTA À PALAVRA DE DEUS (Encenações).  
12.30h  Intervalo para almoçar.  
14.30h Continuação da Festa (Encenações).  
16.30h  Intervalo e preparação da Eucaristia.  
17.00h EUCARISTA SOLENE DE ENCERRAMENTO na Basílica da Santíssima Trindade. 

Programa
Encontro Nacional



descoberta da mensagem da parábola para 
a nossa vida pessoal, comunitária e social. 
Depois de uma nova leitura do texto, cada 
um pergunta a si mesmo: 

– Com qual dos personagens da parábola me 
identifico? E porquê? 

– Que imagem de Deus descubro para a minha 
vida cristã, nesta parábola? 

 
� Oração 
(Primeiro Deus falou e eu escutei, agora falo 
eu e Deus escuta).  
– Cada um pode rezar a sua oração pessoal, ex‐

primindo o que a parábola convida a pedir a 
Deus e o ajude a conhecer e viver cada vez 
mais e melhor o Evangelho. 

– No fim podem rezar todos juntos o Salmo 35 
do CSB, página 57. 

  
� Contemplação 
(Encarnar a Palavra, fazê‐la vida na vida). 
 
– Convidar as pessoas a escolher uma ação em 

favor da Comunidade cristã a partir do texto 
meditado. 

– Ver o que o Grupo pode fazer em ordem ao 
Encontro. Aproveitar para falar da viagem, 
distribuir tarefas, informar sobre o programa 
geral e o material que convém levar. 

 
Cântico final: Quem me seguir, não andará nas 
trevas (PV nº 77).  
 

� Leitura (Lc 15,11-32) 
(Sentado, escuto a Palavra de Deus). 
 
– Proclama‐se o texto, em voz alta, e todos es‐

cutam atentamente. 
– Faz‐se um tempo de silêncio e depois, ajuda‐

dos pelas notas da sua Bíblia, reflita sobre as 
seguintes questões:  

Que personagens intervêm nesta parábola? Co‐
mo age e reage cada uma? Quem representam o 
filho mais novo, o  mais velho e o Pai da parábola?  
O que lhe choca mais e o que lhe merece mais 
atenção? Que imagem de Deus se descobre na 
parábola e que aplicações pode ter para os tem‐
pos de hoje? 
 
� Meditação  
(Sentado, medito e procuro compreender a Pa‐
lavra que foi proclamada). 
 
– Ler novamente o texto, em voz alta, e todos 

escutam silenciosamente. Neste segundo mo‐ 
mento a nossa atenção deve centrar‐se na 
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Ambientação (No centro uma mesinha com a Bíblia aberta, uma 
vela acesa e um cartaz com Jesus de Nazaré).  
Introdução (Animador): Estamos aqui hoje para preparar a 
nossa participação na Festa Nacional da Bíblia, que vai rea‐
lizar‐se em Fátima, no dia 30 de junho. O evangelista deste 
ano litúrgico é São Lucas, o evangelista da misericórdia e 
da missão. Como o tema deste ano é os Jovens, a Bíblia e 
a Fé, escolhemos para texto da nossa meditação a pará‐
bola do filho pródigo (Lc 15,11‐32). Preparemos esta reu‐
nião rezando a oração “Antes de ler a Palavra em Grupo” 
(CSB pág. 78‐79).

PREPARAÇÃO  
DO ENCONTRO    
Lendo e meditando  
S. LUCAS



JOVENS  
PEREGRINOS DA FÉ, 
AO ENCONTRO  
DA PALAVRA 
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Animador: Neste ano dos jovens muito se 
tem falado sobre eles. Não vamos fazer uma 
síntese de tudo o que se disse, mas escolhemos 
para meditação desta peregrinação algumas in‐
tervenções do Papa Francisco sobre a juven‐
tude do nosso tempo. O Papa Francisco diri‐ 
ge‐se aos jovens quase sempre de um modo 
provocador, para eles e para nós. 
 
Animador: «Quero que vos façais ouvir; que‐
ro que saiam para o exterior.» (Assembleia re‐
pete). 
 
Leitor 1: «Quero que vos façais ouvir nas dio‐
ceses, quero que saiam para o exterior, quero 
que a Igreja saia para a rua, quero que nos de‐
fendamos todos do que é mundanidade, imo‐
bilismo, comodidade, do que é clericalismo, de 
tudo o que está fechado em nós mesmos.» 
(JMJ 25/07)2013). 
 
Cântico: jovem, jovem, jovem (Hino do ano 
Bíblico (CSB p. 2‐4). 
 
Animador: «O vosso coração, coração jovem, 
quer construir um mundo melhor.» (Assem‐
bleia repete). 
 
Leitor 2: «Os jovens nas estradas; são jovens 
que querem ser protagonistas da mundança. 
Por favor, não deixeis para os outros o ser pro‐
tagonistas da mudança! (…) Peço‐lhes para 
serem construtores do mundo, trabalhem por 
um mundo melhor. Queridos jovens, por favor, 

não olhem da varanda da vida (…) mergulhem 
nela, como Jesus fez.» (JMJ Vigília de oração). 
 
Cântico: Como o jovem Samuel (Hino do ano 
Bíblico 2018, estrofe  1 ou outro). 
 
Animador: «Deus chama para escolhas defini‐
tivas, Ele tem um projeto para cada um.» (Assem‐
bleia repete). 
 
Leitor 3: «A todos Deus nos chama à santi‐
dade, a viver a sua vida, mas tem um caminho 
para cada um. Alguns são chamados a se santi‐
ficar, constituindo uma família através do sacra‐
mento do Matrimónio. (…) Na cultura do 
provisório, do relativo, muitos pregam que não 
vale a pena comprometer‐se por toda a vida, 
fazer escolhas definitivas (…) Em vista disso eu 
peço que vocês sejam revolucionários, (…) que 
se rebelem contra esta cultura do provisório 
que, no fundo, crê que vocês não são capazes 
de assumir responsabilidades, que vocês não 
são capazes de amar de verdade. Eu tenho con‐
fiança em vocês, jovens, e rezo por vós. Tenham 
coragem de ir contra a corrente.» (JMJ). 



 

Cântico: Qual Moisés contra a corrente (Hino 
do ano Bíblico, estrofe 2 ou outro). 
 
Animador: «Não precisamos de jovens‐museu, 
mas de jovens‐sábios.» (Assembleia repete). 
 
Leitor 4: «Temos muitas informações, mas 
talvez não saibamos o que fazer com elas. Cor‐
remos o risco de nos tornarmos “jovens‐mu‐
seu” que têm tudo mas que não sabem o que 
fazer a tanta informação. Não precisamos de jo‐
vens‐museu, mas de jovens‐sábios (…) Apren‐
der a amar! Não apenas acumular informação 
e não saber o que fazer com ela. É um museu. 
Mas, através do amor, fazer com que esta infor‐
mação seja fecunda.» (Discurso  em Manila). 
 
Cântico: Juventude sem ter fim (Hino do ano 
Bíblico estrofe 3 ou outro). 
 
Animador: «Sabeis que não é bonito ver um 
jovem “parado”.» (Assembleia repete). 
 
Leitor 5: «Um jovem que vive – permiti‐me a 
palavra – como um vegetal, que faz as coisas, 
mas para quem a vida não se movimenta, está 
parada. Mas sabeis que fico muito triste por ver 
jovens que se reformam aos 20 anos. O tempo 
que hoje vivemos não precisa de “jovens‐ 
‐sofás”, mas de jovens com sapatos, ou melhor, 
com as sapatilhas calçadas. Esta época aceita 
apenas jogadores titulares em campo. Não há 
lugar para reservas. O mundo de hoje pede‐vos 
para serdes protagonistas da história (…) Hoje 
a história pede‐nos para defendermos a nossa 
dignidade e não deixarmos que sejam os outros 
a decidir o nosso futuro. Nós é que devemos 
decidir o nosso futuro; vós, o vosso futuro.» 
(Carcóvia). 
 
Cântico: Como a jovem, Mãe de Deus (Hino 
do ano Bíblico, estrofe 4 ou outro). 
 
Animador: «Sai da tua terra, deixa a tua fa‐
mília e a casa do teu pai, e vai para a terra  que 
Eu te mostrar.» (Assembleia repete). 
 

Leitor 6: «Hoje estas palavras são dirigidas 
também a vós: são palavras de um Pai que vos 
convida a “sair”, a fim de vos lançardes em dire‐
ção a um futuro desconhecido, mas portador de 
realizações seguras, ao encontro do qual Ele 
mesmo vos acompanha (…) Quando Deus disse 
a Abraão “Sai!” o que é que lhe queria dizer? 
Foi um convite forte, uma provocação, a fim de 
que deixasse tudo e partisse para uma nova 
terra. Qual é para nós hoje essa terra, a não ser 
uma sociedade mais justa e fraterna, à qual vós 
aspirais profundamente e que desejais construir 
até às periferias do mundo?»(Carta aos jovens). 
 
Cântico: Como Paulo que é paixão (Hino do 
ano Bíblico, estrofe 5 ou outro). 
  
Animador: «Certo dia os discípulos pergun‐
taram a Jesus: Rabi onde moras? Jesus respon‐
deu: Vinde e vede!» (Assembleia repete). 
 
Leitor 7: «Jesus dirige o seu olhar também 
para vós, convidando‐vos a caminhar com Ele. 
Jovens, encontraste este olhar? Ouviste esta 
voz? Sentistes este impulso a por‐vos a cami‐
nho? Estou convencido que este apelo continua 
a ressoar no vosso espírito para o abrir à alegria 
completa. Isto será possível na medida em que, 
mesmo através do acompanhamento de guias 
especializados, souberdes empreender um iti‐
nerário de discernimento para descobrir o pro‐
jeto de Deus na vossa vida.» 
 
Cântico: Quem Me seguir (PV nº 77 ou outro). 
 
Animador: «Em Carcóvia, perguntei‐vos vá‐
rias vezes: As coisas podem mudar? E vós gri‐
tastes um Sim! retumbante.» (Assembleia re‐ 
pete). 
 
Leitor 8: «Aquele brado nasce do vosso jo‐
vem coração que não suporta a injustiça e não 
pode submeter‐se à cultura do descartável, 
nem ceder à globalização da indiferença. Escu‐
tai aquele clamor que provém do vosso íntimo! 
Mesmo quando sentirdes, como o profeta Jere‐
mias, a experiência da vossa jovem idade, Deus 
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encoraja‐vos a ir para onde Ele vos envia. Não 
deves ter medo (…) porque Eu estarei contigo 
para te libertar.» (cf Jr 1,8). 
 
Cântico: Não tenhais medo (CSB p.70) ou 
outro. 
 
Animador: «Um mundo melhor constrói‐se 
também graças a vós,  ao vosso desejo de mu‐
dança e à vossa generosidade.» (Assembleia 
repete). 
 
Leitor 9: «Não tenhais medo de ouvir o Espí‐
rito que vos sugere escolhas audazes, não he‐
siteis quando a consciência vos pedir que 
arrisqueis para seguir o Mestre. Também a 
Igreja deseja colocar‐se à escuta da vossa voz, 
da vossa sensibilidade, da vossa fé; até das vos‐
sas dúvidas e das vossas críticas. Fazei ouvir o 
vosso grito, deixai‐o ressoar nas comunidades 
e fazei‐o chegar aos pastores. São Bento reco‐
mendava aos abades que, antes de cada deci‐
são importante, consultassem também os 
jovens porque muitas vezes é exatamente aos 
mais jovens que o Senhor revela a melhor so‐
lução.» (Regra de São Bento III,3). 
 
Cântico: Jovens, jovens, jovens (Hino do ano 
Bíblico). 
 
• No fim podem rezar todos juntos a oração 

pelos jovens (ao lado).

ORAÇÃO PELOS JOVENS 
 

Senhor Jesus Cristo, 
vieste ao mundo para salvar cada homem, 
dar vida em abundância e ser o mestre que 

acompanha cada passo do nosso existir. 
Tu és o Caminho, a Verdade e a Vida, 

e viveste todas as etapas da vida humana, 
da infância à juventude  

até à plenitude da vida adulta. 
A ti confiamos todos os jovens 
e aqueles que os acompanham 

para que saibam viver com o olhar fixo em Ti 
e acolher a luz e a graça 

que continuamente ofereces. 
O mundo grita com promessas  

falsas de felicidade, 
mas o coração dos jovens deseja a plenitude 

e Tu conheces bem o entusiasmo  
destes corações cheios de grandes sonhos. 

Nós te pedimos que nada ofusque  
este desejo de crescer e de amar 

e que cada jovem encontre  
a verdadeira felicidade 

que é a alegria de Te conhecer  
e Te levar aos outros. 

Senhor Jesus, 
são tantos os que se sentem chamados por Ti 

a acompanhar os jovens  
e a caminhar com eles, 

como tu caminhaste com os discípulos  
na estrada de Emaús. 

Confiamos-te os pais e os educadores 
para que caminhando com eles, 
saibam explicar as Escrituras, 

não percam a força de caminhar 
e sejam testemunhas transparentes 

que acendam em todas as almas  
o fogo do Teu amor. 

Isto pedimos por intercessão  
da Tua e nossa Mãe, 

a Ti que vives e reinas com Deus Pai 
na unidade do Espírito Santo.   

Ámen
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Com MARIA, a Senhora  
que apareceu em Fátima  
a três pastorinhos  

Primeiro mistério 
RESSURREIÇÃO DE JESUS 
Do Evangelho de Lucas: «No primeiro dia 
da semana, ao romper da alva, as mulhe‐
res foram ao sepulcro, levando os perfu‐
mes que haviam preparado. Encontraram 
removida a pedra da porta do túmulo e, 
entrando, não acharam o corpo do Senhor 
Jesus. Estando elas perplexas com o caso, 
apareceram‐lhe dois homens em trajes 
resplandecentes que lhes disseram: Por‐
que buscais o Vivente entre os mortos? 
Não está aqui; ressuscitou.» (Lc 24,1‐6). Pai 
Nosso e 10 Ave Marias. 
 
Segundo mistério 
ASCENSÃO DE JESUS AO CÉU 
Do Livro dos Atos: «Dito isto, elevou‐se à 
vista deles e uma nuvem subtraiu‐o a seus 
olhos. E como estavam com os olhos fixos 
no céu, para onde Jesus se afastava, surgi‐
ram de repente dois homens vestidos de 
branco, que lhes disseram: «Homens da 
Galileia, porque estais assim a olhar para o 
céu? Esse Jesus que vos foi arrebatado 
para o Céu virá da mesma maneira, como 
agora o vistes partir para o Céu.» (At 1,9‐  
‐11). Pai Nosso e 10 Ave Marias. 
 
Terceiro mistério 
A VINDA DO ESPÍRITO SANTO 
Do Livro dos Atos: «Quando chegou o dia 
do Pentecostes, encontravam‐se todos 
reunidos no mesmo lugar. De repente, res‐
soou, vindo do céu, um som comparável ao 
de forte rajada de vento, que encheu toda 
a casa onde eles se encontravam. Viram 
então aparecer umas línguas, à maneira de 

Saudação à Bem-aventurada  
Virgem Maria 
 
Salvé, Senhora santa Rainha,  
santa Mãe de Deus,  
Maria, virgem convertida em templo, 
e eleita pelo santíssimo Pai do céu, 
consagrada por Ele com o seu santís-
simo amado Filho 
e o Espirito Santo Paráclito; 
que teve e tem toda a plenitude da graça 
e todo o bem!  

Salvé, palácio de Deus! 
Salvé, tabernáculo de Deus! 
Salvé, casa de Deus! 
Salvé, vestidura de Deus! 
Salvé, mãe de Deus! 

(S. Francisco de Assis)

fogo, que se iam dividindo, e poisou uma 
sobre cada um deles. Todos ficaram cheios 
do Espírito Santo e começaram a falar ou‐
tras línguas, conforme o Espírito lhes ins‐
pirava que se exprimissem.» (At 2,1‐4). Pai 
Nosso e 10 Ave Marias.  
 
Quarto mistério  
ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA AO CÉU 
Do Livro do Apocalipse: «Vi, então, um novo 
céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a 
primeira terra tinham desaparecido e o mar já 
não existia. E vi descer do céu, de junto de 
Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, já pre‐
parada, qual noiva adornada para seu esposo.» 
(Ap 21,1‐2). Pai Nosso e 10 Ave Marias. 
 
Quinto mistério: 
GLORIFICAÇÃO DE NOSSA SENHORA 
Do Livro do Apocalipse: «Depois, apareceu no 
céu um grande sinal: uma Mulher vestida de 
sol, com a Lua debaixo dos pés e com uma 
coroa de doze estrelas na cabeça.» (Ap 12,1). 
Pai Nosso e 10 Ave Marias.
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I. JOVEM! JOVEM! JOVEM! 
 

JOVEM! Jovem! Jovem! 
Arauto de esperança, 
Canção de confiança, 
Fulgor de eternidade! 
Jovem! Jovem! Jovem! 
BÍBLIA feita vida, 
A FÉ que nos convida 
Às fontes da Verdade! 
Jovem! Jovem! 
JOVEM! BÍBLIA! FÉ! 

 
1. Como o jovem Samuel! 
     Em noites de inquietação 
     Tu vives sempre fiel (2x) 
     Ao Deus do teu coração 
 
2. Qual Moisés, o lutador 
     Contra toda a opressão, 
     O teu combate é fervor (2x) 
     Por um Mundo mais irmão. 
 
3. Juventude sem ter fim 
    É Jesus Cristo Senhor: 
    Quando tu lhe dizes Sim, (2x) 
    De vida eterna é penhor 
 
4. Como a jovem, Mãe de Deus, 
    Maria de Nazaré, 
    Teu coração está nos Céus, (2x) 
    Dando à terra amor e fé. 
 
 
II. FAMÍLIA CRISTÃ 
 
1. Quanta beleza, 

Há na grandeza 
De Deus‐família, Deus‐Amor! 
Oh que ventura, 
Quanta doçura 
Vem do Evangelho do Senhor! 

 

Povo da nova aliança, 
Povo da fé e da esp’rança: 
Família cristã! 
Luz do mundo e sal da terra, 
Flor da nova Primavera: 
Família cristã! 
Família cristã! 

 
III. ESCUTAI, IRMÃOS  
1. Cantemos a Deus que nos ama 

Na Bíblia escutamos a sua voz; 
Em Jesus, caminha connosco 
E vive no meio de nós (2x) 

 
Escutai com fé irmãos 
A palavra do Senhor! 
Bíblia aberta em nossas mãos 
Cantando: «Deus é Amor» (2x) 

 
2. Na força do Espírito Santo, 

Ergamos a Bíblia com fé; 
A Palavra que nos renova, 
Em festa aclamemos de pé (2x) 

 
 
IV. BOA NOVA DE ALEGRIA  
1. Cristo Jesus é Boa Nova de alegria 

Sua Palavra é nosso Pão de cada dia! 
 

Escuta, vive o Evangelho, 
Vai anunciá‐lo com ardor! 
E para todos haverá 
Mais Vida e mais Amor! (2x)  

2. A quem iremos, ó Profeta da Verdade? 
    Tuas Palavras são de Vida e Liberdade! 
 
 
 V. JESUS CRISTO É O PÃO DA VIDA  

Jesus Cristo é o pão da vida 
Que transforma o coração 

E conserva a Igreja unida 
Na sagrada comunhão. (2x) 
 

1. Tu és, Senhor, o alimento 
Que mata a fome de amor, 
Neste santo Sacramento, 
Tu és ternura e vigor! 

CÂNTIC     S
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2. Tu és, Senhor, a alegria, 
Fonte de paz e bem. 
Nesta santa Eucaristia 
O teu amor nos sustém. 

 
3. Entra, Senhor, nesta casa, 

Fica no meu coração! 
O teu Fogo nos abrasa: 
Vamos contigo em missão! 

 
VI. PAX ET BONUM 
 

Pax et bonum!  
Pax et bonum! 
Pax et Bonum!  

 

1. Quanta paz e quanto bem, 
Quanta alegria nos vem 
De vivermos como irmãos! (2x) 

 

2. Qual perfume que inebria, 
Assim a doce alegria 
De vivermos como irmãos! (2x) 

 

3. Como a luz que vem da altura, 
Assim nos enche a ventura 
De vivermos como irmãos! (2x) 

 
 
VII. EU SOU O PÃO DA VIDA 
 

Eu sou o pão da vida em abundância, 
O Pão do Amor, da Fé e da Esperança: 
Quem come deste Pão e bebe deste Vinho,  
Viverá por Mim. (2x)  

1. Vinde ao banquete do Senhor, 
Vinde saciar a vossa fome. 
E recebei novo vigor 
Que em Jesus Cristo vos transforme.  

2. Os que comerem deste Pão 
– Corpo de Cristo de verdade – 
Sendo dif’rentes, formarão 
O Sacramento da Unidade.  

3. Bendito sejas, ó Senhor, 
    Pelo teu Dom de cada dia: 
    Ficas connosco por amor 
    Nesta sagrada Eucaristia!  

4. Nesta sagrada comunhão 
Cristo Se entrega totalmente 
E nos confia esta missão: 
Anunciá‐l’O a toda a gente. 

 
VIII. POVO DA NOVA ALIANÇA 
 

Povo da Nova Aliança 
Povo de sacerdotes 
Povo de reis e de profetas: 
O Senhor é teu Deus, 
Povo Santo do Senhor! 

 
1. Dizei às nações que o Senhor ama o seu 

Povo: Povo santo do Senhor! 
Amai os irmãos, construindo um Templo 
novo: Povo sacerdotal! 

 
2. No Templo de Cristo, sois vós as pedras 

vivas: Povo santo do Senhor! 
    Cantai seu louvor com o dom das vossas 

vidas: Povo sacerdotal!  
 
3. Vivei o Evangelho, levai‐o a toda a gente: 

Povo santo do Senhor! 
No meio de vós estará Jesus presente: 
Povo sacerdotal!  

 
 
IX. A MINHA ALMA CANTA JUBILOSA 
 
 1. A minha alma canta jubilosa 

e alegra‐se em Deus meu Salvador, 
porque Ele ama a Sua humilde serva, 
grandes maravilhas fez em mim. 

 
Ave, Maria, cheia de graça 
o Senhor está contigo! 
Ave, Maria, cheia de graça, 
O Senhor está contigo 

 
2. Sobre todos aqueles que O temem 

Deus estende sempre o Seu amor;  
manifesta a força do seu braço, 
dispersa os soberbos, com poder. 

 
3. Com ternura e misericórdia 

Deus cuida o seu povo, Israel; 
recordando a promessa feita 
a Abraão e a todo o que tem fé. (Lc 1,46‐55)



Animador: Maria, Virgem da escuta do Verbo feito carne.  
Leitor 1: ajuda‐nos a ser disponíveis à Palavra de Deus, 
para que, acolhida e meditada, ela cresça em nosso coração;  
Leitor 2: ajuda‐nos a viver, como tu, a bem‐aventurança  
dos que creem, e a dedicar‐nos com incansável caridade  
à evangelização de todos aqueles que buscam o teu Filho;  
Todos: dá‐nos a graça de servir a toda a gente,  

tornando‐nos realizadores da Palavra ouvida,  
para que, permanecendo fiéis a ela, 
encontremos a nossa felicidade em praticá‐la. 
 
Ámen.                                                                                              

(São João Paulo II) 

MARIA, VIRGEM DA ESCUTA 

O Encontro será no dia 30 de junho. Os 
Grupos que o desejarem podem vir no 

sábado, dia 29, para visitar os Valinhos per‐
correndo o caminho da Via‐Sacra; alguns mu‐
seus, o jardim bíblico, etc. e participar, à 
noite, no terço e na procissão organizados 
pelo Santuário. 
 
No Domingo, dia 30, dirijam‐se, cedo, para o 
Centro Pastoral Paulo VI e informem‐se junto 
da Secretaria do horário e dos diversos atos 
do Encontro Nacional. 
 
Os nossos serviços de ACOLHIMENTO estão 
abertos a partir das 08h30. Aí se devem dirigir 
os responsáveis de cada Grupo para recebe‐
rem o material relativo ao 40.º ENCONTRO 
NACIONAL e entregarem o contributo para as 
despesas. 
 
Os responsáveis das encenações informem‐ 
‐se junto do frei M. Arantes sobre a hora da 
sua encenação. 

A FESTA DA PALAVRA  

Regresso a Casa
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42ª SEMANA BÍBLICA NACIONAL 
  

A Bíblia, fonte  
e alegria da Missão 
25 a 29 de agosto, 2019 

 
25. DOMINGO 
18:30 – Saudação, frei Fernando Alberto, 
Ministro Provincial de Portugal, OFMCap. 
18:45 – Apresentação da Semana, frei Ma-
nuel Arantes, secretário do MDB 
19:15 – A Missão na Bíblia e na Vida (introdu-
ção aos temas da semana, em ppt), frei Manuel 
Rito Dias, OFMCap 
19:30 – Oração da noite: Equipa de Liturgia  
26. SEGUNDA-FEIRA 
09:30 – O sentido da Missão, na Bíblia, frei 
Herculano Alves, OFMcap. 
11:30 – Eucaristia na capela das Irmãs Carme-
litas (todos os dias) 
15:00 – A Bíblia na tua experiência missionária 
(mesa redonda). Tony Neves… e outros a con-
vidar 
17:30 – Os profetas e a sua missão, Ir. Maria 
Luísa Almendra  
27. TERÇA-FEIRA 
09:30 – O profeta Jonas, missionário que o não 
queria ser, Padre Rui Santiago, CSSR 
15:00 – A Bíblia na tua vida e na tua experiência 
missionária de voluntário/a (mesa-redonda) 
17:30 – Lucas, o evangelista da Missão, D. 
José Ornelas, Bispo de Setúbal.  
28. QUARTA-FEIRA 
09:30 – De Cristo evangelizador a uma Igreja 
missionária. Doutor José Carlos Carvalho, 
UCP-Porto 
15:00 – A Missão nos Atos dos Apóstolos. 
D. Francisco Senra Coelho, Arcebispo de Évora 
17:00 – O missionário ministro e testemunha 
da Palavra. D. António Couto, Bispo de Lamego 
21:00 – Convívio.  
29. QUINTA-FEIRA 
09:30 – Maria, estrela da evangelização. Ir. 
Helena Maria, diretora do Colégio de N. S. de 
Lourdes, Porto.  
11:00 – Eucaristia de enceramento. 
13:00 – Almoço.  
INSCRIÇÃO: 40€  / Casais: 55€ / Jovens: 10€ 

Agenda
Outubro 2018 
08‐12. XXXI SEMANA BÍBLICA DA MADEIRA  
Novembro 2018 
05‐10. XIX SEMANA BÍBLICA DE GONDOMAR 
(Cripta da Igreja N:S: Mãe dos Homens, Gondomar)  
Dezembro 2018 
01.02. Narrativas da Infância, caderno bíblico nº 9 
10‐16. MEI, na paróquia de Monforte, Évora  
Janeiro 2019 
14‐20. MEI, em Arronches, Portalegre. 
21‐26. XXVII Semana Bíblica de Barcelos. 
26. Evangelho de Jesus Cristo segundo S. Lucas 
(C.B. 103)  
Fevereiro 2019 
11‐15. Curso sobre S. Lucas (Paredes)  
Março 2019 
02‐03. Libertação humana e salvação em JESUS 
CRISTO ( Cadernos 5 e 10) 
11‐17. MEI, nas paróquias de Bem‐viver, Porto. 
15‐17. XXV Semana Bíblica do Ameal (Porto) 
17. Grupos Bíblicos de Coimbra, em Portela, 
Tentúgal. 
18‐24. MEI, em Ponte de Sor. 
30‐31. SEDER PASCAL  
Abril 2019 
15‐21. MEI, nas Comunidades cristãs confiadas 
aos irmãozinhos de S. Francisco, Beja. 
28. Grupos Bíblicos de Samora Correia.  
Maio 2019 
13‐19. MEI, nas paróquias de S. Paulo e de Santa 
Engrácia, Lisboa  
Junho 2019 
01. O Espírito Santo na Bíblia (Caderno 39) 
10. Encontro dos Grupos Bíblicos do Algarve 
30. FESTA DA BÍBLIA EM FÁTIMA ( Encontro nacio‐
nal da Família Capuchinha e dos Grupos Bíblicos)  
Julho 2019 
21‐26. RETIRO BÍBLICO: “Eu sou uma missão, nesta 
terra, para isso estou no mundo” (EG 273)  
Agosto 2019 
25‐29. XLII SEMANA BÍBLICA NACIONAL (Programa 
ao lado) 
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Vilela (Paredes): Curso sobre S. Marcos para jo‐
vens (frei Manuel Arantes); Paços de Ferreira: 
Curso bíblico, base I (frei José Luís); Ribeirão (Fa‐
malicão): Curso Bíblico sobre a Esperança nas Es‐
crituras (frei Luís Gonçalves). 
 
MARÇO 
05‐09, Baixa da Banheira (Setúbal): Semana Bí‐
blica sobre a Família e Igreja (frei Herculano 
Alves; 05‐09, Azinhaga (Golegã): Curso bíblico 
base I (frei Manuel Arantes); 05‐ 10: Grimance‐
los (Barcelos): Pregação bíblica sobre a Qua‐
resma (frei Luís Gonçalves); 09, Famalicão da 
Nazaré: Os Patriarcas (frei Manuel Arantes); 10, 
Carnaxide (Lisboa): Dia Bíblico sobre o Anseio do 
Divino (frei Herculano Alves); 17‐18, Centro Bí‐
blico (Fátima): Seder Pascal (colaborou toda a 
Fraternidade); 19‐23, Póvoa de Varzim: Curso bí‐
blico sobre a Igreja, Comunidade e Família (frei 
Herculano Alves); 26‐28, Oleiros (Castelo Bran‐
co): Mini‐curso bíblico base I (frei José Luis). 

 
ABRIL 
06, Paróquia da Nazaré: O livro do Êxodo e a Li‐
bertação de Israel ( frei Manuel Arantes); 09‐  
‐13, Amarante (Vigararia): Curso bíblico sobre 
o Evangelho de Marcos (frei Manuel Arantes); 
Curso bíblico, base II (frei Fernando Alberto); 
Curso bíblico, base I (frei José Luís); 14, Centro 
bíblico (Fátima): Pentecostes dos samaritanos 
e dos pagãos (frei Herculano Alves); 15, Portela 
(Tentúgal): Encontro dos grupos bíblicos de 
Coimbra (frei Manuel Arantes e frei Luís Lei‐
tão); 16‐20: S. Bartolomeu do Mar (Esposen‐
de): Curso Bíblico sobre a Esperança nas Escri‐ 
turas (frei Luís Gonçalves); 23 ‐27: Celorico de 
Basto (Arciprestado): Curso sobre a Esperança 
nas Escrituras (frei Luís Gonçalves); 27, Univer‐
sidade Católica (Lisboa): Conferência sobre S. 
Francisco de Assis e a Palavra (frei Herculano 
Alves); 29, Samora Correia: Dia da Bíblia (frei 
Manuel Arantes).  

JANEIRO  
05, Famalicão da Nazaré: A Bíblia, uma História 
de Salvação: (frei Manuel Arantes); 06, Centro 
Bíblico (Fátima): A Palavra fundadora da comuni‐
dade, At 2,37‐3,26, (frei Herculano Alves); 11‐ 
‐14: Balazar (Póvoa Varzim): A Esperança 
nas Escrituras (frei Luís Gonçalves); 15‐19, 
Cacém (Lisboa): curso sobre a Verbum Do‐
mini (frei Manuel Arantes e frei Luís Leitão); 
20, Teatro de Almada (Lisboa): conferência 
no contexto da peça “Nathan, o Sábio” (frei 
Fernando Ventura); 24,  Barcelos: Semana Bí‐
blica: Do Anseio do Divino à Revelação de Deus 
(Frei Herculano Alves).   

Atividades 2018/19 
SECRETARIADO NACIONAL DE DINAMIZAÇÃO BÍBLICA

Semana Bíblica Nacional, Fátima.

FEVEREIRO 
02, Paróquia da Nazaré: A criação no livro do Gé‐
nesis (frei Manuel Arantes); 10‐11, Centro Bíblico 
(Fátima): Curso de Agentes (colaboraram: frei 
Herculano Alves, frei Manuel Arantes e frei Luís 
Leitão); 17, Abrantes: Encontro com os catequis‐
tas da paróquia (frei Manuel Arantes); 19, Escola 
Bíblica (Barcelos): O Pentecostes dos Samaritanos 
(frei Herculano Alves); 19‐23, Caxinas (Póvoa de 
Varzim): Curso sobre a Verbum Domini (frei Ma‐
nuel Arantes); 20‐23: Penafiel (Vigararia): Curso 
Bíblico, base I (Frei Luís Gonçalves); 26/02‐02/03, 



JULHO 
09‐13: Feitos (Barcelos): Curso Bíblico sobre a 
Esperança nas Escrituras (frei Luís Gonçalves); 
16‐20, S. Maria de Távora (Arcos Valdevez): Cur‐
so Bíblico em S. Maria de Távora: Curso bíblico 
sobre Maria e as Escrituras (Luís Gonçalves); 
16‐21, Centro Bíblico (Fátima): Retiro bíblico 
(frei Manuel Arantes e frei Fernando Alberto). 
  
AGOSTO  
07‐14, CENTRO BÍBLICO (FÁTIMA): XLI SEMANA 
BÍBLICA NACIONAL SOBRE “OS JOVENS, A BÍ‐
BLIA E A FÉ” (colaboraram: frei Manuel Aran‐
tes, frei Herculano Alves, frei Lopes Morgado, 
frei Luís Gonçalves, frei Acílio Mendes, frei Ma‐
nuel Rito Dias e frei Aventino); 30‐01/09: Luan‐
da: Colóquio Bíblico Internacional sobre a Ver‐ 
bum Domini e Conversão em Lucas e Atos (par‐
ticipou frei Herculano Alves). 
 
SETEMBRO  
17‐21: Palme (Barcelos): Curso sobre a Missão 
nas Escrituras (frei Luís Gonçalves); 18, Centro 
Bíblico (Fátima): Reunião do Conselho Bíblico 

MAIO 
01, Centro Bíblico (Fátima): Reunião dos secre‐
tariados bíblicos regionais (frei Manuel Aran‐
tes); 05, Centro Bíblico (Fátima): Atos 15: Cen‐ 
tro dos Atos e do cristianismo (frei Herculano 
Alves); 11, Famalicão da Nazaré: A Oração e os 
Salmos (frei Manuel Arantes); 20, Quintãs (Avei‐
ro): Curso sobre os Salmos (frei Manuel Aran‐
tes); 21‐30, Quito (Equador): Curso bíblico para 
os Capuchinhos (frei Fernando Ventura).  
  
JUNHO 
01, Paróquia de Nazaré: Os profetas anunciadores 
do Messias (frei Manuel Arantes); 09, Centro Bí‐
blico (Fátima): Paulo no palco dos Atos (frei Her‐
culano Alves); 4‐10: Carvalhal (Barcelos): Prega‐ 
ção sobre o Coração de Jesus na Bíblia (frei Luís 
Gonçalves); 10, Pera (Algarve): Encontro regional 
dos Grupos Bíblicos (frei Manuel Arantes e frei 
Luís Leitão); 18, Escola Bíblica (Barcelos): Paulo no 
palco dos Atos (frei Herculano Alves); 23, Arruda 
dos Vinhos: Uma tarde sobre Zaqueu (frei Hercu‐
lano Alves); 24, CENTRO PASTORAL PAULO VI (FÁ‐
TIMA): FESTA NACIONAL DA BÍBLIA COM A FA‐ 
MÍLIA CAPUCHINHA E OS GRUPOS BÍBLICOS (co‐
laboraram: para além dos secretariados bíblicos 
regionais, frei Acílio Dias Mendes, frei Luís Gon‐
çalves, frei Manuel Rito Dias, frei Herculano Alves, 
frei Luís Leitão e frei Manuel Arantes e grupo coral 
da Imaculada do Ameal).  

Encontro Nacional dos Grupos Bíblicos 
e da Familia Capuchinha, Fátima.

Semana Bíblica Nacional, Fátima.
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Nacional (frei António Martins, Luís Leitão, Her‐
culano Alves, frei Manuel Rito e frei Manuel 
Arantes). 
 
OUTUBRO  
08‐12, Funchal (Madeira): XXXI Semana Bíblica 
da Madeira (participaram: frei Acílio Mendes e 
frei Herculano Alves); 08, Centro Bíblico (Fáti‐
ma): Reunião do Conselho Bíblico Nacional 
com o Definitório (participaram todos os mem‐
bros do Conselho); 08‐13, S. Romão da Ucha 
(Barcelos): Curso base I (frei Luís Gonçalves); 
13, Tramagal (Abrantes): Encontro dos grupos 
bíblicos de Abrantes (frei Manuel Arantes); 15, 
Escola Bíblica (Barcelos): O sentido da missão 
na Bíblia (frei Herculano Alves); 16‐19: Alheira 
(Barcelos): Curso base I (frei Luís Gonçalves); 
22‐26, Póvoa de Lanhoso (Arciprestado): Se‐
mana Bíblica sobre S. Lucas (frei Luís Gonçal‐
ves); 27, Centro Bíblico (Fátima): Formação 
bíblica; estudo sobre o documento “Alegrai‐vos 
e exultai” (orientado pelo frei Lopes Morgado 
e teve a colaboração de toda a fraternidade); 
27, Aveiro: Formação bíblica para catequistas 
sobre relação entre Antigo e Novo Testamento 
(frei Herculano Alves).   
 
NOVEMBRO 
05‐08, Vale de Sor (Ponte de Sor): Curso bíblico 
base I (frei Fernando Alberto); 05‐10, Capuchi‐
nhos (Gondomar): XIX SEMANA BÍBLICA DE 
GONDOMAR SOBRE “Jovens, Bíblia e Fé”, (cola‐
boraram: frei Acílio Mendes, frei Herculano 

Alves e frei Vitor Arantes); 05‐09, Adães, Areias 
de Vilar e Encourados (Barcelos): A Missão na 
Bíblia (frei Luís Gonçalves); 11, Quintãs (Avei‐
ro): Curso sobre os salmos (frei Manuel Aran‐
tes); 10‐12, Soure (Coimbra): Curso sobre S. Lu‐ 
cas, o evangelista da Missão (frei Manuel Aran‐
tes); 12, Belmonte (Guarda): Conferência sobre 
a Shekinah (frei Fernando Ventura); 19‐23, São 
Veríssimo (Barcelos): Curso bíblico base I (frei 
Luís Gonçalves); 23‐25, Santo André (Beja): 
Curso bíblico sobre Lucas, o evangelista da Mis‐
são e Atos dos Apóstolos concluído com o Do‐
mingo da Bíblia (participaram frei Fernando 
Alberto, frei José Luís e frei Manuel Arantes); 
27‐30,  Lustosa (Lousada): Curso bíblico sobre a 
Missão na Bíblia (frei Luís Gonçalves). 
 
 
DEZEMBRO 
01‐02, Centro Bíblico (Fátima): Formação bíbli‐
ca sobre o caderno bíblico nº 9, as narrativas 
da Infância (participaram frei Fernando Alber‐
to, frei Lopes Morgado, frei José Luís e frei Ma‐
nuel Arantes); 04, Centro Bíblico (Fátima): Reu‐ 
nião do Conselho Bíblico Nacional com a parti‐
cipação de todos os membros; 10‐16, Mon‐
forte (Évora): Curso bíblico base I, concluído 
com o Domingo da Bíblia para toda a paróquia 
(o curso foi orientado pelo frei José Luís e teve 
a participação do frei Fernando Alberto e frei 
Manuel Arantes); 12‐14, S. Pedro de Alvito 
(Barcelos): Curso bíblico sobre a Missão nas Es‐
crituras (frei Luís Gonçalves); 17‐21, Tavira (Al‐
garve): Semana Bíblica (frei Fernando Ventura). 
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Curso Bíblico, Cacém

Curso Bíblico, Arronches
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Atividades 2018/19  
 
 
BRAGA/VIANA 
Reuniões mensais para programação e avaliação 
das atividades; preparar e organizar todos os anos 
a Semana Bíblica de Barcelos; fazer todos os anos 
um programa para as escolas bíblicas de Ponte de 
Lima e de Barcelos e animar os encontros dessas 
escolas; visitar e animar os grupos bíblicos da zona; 
participar e colaborar nos Encontros Bíblicos Na‐
cionais e nas Semanas Bíblica Nacionais; participar 
no curso de Agentes de Pastoral bíblica, etc. 
 
PORTO 
Cuidar todos os anos do cantinho da Bíblia na 
igreja paroquial do Amial; preparar, organizar e 
animar todos os anos a Semana Bíblica do Amial; 
participar e colaborar todos os anos no Encontro 
Bíblico Nacional e na Semana Bíblica Nacional; par‐
ticipar no curso de Agentes de Pastoral bíblica; or‐
ganizar a celebração do dia da Bíblia na paróquia. 
 
AVEIRO 
O Secretariado de Aveiro tem estado mais atento 
à formação dos seus membros e dos grupos bíbli‐
cos, organizando cursos e mantendo a funcionar 
uma escola bíblica. Todos os anos promove o dia 
da Bíblia. Também por sua iniciativa organizam‐se 
alguns cursos bíblicos nas paróquias que pedem. 
Participa no curso de Agentes e colabora no En‐
contro Nacional e na Semana Bíblica Nacional. 
 
COIMBRA 
Prepara e organiza todos os anos um encontro dos 
Grupos Bíblicos da zona. Este encontro realiza‐se 
ou em Portela ou em Ribeira dos Moinhos, Tentú‐
gal. Costuma ser um dia inteiro de reflexão e cele‐
bração estendido a toda a Paróquia. Neste ano 
realizou‐se no dia 15 de abril, em Portela. Participa 
e colabora no Curso de Agentes, no Encontro Na‐
cional e na Semana Bíblica Nacional. 
 
ABRANTES 
Este secretariado organiza todos os anos um en‐
contro e um dia de reflexão para todos os Grupos 
da zona. O deste ano foi na Paróquia do Tramagal,  

 
 
 
 
com a participação de mais de 70 pessoas e o te‐
ma foi sobre o Evangelho de S. Lucas. Costumam 
participar no curso de Agentes de Pastoral Bíblica, 
Encontro Nacional e na Semana Bíblica Nacional.  

 
SAMORA CORREIA 
É um secretariado cheio de vida. Depois da saída 
da Irmã Teresa Sousa, a direção ficou entregue à 
Emília e à Ricardina Fonseca. Todos os anos orga‐
nizam o seu dia da Bíblia e um fim‐de‐semana de 
formação, que este ano foi orientado pelo frei Ma‐
nuel Arantes; nunca faltam ao curso de Agentes 
de Pastoral Bíblica; no último Encontro Nacional 
apresentaram um powerpoint sobre Maria. Tem 
uma escolinha de animadores que se reúne de 15 
em 15 dias; e todos os anos organizam um passeio 
aberto a toda a paróquia. 

 
LISBOA 
O SBAL promove todos os anos encontros de 
formação para os grupos bíblicos de Lisboa. Ul‐
timamente, têm organizado transporte para as 
pessoas que quiserem deslocar‐se a Fátima, 
participar num dia de reflexão  no Centro Bí‐
blico dos Capuchinhos. Nunca deixam de orga‐
nizar e celebrar o Dia da Bíblia em toda a pa‐ 
róquia, com exposição e venda de livros bíbli‐
cos e não só. 

 
ALGARVE 
Este secretariado organiza todos os anos um 
grande encontro de todos grupos bíblicos da 
zona. Frei Manuel Arantes e frei Luís Leitão cos‐
tumam orientar estes encontros que constam 
de reflexão, oração, encenações e Eucaristia de 
encerramento. Este ano o encontro realizou‐se 
na Paróquia de Pêra.  
Durante o ano, visitam os grupos e procuram 
participar nos encontros de formação bíblica, 
organizados pela diocese.



RETIRO BÍBLICORETIRO BÍBLICO 
• Data: 21 a 26 de julho. 
• Local: Centro Bíblico dos Capuchinhos. 
• Tema: Eu sou uma missão, nesta terra, para 

isso estou no mundo. 
• Orientação: frei Manuel Arantes /  

frei Fernando Alberto. 
• Inscrição: € 20 (Jovens € 10).

Apresentação dos temas com a Bíblia na mão e 
o Deus da Bíblia no coração. Ambiente de silêncio.

XLII SEMANA BÍBLICA NACIONALXLII SEMANA BÍBLICA NACIONAL  
  
• Data: 25 a 29 de agosto. 
• Local: Centro Bíblico dos Capuchinhos, Fátima. 
• Tema: A Bíblia, fonte e alegria da Missão. 
• Inscrição: € 40 (Casais € 55/Jovens € 10).

Envie quanto antes a sua inscrição  
para o Secretariado Nacional.


