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APRESENTAÇÃO 
 
Este devocionário nasce como um registo de trabalho e espiritualidade do Secretariado Juvenil da 

Igreja Lusitana, no fim do ano 2020 e início do ano 2021. Enquanto o mundo é assolado pela pandemia de 
COVID-19, gerando incertezas de toda natureza, os jovens foram sensivelmente tocados pelo vento do Espírito 
a trazer um contributo às pessoas que se encontram em situação de confinamento. Neste livreto, denominado 
Pacote Quarentena, encontrarás diversos textos e sugestões de atividades que servirão de auxílio, distração, lazer 
e edificação para sua vida, a saber: versículos, mensagens, testemunhos, sugestões de músicas para ouvir, filmes 
para assistir, livros para ler, receitas de comida para preparar, orações para rezar, frases para pensar, curiosidades 
sobre nossa Igreja, poemas, bandas e anedotas, todos distribuídos em 14 diários. Sugerimos que faças uso 
metodicamente desse material com reverência e alegria no coração. Desejamos que se divirta e seja abençoado(a) 
com as impressões registadas nessa publicação. 

  



DIA 1 
 

VERSÍCULO  
“Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a 

virgem ficará grávida,  dará à luz um filho e o chamará Emanuel.” 
Isaías 7:14 

 
 

MENSAGEM  
A música divina do Natal 

 
O nascimento de Jesus foi descrito no evangelho 

de Lucas na forma de uma linda partitura musical com vários 
cânticos: o de Maria, o de Zacarias e de Simeão. Lucas até 
poderia ter começado o seu evangelho dizendo: No princípio 
era a música, a música estava com Deus, a música era Deus. 

Ele certamente intuiu que só a música seria capaz 
de expressar o profundo daquele acontecimento. A palavra 
explica muitas coisas, mas há coisas que não podem ser 

explicadas, como o amor por exemplo, que "não tem porquês, floresce porque floresce", no dizer do poeta. O nascimento de uma 
criança é um milagre que não tem explicação. 

Daí o canto para contar aquilo que não tem conta. Bem disse Djavan que cantar é "mover o dom do fundo de uma 
paixão", de um pathos, de um sentimento que não pode ser explicado. E completa: "Nem que eu bebesse o mar encheria o que eu 
tenho de fundo". Só a música para expressar o que há de mais fundo na alma do mundo. 

Mas, que fundo é esse que as árias de Natal de Maria, Zacarias e Simeão quiseram e continuam a cantar em 
nós? Que desejo tão fundo há em nós, para o qual o nascimento do filho de Maria e José é uma resposta? Tenho comigo 
que se trata da necessidade frontal, primeira: a de nos sentirmos filhos e filhas de Deus. A necessidade da qual a jovem 
Maria tornou-se arquétipo: ouvir a voz divina a dizer: "alegra-te menina, Deus é contigo." Maria, uma menina de uns 12 anos, na 
periferia do mundo, é essa criança pobre que jamais deixaremos de ser. 

Dizendo-o com outras palavras: Eu amo você. Você é minha. Você não é um fecho de palha perdido no 
horizonte. Não será isso o que as árias divinas de Lucas continuam a segredar, sobretudo a nós que habitamos no 
esquecimento de nossa ascendência mais profunda. Alegra-te menino. Alegra-te menina. Tu não és escravo. Tu és filho! Tu 
és filha! 

Que co-moventes cânticos que derrubam barreiras da solidão e da separação, que desfazem divisões e 
segregações e anunciam que não estamos sós nos nossos alzheimers, nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias, na 
nossa insuficiência. Cânticos que destronam poderes que silenciosamente se apoderam de nós e vergonhosamente se 
oferecem como deuses à nossa solidão, ao nosso vazio interior. Só Deus pode preencher esse vazio! Alegra-te, o Vivente é 
Contigo! 

Traduzindo o anúncio do anjo a Maria com palavras temperadas de aceitação e acolhimento - ingredientes 
que tanto anelamos nesses sombrios tempos de hostilidades e exclusões - assim descreveu Paul Tillich, o musical anúncio: 

"Quando andamos pelo vale escuro de uma vida vazia e carente de sentido, quando sentimos que nossa separação é mais 
profunda que de costume, porque vemos agredida uma outra vida que amamos; quando nosso fastio pelo nosso próprio ser, nossa indiferença, 
nossa debilidade, nossa hostilidade e nossa falta de direção e de serenidade nos tornam intoleráveis; quando ano após ano, a sonhada perfeição de 
nossa vida não se realiza; quando as antigas compulsões reinam hoje como reinaram em muitas décadas; quando o desespero destrói toda alegria 
e todo prazer... Às vezes, nesse momento, uma onda de luz irrompe em nossa escuridão e é como se uma voz nos dissesse: 'És aceito!'. És aceito 
pelo que é maior do que tu e cujo nome ignoras. Não perguntes seu nome agora, mais adiante o descobrirás. Não tentes fazer nada agora, mais 
adiante farás muito. Não busques nada, não realizes nada, não inicies nada. Simplesmente aceita o fato de que és aceito!" 

Que canção entoaremos em resposta a esse canto que verdadeiramente revira e revela o que necessitamos de 
mais fundo? O poema "Musicar", de Carlos Rodrigues Brandão bem que poderia ser a nossa resposta:  

 
Senhor, 
faze de mim 
um instrumento 
de tua música. 
Onde há silêncio 
que eu leve o si. 

Onde houver dor 
que eu leve o dó. 
Onde há a lágrima  
que eu leve o lá. 
E onde houver trevas 
que eu leve o sol. 

           Del, 
                      Advento de 2020,  

       Vila Nova de Gaia. 

https://www.bibliaon.com/versiculo/isaias_7_14/


ORAÇÃO  

 
 
 

 
 
 
 
PARA REFLETIR 
  

 
 
 
 

POESIA 

 
E as crianças na macieira 
Não conhecidas, pois não procuradas 
Mas ouvidas, entreouvidas, no silêncio 
Entre duas ondas do mar. 
Rápidas agora, aqui, agora, sempre – 
Condição de completa simplicidade 
(Custando nada menos do que tudo) 
E tudo estará bem e 
Tudo quanto seja estará bem 
Quando as línguas de chama se enveloparem 
Para o coroado nó do fogo 
E o fogo e a rosa forem um. 
 
                                                T. S. Eliot 
  
 

                                       INDICAÇÃO DE FILME 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SABIAS QUE…? 
 
  
 
 

 
 
 

"A Colheita da Fé".  
 

Sinopse: Michael Spurlock é o pastor de uma 

pequena paróquia anglicana prestes a fechar. 

Quando um grupo de refugiados chega à sua 

congregação, Michael tenta ajudá-los unindo a 

comunidade para plantar novas colheitas e 

manter o local. 

O filme pode ser assistido na Netflix. 

A igreja e a morada que aparecem na capa 

do livro "A Reforma em Portugal", escrito 

por Diogo Cassels, são a Paróquia do Bom 

Pastor e a Casa da Horta, respectivamente, 

em Vila Nova de Gaia. A fotografia foi tirada 

em meados do século passado e na época a 

morada era chamada de Casa do Zelador e 

Casa da Sociedade de Senhoras. 

Senhor Jesus Cristo, tu és minha justiça, eu, porém, sou teu pecado: Levaste sobre ti o 
que é meu, e deste a mim o que é teu. Tomaste sobre ti o que não eras, e deste a mim o 
que eu não era. Senhor Jesus Cristo, permaneço contigo e a ti me prendo e em ti creio; 
pois tu somente és o que importa. Depois quero ir e confrontar-me com os dez 
mandamentos e aplicar-me a boas obras. Mas o principal será que a ti me atenha e que 
por ti me seja doada a vida eterna.  

Martinho Lutero 

“A música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a 
alma e a eleva acima da sua condição.” 

Aristóteles 

 

https://www.pensador.com/autor/aristoteles/


RECEITA 
 

Creme de cenoura com coentros 
 

Ingredientes:  
● 500 g de cenouras  
● 2 batatas  
● 1 cebola  
● 5 colheres (sopa) de azeite  
● 1 cubo de caldo de galinha  
● 1 raminho de coentros picados  
● 1,5 L de água  
● Sal q.b.  

 
 
 

 

 

 
                 
                 HUMOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dia 2 
 

VERSÍCULO 
Para acompanhar a devocional abaixo leia hoje todo o capítulo 15 do 
Evangelho Segundo São Lucas.  
 

 
MENSAGEM 

Fomos criados para recomeçar 
 

   
 

Modo de preparação: Leve ao lume uma panela com a água e o caldo de galinha. 
Descasque as cenouras, a cebola e as batatas, corte tudo em pedaços, lave-os, junte-os à 
panela e deixe cozinhar durante 20 minutos. Depois retire do lume, reduza a puré, leve de 
novo ao lume e deixe ferver. Adicione o azeite, retifique o sal e deixe cozer durante mais 5 
minutos. Retire do lume e sirva quente polvilhado com os coentros picados. 

 

TESTE OS SEUS 
CONHECIMENTOS 

Quantas dioceses e arciprestados possui a 

Igreja Lusitana? 

A) 3 dioceses e 2 arciprestados 

B) 2 dioceses e 2 arciprestados 

C) 2 dioceses e 1 arciprestado 

D) 1 diocese e 2 arciprestados 

 

OBS: As respostas de todos os  

Testes se encontram  na última página 

 



Hoje nós lemos e meditaremos esse texto do capítulo quinze do Evangelho de Lucas. Nele apresentam-se 
atitudes fundamentais da caminhada de Jesus para Jerusalém. Ternura, misericórdia, alegria e festa são alguns dos aspectos 
mais destacáveis destas três parábolas que Jesus relata. Nenhum outro capítulo do Novo Testamento é tão conhecido e tão 
querido quanto décimo quinto de Lucas. Foi e é chamado por alguns de “O Evangelho no Evangelho”. Como se 
contivesse a própria essência destilada das boas novas que Jesus anunciou. Em nenhuma outra parábola Jesus quis nos 
fazer penetrar tão profundamente no mistério de Deus e no mistério da condição humana. Nenhuma outra é tão atual para 
nós como esta “parábola do pai bom”, como intitula Pagola.  

Estas parábolas de Jesus surgiram em uma situação perfeitamente definida, e muito comum pro contexto da 
vinda de Jesus para este mundo. Para os escribas e fariseus era uma ofensa que Jesus se associasse a homens e mulheres 
que para os ortodoxos estavam catalogados, estavam taxados como pecadores. Esta era a identidade desses homens, esta 
era a marca desses homens. Eram assim que eles eram conhecidos: pecadores. Há uma informação inicial que é muito 
importante para podermos nos aprofundar no texto: As pessoas que se aproximavam de Jesus eram cobradores de 
impostos e pecadores. E Jesus está rodeado dessas pessoas rejeitadas pela sociedade. Mas Jesus está também rodeado, 
sempre rodeado, dos fariseus e dos doutores da lei. E eles criticam Jesus por esta atitude dele tão permissiva, que acolhe 
pecadores, e mais que isso, come com eles. Para esses dois grupos de pessoas é que Jesus se dirige e narra essas três 
parábolas, que são chamadas de “As parábolas da misericórdia”. E nelas existe um cenário em comum: a perda.  

No primeiro caso é um homem que tem cem ovelhas e perde uma delas. Depois, o sucedido com uma 
mulher que perde uma moeda de prata e a busca até encontrá-la. E na terceira parábola narra o caso do filho que pede ao 
pai sua parte da herança e sai para um lugar distante que ele considerava que lhe correspondia. Esse cenário, nas três, 
culmina num episódio comum, que é a alegria. E diante da perda e depois de recuperar aquilo que se perdeu, nas três 
parábolas se encerra com cada um dos personagens reunindo os amigos e fazendo um churrasco, comemorando e se 
alegrando.  

“Alegre-se comigo”. Aquilo que estava perdido foi achado. E como disse o pai ao seu outro filho que ficou com 
raiva “é preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado”. Nesse texto 
específico dessa terceira parábola o filho mais novo diz ao pai “Pai, me dá a parte que me cabe na herança.” João Cabral de Melo 
neto talvez dissesse “a parte que me cabe nesse latifúndio”. Ao reclamar ele esta pedindo de alguma forma a morte do próprio 
pai. De alguma forma ele quer ser livre. De alguma forma ele quer romper as obrigações. E o pai, segundo o texto, cede ao 
seu desejo sem dizer nenhuma palavra, porque o filho escolhe livremente o seu caminho. Não é essa a situação atual? 
Muitos hoje querem ver-se livres de Deus. Ser felizes sem a presença de um olhar de um Pai Eterno pelo horizonte. Deus 
deve desaparecer da sociedade e das consciências. E como na parábola, o pai ainda hoje guarda o silêncio, guarda em 
silêncio. Um músico do séc. XVIII, William Cowper, em um poema intitulado “Deus move-se de forma maravilhosa”, ele 
diz “Por trás de uma providência carrancuda, Deus oculta uma face sorridente.”, que levou anos depois o John Piper a escrever um 
livro intitulado “O sorriso escondido de Deus”. O Deus que guarda silêncio. O Deus que sorri de forma escondida como 
aquele pai que olha pro filho e sabe que algumas situações lhe são necessárias. Mas como é difícil. Eu não acredito num 
Deus sádico. Mas creio no sorriso de um Pai que olha pra esse mundo e guarda o silêncio e, às vezes, deixa rolar, porque 
sabe de coisas que hoje a gente não entende.  

Prantamente na história desse filho ele entra numa vida desenfreada. E o interessante é que o termo original 
não sugere apenas uma desordem moral, mas também uma existência insana, demente, caótica, e ao fim de pouco tempo a 
sua aventura começa a converter-se em drama. Vem uma grande fome, e só consegue sobreviver a partir de agora tratando 
de porcos, como escravo de um desconhecido. As suas palavras revelam a sua tragédia: “e eu aqui morrendo de fome”.  
Não é fácil o caminho da liberdade. O que nos falta? O que poderia encher o nosso coração? Nós temos quase tudo e por 
que ainda sentimos tanta fome? E quando tudo que nós temos ainda não é o bastante, ainda não é o suficiente, ainda não 
trás contentamento?  

E sobre esse jovem o texto bíblico usa um termo interessantíssimo: “caindo em si”. Talvez eu dissesse “entrou 
dentro de si”, e afundado no seu próprio vazio ele recordou o rosto de seu pai associado à abundância do pão, e ele diz “na 
casa do meu pai tem pão, e eu aqui morro de fome”. No seu interior desperta-se o desejo de uma liberdade nova junto ao seu pai. 
Ele reconhece seu erro e toma uma decisão: “eu vou me levantar e voltarei ao meu pai”. Ao cair em si inicia uma reflexão interior 
que o faz almejar um novo projeto de vida. A decisão pela concretização desse objetivo o leva a uma ação exterior, ele se 
levanta e direciona seus passos ao encontro de seu pai com o propósito de recomeçar sua vida, porque já compreendeu 
que o caminho por ele percorrido era o caminho errado, e agora ele quer começar de novo, e ele imagina que perdeu o 
direito de ser filho, e por isso está disposto a ser um dos empregados, pois para ele, o mais importante agora é estar na casa 
do pai, é estar ao lado do pai, não importa como. E é nesse momento que ele entra em si, como diz o evangelho, nós 
podemos dizer que longe da casa do pai, em um país distante, ele se afastou até de si mesmo, ele se afastou até da sua 
própria essência. Vivia longe da verdade de sua existência. A sua mudança (a conversão) consiste em que ele reconhece 
que outrora partiu de si e agora ele regressa a si mesmo. E é em si mesmo que ele encontra a indicação de um novo 
caminho: o caminho do pai. As palavras que ele preparou pro regresso “pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser 
chamado teu filho”, nos permitem reconhecer a peregrinação interior que ele realiza. E ao chegar à casa ele recebe do pai o 
abraço, o beijo, sinais de reconciliação e perdão, é oferecida uma festa, e então ele percebe que a vida pode começar de 
novo. Ele regressa à casa paterna interiormente maduro, purificado. Ele compreendeu o que é viver. Uma vida longe do 
Pai não funciona. Falta o essencial, falta luz, falta o sentido da vida. 



Assim como o filho pródigo hoje nós também somos convidados a percorrer um caminho interior. Lançar 
um olhar para dentro de nós mesmos para que possamos direcionar os nossos pensamentos e os nossos atos para a 
conversão que, antes de ser um esforço para mudar o nosso comportamento, é uma oportunidade para recomeçar.  

O encanto desse texto é que ele fala de mover-se de compaixão. Trata-se na realidade de um movimento 
visceral como de um parto. O filho que estava morto e voltou à vida renasce em um abraço misericordioso do pai e por 
isso o pai exclama “é preciso alegrar-se”. Acontece um parto, acontece um recomeço, acontece um renascimento. Esta é a 
grande proposta cristã: renascer, voltar-se para Deus e aceitar o irmão exatamente como ele é, inclusive com suas 
limitações, mazelas e seus erros que muitas vezes nos chegam. Abraçá-lo quando vem ao nosso encontro trazendo suas 
cicatrizes, suas fragilidades. Iremos assim nos pôr no caminho em direção a Deus, o nosso Pai? Talvez muitos o fariam se 
conhecessem esse Deus que é Pai, e Mãe, e que segundo a parábola de Jesus saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. 
Esses abraços e beijos falam do seu amor melhor que todos os livros de teologia. Junto a ele poderemos encontrar uma 
liberdade mais digna.  

Segundo a versão dos melhores textos da tradução do grego, seu pai não lhe deu a oportunidade de formular 
o pedido. Interrompeu-o antes disso. A túnica simbolizava a honra, o anel autoridade e as sandálias diferenciavam o filho 
do escravo. Os filhos de família andavam calçados, os escravos não. Uma música black spiritual norte-americana diz “um 
sonho de que todos os filhos de Deus tenham sapatos”. Que retrata essa realidade, de que na verdade somos filhos. Pois estes eram 
o símbolo da liberdade.  

Três coisas perdidas. Devemos notar que essas três parábolas não são simplesmente três formas de dizer o 
mesmo. Não! Há uma diferença, elas falam de coisas distintas. A ovelha se perdeu simplesmente por insensatez, não 
pensou, e muitos homens escapariam do abismo se pensassem a tempo; a moeda não se perdeu na verdade, ela se 
extraviou, mas não por culpa dela; o filho se perdeu deliberadamente, dando brutalmente as costas pro seu pai, mas o 
amor do pai vence a insensatez do homem, as seduções das vozes tentadoras, e até a rebelião deliberada dos nossos 
corações. Se essa perda, essa fuga, se dá por insensatez, se dá por extravio, se dá de forma deliberada, nesses três casos, o 
que as parábolas da misericórdia nos trazem é que o amor de Deus nos alcança em todas essas circunstâncias. Que esse 
amor e essa graça estejam sobre nossas vidas. Amém. 

Del, 
Agosto de 2018, 

Rio de Janeiro, RJ. 
 

ORAÇÃO 
 
Dentro de mim está escuro, mas em ti há luz. 
 Eu estou só, mas tu não me abandonas 
Eu estou desanimado, mas em ti há auxílio. 
Eu estou inquieto, mas em ti há paz. 
Em mim há amargura, mas em ti há paciência. 
Não entendo os teus caminhos, 
mas tu conheces o caminho certo para mim. 
Senhor Jesus Cristo, 
Tu foste pobre e miserável, estiveste preso e abandonado como eu. 
Conheces todo o sofrimento das pessoas, 
Tu ficas comigo quando pessoa alguma me apoia 
Tu não me esqueces e me procuras, 
Tu queres que eu te conheça e me volte para ti 
Senhor, escuto o teu chamado e obedeço 
Ajuda-me! 

Dietrich Bonhoeffer 
 

PARA REFLETIR 

“Quantas vezes somos incapazes de gerir os nossos próprios medos... É aí que temos de 
deixar tudo nas mãos de Deus e partir para a ação, para o cuidar do próximo, em comunidade, 
uns com os outros – e até esses medos se dissiparão!" 

                                       Rev Dc Jaime Dias 

 
POESIA 

Dá-me lírios, lírios, e rosas também. Crisântemos, dálias, violetas e os girassóis acima de todas 
as flores. Mas por mais rosas e lírios que me dês, eu nunca acharei que a vida é bastante, 
Faltar-me-á sempre qualquer coisa. Minha dor é inútil como uma gaiola numa terra onde não 
há aves. E minha dor é silenciosa e triste como a parte da praia onde o mar não chega. 

Álvaro de Campos  



 
MÚSICA 
 

Longe de Casa 
Letra: Gerson Borges 

 

Um dia deixei você, 
quando fui ingrato e mal. 
Nem ao menos agradeci 
seu amor, o seu carinho. 
 
Um dia, deixei você 
e achei tudo tão normal. 
Ninguém sabe o que é sofrer 
até descobrir sozinho. 
 
Longe de casa, longe de 
casa, 
dura pouco a ilusão. 
Longe de casa, longe de casa, 
adoece o coração 
e não há ninguém por perto, 
longe de casa é um deserto. 
Longe de casa, longe de casa, 
só há solidão. 

 
Pai, eu te abandonei, 
quanta coisa destruí! 
Mas agora aprendi 
que esse mundo é perigoso. 
 
Eu quero recomeçar, 
levantar onde caí. 
Eu tô cansado de mendigar 
tendo um pai tão amoroso! 
 
Longe de casa, longe de casa, 
dura pouco a ilusão. 
Longe de casa, longe de casa, 
adoece o coração 
e não há ninguém por perto, 
longe de casa é um deserto. 
Longe de casa, longe de casa, 
só há solidão.  

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=p-jPNIYU9bY 

 
 
SABIAS QUE…? 
 

A Paróquia do Salvador do Mundo, no Prado, em Vila Nova de Gaia, é a 
única congregação lusitana que utiliza Vinho do Porto Branco Lágrima 
nas celebrações eucarísticas. A ideia surgiu como forma de simbolizar as 
lágrimas de Cristo em sua morte na Cruz, já que também a palavra e 
história que acompanha o nome do vinho é exactamente esta das lágrimas 
apresentadas no copo quando é servido. 

 

 
 

RECEITA 

Pudim de chia com fruta 
 

Base: 

 1 chávena de leite vegetal 

 1/4 de chávena de sementes de chia 
 
Cobertura: 

 Morangos, kiwi, manga ou outra fruta a gosto 
 
Opcional: adoçar com açúcar de coco ou mel, frutos secos 

 
 
 

Modo de preparação: 
Misturar bem o “leite” com as sementes e o açúcar de coco ou mel. Colocar em tacinhas – 

2/3 da taça – e levar ao frio, no mínimo 2 horas (pode ficar de um dia para o outro). 
Na altura de servir, colocar a fruta por cima, inteira ou triturada. 
 

https://www.iswari.com/pt/loja/sementes-de-chia


 
 
HUMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 3 
 

VERSÍCULO 
 

Acompanhe a mensagem abaixo lendo nesse dia o Evangelho Segundo São João 
Capítulo 2 e versículos 13 ao 22. 

 
 

MENSAGEM 

Uma Religião destrutiva e uma Revolta construtiva  

No apanhado histórico do texto bíblico acima havia um 
contexto de flagrante vergonhosa injustiça social agravada pelo fato de ser 
praticada em nome da pureza religiosa. Aqui tratava-se de uma extorsão 
deslavada às custas dos peregrinos mais pobres que eram chantageados a 
comprar os animais para sacrifício nos negócios do templo. Neste texto 
vemos que o centro da mensagem de Jesus é denunciar a tendência da 
religião em distanciar-se da mensagem do evangelho, deixando-se 
contaminar pelo poder, pela riqueza, pela vaidade. Todos devemos nos 
empenhar em destruir muitas coisas nesse velho templo que fomos 
construindo ao longo da historia. O espaço do templo tinha se convertido 
em um mercado e se encontrava dominado pelos comerciantes da religião, 
pelos vendilhões e tudo isso com o aval dos sacerdotes. Com sua atitude 
Jesus combate uma religião que está a serviço do deus dinheiro, deixando 
de ser uma mediação de vida, de comunhão. E uma marca sempre 

presente nas palavras de Jesus era a partilha de bens. Evidentemente este não é o templo de Jesus que veio chamar e 
convocar aqueles que não podem comprar boi, pardal, cabrito, etc. 

Jesus expulsou os mercadores do templo porque esses expulsaram Deus de suas vidas e da realidade 
cotidiana. Eles queriam ter Deus sob seu controle para se enriquecer às custas do sagrado, para terem vantagem às custas 
do divino. Por que essa ira de Jesus contra os que fabricavam seus próprios interesses? Porque pra eles, o primeiro e 
intocável era o ritual, enquanto que para Jesus o mais importante era o humano, era a vida humana, era o respeito humano, 
era a dignidade de todos os seres humanos por igual. Jesus se situou ao lado da vida. De fato, as preocupações de Jesus 
nunca foram a observância de rituais no templo. Nunca foi a inviolabilidade do sagrado, nem a dignidade dos sacerdotes, 
nem os poderes da religião. As preocupações de Jesus foram a saúde das pessoas, a mesa da partilha e da inclusão onde 
todos são convidados, a reconstrução das relações humanas, que são tão difíceis para nós, (o sermão da montanha do            
início ao fim é um sermão de relacionamento).  

O culto que deveria ser um momento de aproximação entre Deus as pessoas estabelece aqui um movimento 
de exclusão, de exploração, de miséria, de injustiça, afastando aqueles que não tinham condição de cumprir suas exigências.  

A música  indicada logo mais abaixo diz: “...saudade de um mundo sem donos. Ausência de fortes e fracos. Derrota de 
todos os sistemas. Que criam palácios e barracos.”  

TESTE OS SEUS CONHECIMENTOS 

Como chama-se o órgão administrativo  
máximo da Igreja Lusitana? 

A) Assembleia de Membros 
B) Sínodo Diocesano 
C) Junta Paroquial 
D) Conselho Presbiteral 
 



Jesus não foi um profeta funcionário da religião. Mas ainda Jesus viveu e falou de tal maneira que logo entrou 
em conflito com os dirigentes da religião de seu tempo, com os funcionários do templo que eram os representantes oficiais 
do sagrado.  

Se há algo que é claro, e tantas vezes repetido nos evangelhos, é que os homens da religião não suportaram o 
evangelho de Jesus, que era centrado na vida e não no templo. E não suportaram porque eles viram em Jesus um perigo, 
uma ameaça aos seus privilégios. Enquanto o projeto deles era manter o templo com seus ritos, com suas normas, com 
suas dignidades, com seus privilégios, com seus poderes sobre o povo, o projeto de Jesus centrava-se na cura dos 
enfermos, na proximidade junto aos pequeninos, e a todo tido de pessoas que inclusive eram desprezadas pelos religiosos, 
que inclusive eram impedidas de ter acesso ao templo, por “n” razões.  

O sistema religioso farisaico não propõe solução, não tem caminho, só tem problemática.  
Jesus transgride as normas da religião enfrentando os escribas, os fariseus, os sacerdotes e atuando de forma 

dura contra aqueles que utilizavam o templo como negócios até convertê-lo numa casa de comércio. Nós sabemos que em 
toda religião o determinante está na figura do sagrado. Mas no projeto de Jesus o centro de tudo está no humano, na 
dignidade e na felicidade das pessoas, na vida... Jesus não suprimiu o sagrado de forma alguma, mas Ele deslocou o 
sagrado da esfera religiosa para a humana. Este é o verdadeiro sagrado pra Jesus. O central na sua vida não foi o religioso, 
mas o humano, a humanidade, a vida. Jesus se encontrava com o Pai não no espaço sagrado do templo. Nem no tempo 
sagrado do culto religioso. Mas Jesus se encontrava exatamente no espaço cotidiano do encontro com as pessoas. O seu 
templo era a convivência com as pessoas.  

Frente ao projeto que se chamava Reinado de Deus, Jesus foi questionando uma religião que desumanizava 
as pessoas. Ele mesmo foi relativizando os pilares da religião. Vamos lembrar que a vida de Jesus foi questionar esses 
pilares da religião corrente como a guarda do sábado, a pureza legal, o pecado, o templo, o culto, os sacrifícios, as 
doutrinas... pouco a pouco Jesus foi colocando tudo em questão, foi infringindo essas normas, foi atacando a hipocrisia de 
um culto a Deus que desprezava as pessoas.  

Nós dizemos que a religião é uma mediação (do latim, “religare”) do homem com Deus, para nos relacionar 
com Deus, mas nem sempre caímos à realidade, nem sempre a gente se dá conta de como a religião com seus rituais 
ocupam tanto espaço. Alcança tanta importância na referência dos indivíduos, e também da sociedade, que Deus acaba 
ficando deslocado da vida e desfigurado de sua imagem de Pai e Mãe de misericórdia. O que acontece com muita 
frequência é que a religião, seus ritos, suas hierarquias, suas normas, em vez de nos aproximar de Deus e nos fazer pessoas 
melhores, na verdade dificultam nossas relações – sociais, religiosas ou humanas.  

Certa vez em uma conferência ecumênica e inter-religiosa, que reuniu vários representantes de diversas 
religiões, Leonardo Boff perguntou ao Dalai Lama: “Qual é a melhor religião?”Ao que Dalai Lama respondeu: “É aquela que 
faz de você alguém melhor”. Que praga é essa de religião que nos torna pessoas piores?! Pessoas contra a vida, contra o 
humano... e pior, em nome de Deus! Como que em nome de Deus eu preciso ferir os que estão ao nosso redor? Como 
que em nome de Deus eu preciso pisar naqueles que estão ao nosso redor? Eu ouso dizer que, se em nome de Deus você 
tem que machucar o outro, mude de deus!  

O projeto de Deus sempre foi focado nas pessoas, nas relações. O diálogo de Jesus com seus interlocutores 
revela algo profundo: ausência de compreensão e as diferentes lógicas assumidas por cada um.  

No versículo 21 Jesus falava de Si, e não do templo de pedra como os outros pensavam. O templo judaico 
representava o lugar onde Deus se revelava e onde se tornava presente no meio de seu povo. Jesus, ao se apresentar como 
novo templo, afirma que é Ele agora o lugar onde Deus reside. Onde se encontra como ser humano e onde se manifesta 
ao mundo. O que a lei judaica não conseguia fazer é renovado e assumido na pessoa de Jesus. O sinal definitivo da 
presença de Deus na história.  

O poema de Emily Dickinson, que poderá ser lido mais abaixo, expressa bem esse sinal definitivo de Deus na 
história que não está ligado ao templo, às paredes. Ele, O Divino, O Emanuel, não está mais presente no templo. Ele está 
presente no universo, na criação, na vida. 

Amém. 
Del, 

Verão de 2018, 
Rio de Janeiro, RJ. 

 

 
 
SABIAS QUE…? 

A Catedral de São Paulo da Igreja Lusitana, em Lisboa, foi construída em 1606 pela 
Ordem Carmelita, sendo conhecida na época por “Convento dos Marianos”. Após 
expulsão dos frades o edifício foi requisitado pelo 17º Batalhão da Guarda 
Nacional, em 1835, tendo igualmente sido requisitado pela Pagadoria Militar e 
Repartição do Comissariado em 1836. O Ministério dos Negócios do Reino 
concede-o ao Diretor Geral do Conservatório das Artes e Ofícios em 1937. 
Posto à venda em haste pública em 1872, o imóvel é comprado pela Igreja 
Presbiteriana Escocesa, fato que provocou acesa polémica. Em 1898, o conjunto é 
comprado pela Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica. 



ORAÇÃO 
 
A morte não é nada. 
Apenas passei ao outro mundo. 
Eu sou eu. Tu és tu. 
O que fomos um para o outro ainda o somos.  
 
Dá-me o nome que sempre me deste. 
Fala-me como sempre me falaste. 
Não mudes o tom a um triste ou solene. 
Continua rindo com aquilo que  
nos fazia rir juntos. 
Reza, sorri, pensa em mim, reza comigo. 
Que o meu nome se pronuncie em casa 
como sempre se pronunciou. 
 
Sem nenhuma ênfase, sem rosto de sombra. 
A vida continua significando o que significou: 
continua sendo o que era. 
 
O cordão de união não se quebrou. 
Porque eu estaria fora de teus pensamentos, 
apenas porque estou fora de tua vista? 
 
Não estou longe, 
Somente estou do outro lado do caminho. 
Já verás, tudo está bem. 
Redescobrirás o meu coração, 
e nele redescobrirás a ternura mais pura. 
 
Seca tuas lágrimas e se me amas, 
não chores mais. 
                                        
                                          Santo Agostinho 
 
 

PARA REFLETIR  
 

“Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal.” 
Friedrich Nietzsche 

 
 

POESIA 

Deus em meu quintal 
 

Alguns guardam o domingo indo à igreja 
eu o guardo ficando em casa 
tendo um sabiá como cantor 
e um pomar por santuário. 
  
Alguns guardam o domingo em vestes brancas 
mas eu só uso minhas asas 
e ao invés de repicar dos sinos da igreja 
nosso pássaro canta na palmeira. 
  
É Deus que está pregando, pregador admirável 
e o Seu sermão é sempre curto 
Assim, ao invés de chegar ao céu, só no final 
Eu o encontro o tempo todo no quintal. 

                                            Emily Dickinson 
 



RECEITA  

 

MÚSICA 

Jesus Cristo - Esperança para o Mundo 

1. Um pouco além do presente, 
alegre o futuro anuncia 
a fuga das sombras da noite, 
a luz de um bem novo dia. 

Venha teu Reino, Senhor! 
A festa da vida recria! 
/: A nossa espera e ardor 
transforma em plena alegria! :/ 
Aiê - Eia, aiê, aiê, aiê. 

2. Botão de esperança se abre, 
prenúncio da flor que se faz 
promessa da tua presença 
que vida abundante nos traz. 

Venha teu Reino ... 

3. Saudade da terra sem males, 
do Édem de plumas e flores, 
da paz e justiça irmanadas, 
num mundo sem ódio nem dores. 

Venha teu Reino ... 

 

4. Saudades de um mundo sem guerras, 
anelos de paz e inocência: 
de corpos e mãos que se encontram, 
sem arma, sem morte, violência. 

Venha teu Reino … 

5. Saudade de um mundo sem donos: 
ausência de fortes e fracos, 
derrota de todos sistemas 
que criam palácios, barracos. 

Venha teu Reino ... 

6. Já temos preciosa semente, 
penhor do teu Reino, agora 
Futuro ilumina o presente, 
tu vens e virás sem demora. 

Venha teu Reino ... 
 
 

Letra: Silvio Meincke 
Melodia: João Gottinari e Edmundo Reinhardt 
 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=XtiPCzsnr

 

 

 

Esparguete à carbonara 

Ingredientes: 

 300 g de esparguete 
 200 g de bacon 
 100 g de queijo ralado 
 2 Ovos 
 200 ml de natas 
 50 ml de azeite 
 Orégãos secos q.b. 
 Sal e pimenta q.b. 

 
 
 

Modo de preparação: 
Coza o esparguete em água temperada com sal. Escorra e reserve. 
Corte o bacon em cubos pequenos e aloure-os bem num tacho com o azeite. 
À parte, bata os ovos com as natas. Junte o esparguete e a mistura dos ovos com as natas  
ao tacho e envolva. 
Tempere com sal e pimenta, retire do lume, coloque num prato e polvilhe com o queijo  
ralado e orégãos. 
Sirva de imediato. 
 
 
  

 

https://www.luteranos.com.br/textos/conteudo.php?idConteudo=18196
https://www.luteranos.com.br/textos/conteudo.php?idConteudo=18131
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-esparguete/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-bacon/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-queijo-ralado/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/ovos/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-natas/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-azeite/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/oregaos-secos-q-b/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/sal-e-pimenta-q-b/


 

 

HUMOR 
 

 
 
 

 

TESTE OS SEUS CONHECIMENTOS 
 

Qual o lema da Igreja Lusitana? 
 

A) Caminho, Verdade, Vida 
B) Verdade, Evangélica, Ordem, Apostólica  
C) Fé, Esperança, Caridade 
D) Compromisso, Serviço e Amor 

 
 
 

 
 
 

 

DIA 4  
 
 

VERSÍCULO 
“Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!” 

Filipenses 4:4 
 

 

DEVOCIONAL 

Alegrai-vos no Senhor! 
 

A alegria no Senhor não é natural ao nosso coração. Necessitamos da graça 
do Alto para que ela se manifeste. O pecado que corrompe a alma, o nosso fraco 
discernimento e os estímulos deste mundo levam-nos a um caminho contrário à alegria 
no Senhor. Levam-nos ao descontentamento.  

Tão enganoso é o nosso coração que conseguimos sentir intenso 
descontentamento mesmo vivendo na mais abundante graça de Deus. Em meio à 
fartura, descontentamo-nos pelo objeto de desejo ainda não conseguido. Cobertos por 
palavras de afirmação, descontentamo-nos com uma pequena crítica, mesmo feita com 
honestidade. Alvos da graça de Deus, que provê todas as coisas, descontentamo-nos por 

uma oração ainda não respondida. Imersos em incontáveis bênçãos ao longo da vida, descontentamo-nos justamente por aquela 
ainda não recebida. É da nossa natureza caída vivenciar o descontentamento mesmo em meio à insuperável graça e abundantes 
motivos de alegria.  

Perante este mar de descontentamento a ordem bíblica é contundente: “Alegrai-vos no Senhor!” (Fp 4.4). Aliás, a 
alegria no Senhor é alvo de diversos estímulos bíblicos. Somos convidados a alegrar-nos porque “grandes coisas fez o Senhor 
por nós” (Sl 126.3), pelo “dia que o Senhor fez” (Sl 118.24), pois Ele é a nossa força (Ne 8.10) e é o Deus “da minha salvação” 
(Hc 3.18). Aqueles que se alegram no Senhor são os “retos de coração” (Sl 32.11), lembram-se da “Sua santidade” (Sl 97.12), 
reconhecem a Sua bondade (Jl 2.23) e sinceramente “buscam ao Senhor” (1 Cr 16.10; Sl 105.3).  

Alegrar-se no Senhor não é resultado de um mero sentimento, mas do reconhecimento da Sua bondade. Trata-se 
de compreender que nenhuma tragédia da vida superará a Sua graça. Alegrar-se no Senhor é um exercício de fé, leva-nos à 
verdadeira adoração e fortalece a nossa fragilizada alma. Também minimiza a ansiedade, direciona para Deus as expectativas do 
nosso coração e nos faz olhar para o que de facto tem valor. Alegrar-se no Senhor alegra também a Deus, pois fomos feitos para 
reconhecer que o Seu amor nos basta. 

Ronaldo Lidório 



 

 

 

 

ORAÇÃO 
 
Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, 
tarde te amei. 
Mas Tu estavas dentro de mim mesmo 
e eu estava fora de mim próprio.  
E era por fora que eu te procurava.  
Com todo o meu peso, 
Atirava-me sobre a graça das tuas criaturas. 
Estavas comigo e eu não estava contigo. 
O que me retinha longe de Ti 
eram estas coisas que não existiriam 
se não estivessem em Ti. 
Chamaste-me, gritaste, 
e venceu a resistência da minha surdez. 
Espalhaste o teu perfume, respirei-o, 
e eis que por Ti suspiro. 
E saboreei-te e tive fome e sede de Ti. 
Tocaste-me, 
e ardo de desejo pela paz que Tu dás. 
Uma vez ligado a Ti com todo o meu ser, 
nunca mais terei dor nem labor. 
A minha vida será plena de Ti. 
  
                                         Santo Agostinho 
 
 

PARA REFLETIR 
 

“…Jesus é o menino Deus recém-chegado não apenas de Belém, 
mas do Infinito, da Eternidade…” 

Rev. Presbª. Abilene Fischer 
 
 

POESIA 
Lápide 

Quando eu morrer, não soltem o meu Cavalo 
nas pedras do meu Pasto incendiado: 
fustiguem-lhe o seu Dorso alardeado, 
com a Espora de ouro, até matá-lo. 
 
Um dos meus filhos deve cavalgá-lo 
numa Sela de couro esverdeado, 
que arraste pelo Chão pedroso e pardo 
chapas de Cobre, sinos e badalos. 
 
Assim, com o Raio e o cobre percutido, 
tropel de cascos, sangue do Castanho, 
talvez se finja o som de Ouro fundido 
 
que, em vão – Sangue insensato e vagabundo — 
tentei forjar, no meu Cantar estranho, 
à tez da minha Fera e ao Sol do Mundo! 
 
                                          Ariano Suassuna 
 
 

 
 



 

 

  

Em que ano foi aprovada em sínodo a ordenação 

feminina na Igreja Lusitana? 

A) 1890 

B) 1954 

C) 1979 

D) 1991 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABIAS QUE…? 
 

A Paróquia de São João Evangelista, no Torne, em Vila Nova de Gaia,  
é a primeira casa de culto cristão não-romano construída em Portugal, em 1868. 

 
 

RECEITA 
Caracóis folhados de queijo e fiambre 

 
 

Ingredientes: 

 1 embalagem de massa folhada retangular 

 6 a 8 fatias de queijo flamengo 

 6 a 8 fatias de fiambre 
 

Modo de preparação: 
Abrir o rolo de massa folhada e cortar ao meio no sentido do 
comprimento. Sobre cada metade, colocar as fatias de queijo e por 
cima, as fatias de fiambre. Enrolar como se fosse uma torta e cortar em 
rodelas de cerca de 1 cm. Colocar num tabuleiro com papel vegetal 
(pode ser o da massa folhada) e levar ao forno a cerca de 200 °C, 
durante 20 a 30 min, até dourar. 

 
 

HUMOR     TESTE OS SEUS CONHECIMENTOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIA 5 
 
 

VERSÍCULO 
 

“Vocês são o sal da terra.”  
Mateus 5.13 

 
 

 



 
DEVOCIONAL 

Salgar a vida para que ela não fique podre 

A letra de uma música de Beto Guedes diz: “Anda quero 
te dizer nenhum segredo. Falo deste chão da nossa casa. Vem que está na hora de 
arrumar.”. Parafraseando-o: Vem que está na hora de salgar mais essa 
vida! 

Essas palavras impactaram as pessoas humildes e pobres 
da época de Jesus. Metáforas simples, mas poderosas. Este tempo 
pós-industrial não nos deixa tão impactados. Lutero, ainda no tempo 
pré-industrial, disse: “O sal serve para salgar a carne. Ele é tão necessário na 

cozinha. E ele está lá para que se preserve o gosto da carne para que ela não apodreça. Vocês são o sal. Não para a cozinha. Vocês são o sal 
para o mundo inteiro. Vocês devem salgar tudo que existe na Terra.” 

A Bíblia na Linguagem de Hoje diz: “Vocês são o sal para a humanidade.” Que bonito! Somos a comunidade 
de discípulos e discípulas de Cristo temperando o mundo com o sabor de Jesus, comunicando a sua própria vida. E esta 
comunidade é um ingrediente, não o único, mas um dos meios ao qual Deus quer apimentar, salgar, temperar, dar viço, 
neste mundo. Digo isso porque a arte tempera a vida, o desporto, o saber, a música, a filosofia, a poesia, temperam a vida... 
Mas a comunidade de discípulos é um ingrediente especial nesse processo pelo qual Deus quer dar sabor. E, sobretudo 
para não deixar a vida apodrecer. Porque a vida apodrece como a nossa carne se jogada ao relento; como as nossas 
relações se deixadas a esmo; como as coisas, todas elas, se não forem cuidadas, tocadas, amparadas, vistas.  

Em especial, neste ano de eleições, não devemos deixar apodrecer a carne da política, que de forma tão vil e 
podre abandonou a sua vocação e deixou há muito tempo de servir a vida, servir as pessoas e passou a servir-se da vida e 
servir-se das pessoas. É preciso salgar a política com o tempero do evangelho, porque o evangelho salga, salva, regenera, e 
dá alegria à tristeza do mundo.  

Por isso, quando a comunidade de discípulos se cala até as pedras podem ser tempero para a presença de 
Deus no mundo. Porque sem Deus a gente cai na barbárie! Para ser mais explícito e menos poético: sem o sal do 
Evangelho a gente se degenera, emputrefa, apodrece! E talvez por isso mesmo Jesus coloca essa expressão logo no início 
do seu sermão após as bem-aventuranças dizendo que felizes são os pobres de espírito, os misericordiosos, os que choram, 
os puros de coração... para não deixar a gente adocicar antes de salgar. O maior perigo da comunidade de Jesus talvez seja 
isso: adocicar aquilo que não é doce, o que deve se salgar, neutralizar a força do sal que é o Evangelho. 

Cristãos que às vezes fazem de tudo para submergir o evangelho, neutralizando-o num líquido inerte. Essa 
palavra que ouvimos fica amortecida. E a religião torna-se uma coisa prudente, razoável, não podendo ser outra coisa 
senão uma coisa a ser vomitada.  

O risco da comunidade de Jesus perder a capacidade de ser tempero no corpo do mundo. De ser fermento 
na massa da vida. De tornar-se uma comunidade inofensiva, razoável e prudente. Querendo se preservar a todo custo; 
querendo se autoglorificar; querendo se promover; querendo se colocar no lugar que não é o dela, em vez de ser o sal que 
deve estar enfiado na massa do mundo, no óleo do mundo, no macarrão do mundo... (chame a comida que quiser). 

Esse texto fala de uma humildade, de um elemento confuso. Crescer diminuindo... aparecer desaparecendo... 
ser não sendo... 

Nietzsche disse “esses pregadores gostam de envenenar o mundo...” Ele falava de matar as pessoas, matar a vida. 
Matar com a palavra, matar com a teologia, matar com determinadas formas de visão de mundo. Pregadores que são 
negadores da vida humana. “Envenenar...” um conceito totalmente oposto ao de salgar. 

Heschel vai dizer que não foram os filósofos, os críticos ou os cientistas que tornaram nossa religião insípida. 
Ele diz que nós cristãos fomos putrefando pelos nossos próprios defeitos. Por isso nos tornamos insípidos, insensíveis e 
opressivos.  

Torno a dizer: Não se pode adocicar as bem-aventuranças! Ser sal é ser pacificador em vez de jogar mais 
lenha na fogueira. É ser hospitaleiro e não hostil. Ser misericordioso e não violento. Andar na contramão é a forma mais 
revolucionária de ser sal nesse mundo. Essa é a proposta do Evangelho. 

Vocês são o sal para a vida do mundo! Mas como ser o sal? Como ser tempero divino da comida do mundo? 
Como ser o sangue divino nas veias anêmicas de um mundo que apodrece no ódio, na desigualdade, nas diversas exclusões 
que se multiplicam dia-a-dia? Volto a Lutero para responder: sendo uma comunidade pobre de espírito, sendo cristãos 
piedosos, sendo um grupo de discípulos puros no sentido da pureza das crianças que não maltrata a vida, que não agride a 
vida, que se abre para a vida. Sendo uma comunidade que sabe suportar a agressão e a ofensa sem agredir, sem hostilizar. 
Assim sendo seremos uma comunidade que salga a vida. Não seremos um sal fraco, insosso, sem nenhuma utilidade. Mas 
um sal que verdadeiramente salga, apimenta e tempera a vida. Jamais envenená-la. Mas para isso é preciso aprender a 
humildade e o equilíbrio de ser apenas sal num arroz com feijão da nossa vida. 

Que Deus nos ajude a sermos cristãos dispostos a apimentar o sabor deste mundo. 
 

Del, 
Março de 2018, 

Rio de Janeiro, RJ. 



 

 

 

             Porto e Gaia 

ORAÇÃO 
 
Senhor, faz de mim um instrumento da vossa 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 dúvidas, que eu leve a fé; 
onde houver erro, que eu leve a verdade; 
onde houver desespero, que eu leve a esperança; 
onde houver tristeza, que eu leve a alegria; 
onde houver trevas, que eu leve a luz.  
Mestre, faz com que eu procure mais 
consolar do que ser consolado; 
compreender do que ser compreendido; 
amar do que ser amado. 
Pois é dando que se recebe, 
é perdoando que se é perdoado, 
e é morrendo que se nasce para a vida eterna! 
 
                                            São Francisco de Assis 
 
 
 
 

PARA REFLETIR 
 

“O sal e a luz têm uma coisa em comum: eles se dão e se gastam, e isto é a opção do 
que acontece com qualquer tipo de religiosidade egocentralizada.” 

                             
 John Stott 

 
“Tudo o que no mundo foi feito de grandioso pelos homens, foi feito porque eles 
acreditavam. Como teria sido a história, se Martin Luther King tivesse dito ‘Eu tenho 
um sonho, mas…’? Como teria sido a história se Nelson Mandela tivesse dito ‘Eu quero 
uma sociedade de igualdade entre negros e brancos, se…’? Então, se acreditarmos, se 
acreditarmos mesmo, tornaremos Jesus o nosso Caminho, nossa Verdade e nossa Vida.” 

 
Mariana Couto 

 
 

POESIA 
 

 
Vejo o meu Porto sentido 
e com ar embevecido, 
olhando de mil janelas. 
O meu Porto encantado, 
cada dia com seu fado, 
nas ruas e nas vielas. 
 
Vejo o Porto enamorado 
e com ar de encantado, 
pela sua amada Gaia! 
Sob um sol radioso, 
olha-a malicioso, 
antes que a noite caia. 

 

Esse namoro tão terno, 
que é constante e eterno, 
Gaia o aceita com graça. 
E, como o Porto está perto, 
dá-lhe um sorriso aberto 
e com ternura o abraça. 

 
Miram-se vaidosos, 
alegres e radiosos, 
nas águas douradas do rio. 
E aproveitando as pontes, 
que de amor lhes dão mil fontes, 
abraçam-se em doce estio. 

 
Ana Maria Roseira 



 

 

 

 

MÚSICA 
 

O Sal da terra 

Anda, quero te dizer nenhum segredo 
Falo desse chão, da nossa casa, vem que tá na hora de arrumar 

Tempo, quero viver mais duzentos anos 
Quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir 

Vamos precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão 
Para construir a vida nova vamos precisar de muito amor 

A felicidade mora ao lado e quem não é tolo pode ver 
 

A paz na Terra, amor, o pé na terra 
A paz na Terra, amor, o sal da... 

 
Terra, és o mais bonito dos planetas 

Tão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave nossa irmã 
Canta, leva tua vida em harmonia 

E nos alimenta com teus frutos, tu que és do homem a maçã 
Vamos precisar de todo mundo, um mais um é sempre mais que dois 

Pra melhor juntar as nossas forças é só repartir melhor o pão 
Recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois 

 
Deixa nascer o amor 
Deixa fluir o amor 

Deixa crescer o amor 
Deixa viver o amor 

 
O sal da Terra 

Terra... 
 

Compositor: Alberto Guedes e Ronaldo Bastos 

https://www.youtube.com/watch?v=Kiok0T2WHf4 

 
 

RECEITA 

Bolachas 
Ingredientes: 

 150 g de manteiga 

 100 g de açúcar 

 1 ovo 

 300 g de farinha sem fermento 

 Uma pitada de sal 
 

Pode aromatizar com raspa de limão ou laranja,  
baunilha, canela, etc… 
Modo de preparação: 

Bata o açúcar com a manteiga e depois adicione os ovos, um a um, continuando a bater até ficar bem 
fofo. 

Junte, de seguida, a farinha e amasse bem até a massa ficar consistente. Coloque no frigorífico durante 1 
hora. 

Estenda a massa sobre a bancada polvilhada com farinha e corte bolachas com o formato e o tamanho 
desejado. 

Disponha as bolachas num tabuleiro forrado com papel vegetal e leve ao forno, pré-aquecido a 200ºC, 
cerca de 15 minutos. Retire, deixe arrefecer sobre uma rede. 

 

https://www.teleculinaria.pt/search/bolachas


 TESTE OS SEUS CONHECIMENTOS 

Qual o nome do bispo anglicano mexicano que 

foi convidado para presidir o sínodo que 

regulamentou a constituição da Igreja Lusitana 

em Lisboa? 

A) D. Hélder Câmara 

B) D. Melchor Saucedo  

C) D. Henrique Riley 

D) D. Enrique Treviño 

 

 

HUMOR 
 

 
 

QUIZ BÍBLICO 
 
Judas traiu a Jesus por qual valor? 
A) 30 moedas de prata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA 6 
 

VERSÍCULO 

Em conjunto com a mensagem abaixo leia hoje o Evangelho de Mateus 14:22-32 
 
 

DEVOCIONAL 

Quaresma de Maremotos 
 

     A quaresma deste ano não nos levou ao 
deserto, onde Jesus dialogou com o diabo e se fortaleceu 
para cumprir sua missão na Terra. Também não estamos 
naquele outro deserto, aquele conhecido por Moisés, que, ao 
lado do povo de Israel caminhou por 40 anos em direção à 
terra prometida, a terra da liberdade. Estamos no mar, sendo 
acometidos pelo maremoto dos medos, desesperados 
suplicando uma mão acolhedora que não nos deixe 
sucumbir. Estamos atravessando o mar das incertezas, 
temendo um vírus que se alastra mundo afora, que não 
escolhe vítimas pela etnia, pela classe social, pelo sexo, pela 
religião que professa. É a democracia da destruição que 

parece ditar, hoje, as regras do mundo. Por isso, é preciso nutrir nossa fé em meio a esse tempo de medo, 
insegurança e incertezas. 

     Em meio ao mar revolto, Jesus caminhou sobre as águas, e assim o fez por causa da fé. Sobre o 
mesmo mar, Pedro também caminhou, até que sucumbiu na falta de fé e no medo. Ainda assim encontrou a 
mão benfazeja do amigo e mestre, que o levantou em meio ao desespero. Por isso, como Jesus, é possível 
caminhar sobre as águas, porque cremos que sempre há vida que nasce e renasce das situações de morte. E, 
como Pedro, sabemos que, se sucumbirmos, a mão solidária de Cristo nos traz de volta à superfície das águas e a 
caminhada há de recomeçar. Como cristãos e cristãs, sabemos que há muitos "Pedros" que gritam por socorro e 
a mão da solidariedade pode ser estendida e, dessa forma, Cristo se faz presente no mundo por meio de nós. 

     No tempo do maremoto do coronavírus, desejamos que a coragem da fé e a grandeza da 
solidariedade nos façam cuidar uns dos outros, sobretudo das pessoas mais vulneráveis, e assim, Cristo seja 
presente no mundo através dos nossos atos e a vida mais uma vez transfigure os rastros da morte. Amém. 

 
Del, 

Fevereiro de 2020, 
Ermesinde. 



 

 

 

ORAÇÃO 
 

Ó Jesus, Tu que sofres, 
Faz com que hoje e todos os dias 
Eu saiba ver-te na pessoa dos teus doentes. 
Oferecendo-lhe os meus cuidados 
Que eu te possa servir. 
Faz com que, 
Mesmo oculto 
Sob o disfarce pouco atraente 
Da ira, do crime ou da loucura, 
Eu saiba ver-te e dizer: 
Ó Jesus como é doce servir-te 
A ti que sofres! 
Dá-me, Senhor, esta visão de fé 
E o meu trabalho 
Nunca será monótono. 
Encontrarei alegria satisfazendo 
As pequenas veleidades e desejos 
De todos os pobres que sofrem. 
Amado doente, 
És mais amado ainda para mim 

Porque representas Cristo. 
Que grande privilégio o meu 
Por poder cuidar de ti! 
Ó Deus, 
Tu que és Jesus que sofre 
Digna-te ser também para mim 
Um Jesus paciente, 
Indulgente com as minhas faltas, 
Não vendo senão as minhas intenções, 
Que são de Te amar e servir 
Na pessoa dos teus filhos 
Que sofrem. 
Senhor, 

   Aumenta a minha fé. 
Abençoa os meus esforços e trabalhos, 
Agora e sempre.  
Amém! 

 
      
    Madre Tereza de Calcutá 

 
 

 
 
 
PARA REFLETIR 
 

“O grito dos pobres é cada vez mais forte, 
mas menos ouvido.” 

Papa Francisco 
 
 
 

POESIA 

Soneto da saudade 
 
Quando sentires a saudade retroar 
Fecha os teus olhos e verás o meu sorriso. 
E ternamente te direi a sussurrar: 
O nosso amor a cada instante está mais vivo! 
Quem sabe ainda vibrará em teus ouvidos 
Uma voz macia a recitar muitos poemas... 
E a te expressar que este amor em nós ungindo 
Suportará toda distância sem problemas... 
Quiçá, teus lábios sentirão um beijo leve 
Como uma pluma a flutuar por sobre a neve, 
Como uma gota de orvalho indo ao chão. 
Lembrar-te-ás toda ternura que expressamos, 
Sempre que juntos, a emoção que partilhamos... 
Nem a distância apaga a chama da paixão 
 
                                                   Guimarães Rosa 
 
 
 
 



 

 

MÚSICA 
 

Sossegai – Salmos & Hinos 102 
 
Mestre! O mar se revolta 
E as ondas nos dão pavor! 
O Céu se reveste de trevas 
Não temos um salvador! 
Não se Te dá que morramos? 
Pode assim dormir 
Quando a cada momento nos vemos 
Já prestes a submergir?  

Mestre! Tão grande tristeza 
Me quer hoje consumir! 
A dor que perturba minha alma 
Te implora: “Vem-me acudir!” 
De ondas do mal que me encobrem 
Quem me virá valer? 
Oh! Não tardes, não tardes, ó Mestre 
Estou quase a perecer! 
 
Mestre! Chegou a bonança! 
Em paz vejo o céu e o mar 
O meu coração goza calma 
Que não poderá findar 
Fica ao meu lado, bom Mestre 
Dono da terra e céu 
E contigo eu irei bem seguro 
Ao porto, destino meu 

 

RECEITA 

Pizza na frigideira 
 

Ingredientes: 

 150g Farinha de trigo 

 80ml de Chávena de agua morna 

 1 Colher de sopa de azeite 

 1/2 Colher de chá de sal molho basílico Qb 

 1/2 Chávena de queijo mozarella ralado 

 1/4 de Chávena de queijo azul 

 1 Tomate 

 4 Rodelas de chourição 

 1/4 de Chávena de azeitonas pretas fatiadas 

 Orégãos 
 
 
Modo de preparação: 
Numa taça juntar 1 chávena de farinha de trigo, 1/3 de chávena de água morna, 1 colher de sopa de 
azeite, 1/2 colher de chá de sal e misturar tudo. Amassar por 1 ou 2 minutos e com a ajuda de farinha, 
vá polvilhando e esticando num disco grande ou 2 mais pequenos. 
Coloque sobre uma frigideira bem quente e deixe que cozinhe até ganhar uma cor ligeira. 
Depois vire e junte o recheio. 
Primeiro a base de molho de tomate basílico, depois o queijo mozarella ralado, o queijo azul, 
chourição, algumas azeitonas pretas fatiadas, tomate cherry e orégãos 
Tape a frigideira e deixe cozinhar até o queijo derreter, vire e retire quando a massa estar mais 
sequinha. 

 

REFRÃO 
 
As ondas atendem ao Meu mandar. 
Sossegai! 
E, seja o encapelado mar 
A ira dos homens, ou gênio do mal 
Tais águas não podem a nau tragar 
Que leva o Senhor, Rei do céu e mar 
Pois todos ouvem o Meu mandar 
Sossegai! Sossegai! 
Convosco estou para vos salvar 
Paz! Paz gozai! 

 



  

 

 

   HUMOR 

O 

 

 

 
 
 

 
 

 
DIA 7 

 

VERSÍCULO 

“Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?” 
Marcos 8.36 

 
DEVOCIONAL 

O valor de uma vida 
 

     Vendo essa imagem de uma célula 
humana (verde) sendo atacada pelo coronavírus 
(rosa), replicando letalmente seu material genético, 
lembrei da fala de Rubem Novaes, presidente do 
Banco do Brasil, acerca da crise gerada pelo Covid-19: 
"a vida não tem valor infinito". Meu Deus, se a vida 
não tem esse valor, o que tem então? O dinheiro? 
Pergunta que não cala na minha alma angustiada, 
ecoando o confronto de Jesus à religiosidade hipócrita 
e legalista dos antigos fariseus quanto ao Shabat: a 
vida está ao serviço da economia ou a economia está 
ao serviço da vida? Quão frágil é a nossa vida neste 

mundo, meus amigos. Quão pequenos somos e em desvalor estamos. 
     As guerras beligerantes atuais deram lugar à uma guerra mundial viral. Países divergentes hoje se 

unem para combater essa maldita doença. Parece que as maiores potências mundiais entenderam do pior jeito 
as palavras de Mia Couto e Saramago: "Só há uma raça - a humana" e "Só há dois mundos - o dos vivos e o dos 
mortos". Diante dessas afirmações, podemos concluir que a vida vale. Só isso! Nada mais! Nada mais linear. A 
vida apenas vale. 

     Findo com uma frase de Oskar Schindler, no filme "A Lista de Schindler", semelhante ao 
versículo bíblico supracitado: "Aquele que salva uma pessoa, salva o mundo inteiro". 

 
Del, 

Abril de 2020, 
Ermesinde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TESTE OS SEUS 

CONHECIMENTOS 

Quantas Paróquias e Missões 

possui a Igreja Lusitana? 

A) 8 Paróquias e 3 Missões 

B) 9 Paróquias e 5 Missões 

C) 10 Paróquias e 8 Missões 

D) 11 Paróquias e 4 Missões 

FILME   “A Lista de Schindler” 

Sinopse: O alemão Oskar Schindler viu na mão-de-obra judia uma solução 

barata e viável para lucrar com negócios durante a guerra. Com sua forte 

influência dentro do partido nazista, foi fácil conseguir as autorizações e abrir 

uma fábrica. O que poderia parecer uma atitude de um homem não muito 

bondoso, transformou-se em um dos maiores casos de amor à vida da 

História, pois este alemão abdicou de toda sua fortuna para salvar a vida de 

mais de mil judeus em plena luta contra o extermínio alemão. 



 

 

POESIA 

A casa de Deus  
 
se te amo 
e faço minha 
tua doçura 
encontrarás 
descanso 
e paz. 
dentro de mim 
descobrirás 
teu aposento 
perfumado. 
 
Angelus Silesius 

 

HUMOR 

 

TESTE OS SEUS 

CONHECIMENTOS 

Em que ano foi criado 

o Secretariado Juvenil 

da Igreja Lusitana? 

A) 1979 

B) 1988 

C) 1999 

D) 2006 

  

SABIAS QUE…? 
 
A Igreja Lusitana desenvolve vários programas de carácter social. Dentre eles há a Bolsa Diogo 

Cassels, que é um fundo de apoio a crianças carenciadas que frequentam Creche, Jardim de Infância e 
ATL na Associação das Escolas do Torne e do Prado para aquisição de livros e material didáctico no 
início do ano escolar; na frequência de actividades extra-curriculares nas áreas do Desporto, Música, 
Línguas, Informática e frequência de serviços e consultas nas áreas da Psicopedagogia, 
Pedopsiquiatria, Terapia da Fala e Nutricionismo. 
 

ORAÇÃO 
 
Pai… Mãe… de olhos mansos,  
sei que estás invisível em todas as coisas. 
Que o teu nome me seja doce, a alegria do meu mundo. 
Traze-nos as coisas boas em que tens prazer:  
os jardins, as fontes, as crianças, o pão e o vinho,  
os gestos ternos, as mãos desarmadas, os corpos 
abraçados… 
Sei que desejas dar-me o meu desejo mais fundo,  
desejo cujo nome esqueci… mas tu não esqueces nunca. 
Realiza pois o teu desejo para que eu possa rir. 
Que o teu desejo se realize em nosso mundo,  
da mesma forma como ele pulsa em ti. 
Concede-nos contentamento nas alegrias de hoje:  
o pão, a água, o sono… 
Que nossos olhos sejam tão mansos para com os outros  
como os teus o são para conosco. 
Porque, se formos ferozes,  
não poderemos acolher a tua bondade. 
E ajuda-nos  
para que não sejamos enganados pelos desejos maus. 
E livra-nos daquele que carrega a morte dentro dos próprios olhos. 
Amém 

 
Rubem Alves 

 

PARA REFLETIR 
"Deus deu-me a graça de trabalhar numa organização onde consigo a cada dia 

levar o Seu amor, servindo o meu próximo. Agradeço puder ser instrumento da Sua 
esperança, nestes tempos de pandemia." 

                                                                Rute Serronha 
 
 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
MÚSICA 

 

Paciência 
 

Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma 
Até quando o corpo pede um pouco mais de alma 
A vida não para 
Enquanto o tempo acelera e pede pressa 
Eu me recuso, faço hora, vou na valsa 
A vida é tão rara 
Enquanto todo mundo espera a cura do mal 
E a loucura finge que isso tudo é normal 
Eu finjo ter paciência 
O mundo vai girando cada vez mais veloz 
A gente espera do mundo e o mundo espera de nós 
Um pouco mais de paciência 
Será que é tempo que lhe falta pra perceber 
Será que temos esse tempo pra perder 
E quem quer saber 
A vida é tão rara, tão rara 
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de 
calma 
Mesmo quando o corpo pede um pouco mais de 
alma 
Eu sei, a vida não para 
A vida não para não 
Será que é tempo que lhe falta pra perceber 
Será que temos esse tempo pra perder 
E quem quer saber 
A vida é tão rara, tão rara 
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma 
Até quando o corpo pede um pouco mais de alma 
Eu sei, a vida não para 
A vida não para não 
A vida não para 
A vida é tão rara  
 
Compositores: Carneiro De Alburquerque Falcao Carlos Eduardo 

Macedo Pimentel Oswaldo Lenine 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=je-RTYbzoEk 

 
 

 

RECEITA 

Bolo de caneca de aveia e canela 
 

Ingredientes: 

 1 ovo 

 2 colheres de sopa de flocos de aveia 

 3 colheres de sopa de iogurte natural 

 uma pitada de canela em pó 
 
Modo de preparação: 
Bater tudo e levar ao micro-ondas numa caneca  
2,5 min, ou até estar cozido. 

 
 
 
 



 

 

DIA 8 
 

VERSÍCULO 
“E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes 

como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus.” 
Mateus 18:3 

 

DEVOCIONAL 

Poema do Menino Jesus 
 
Num meio-dia de fim de Primavera 
Tive um sonho como uma fotografia. 
Vi Jesus Cristo descer à terra. 
Veio pela encosta de um monte 
Tornado outra vez menino, 
A correr e a rolar-se pela erva 
E a arrancar flores para as deitar fora 
E a rir de modo a ouvir-se de longe. 
 
Tinha fugido do céu. 
Era nosso demais para fingir 
De segunda pessoa da Trindade. 
 
Um dia que Deus estava a dormir 
E o Espírito Santo andava a voar,  
Ele foi à caixa dos milagres e roubou três. 
Com o primeiro... 
 
Hoje vive na minha aldeia comigo. 
É uma criança bonita de riso e natural. 
Limpa o nariz ao braço direito, 
Chapinha nas poças de água, 
Colhe as flores e gosta delas e esquece-as. 
Atira pedras aos burros, 
Rouba a fruta dos pomares 
E foge a chorar e a gritar dos cães. 
A mim ensinou-me tudo. 
Ensinou-me a olhar para as coisas. 

 

Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos 
homens 
E ele sorri porque tudo é incrível. 
Ri dos reis e dos que não são reis, 
E tem pena de ouvir falar das guerras, 
E dos comércios, 
 
Depois ele adormece e eu deito-o. 
Levo-o ao colo para dentro de casa 
E deito-o, despindo-o lentamente 
E como seguindo um ritual muito limpo 
E todo materno até ele estar nu. 
 
Ele dorme dentro da minha alma 
E às vezes acorda de noite 
E brinca com os meus sonhos. 
Vira uns de pernas para o ar, 
Põe uns em cima dos outros 
E bate palmas sozinho 
Sorrindo para o meu sono. 
 
Quando eu morrer, filhinho, 
Seja eu a criança, o mais pequeno. 
Pega-me tu ao colo 
E leva-me para dentro da tua casa. 
Despe o meu ser cansado e humano 
E deita-me na tua cama. 
E conta-me histórias, caso eu acorde, 
Para eu tornar a adormecer. 
E dá-me sonhos teus para eu brincar 

     Na poesia de Fernando Pessoa, vemos um Jesus criança divinamente humano. Uma criança que 
brinca, que corre com os amigos e se encanta com as flores. Uma criança que vive a alegria de viver com pura 
ingenuidade. 

     A criança nos ensina o que há de belo na natureza. Ela mostra a beleza que os adultos não conseguem 
ver. 

     Apesar do belo ela sente dor. Ela fica triste quando sabe 
das guerras e dos comércios de corpos e almas. 

     Quando adormece num ritual humano e materno, é hora de 
se despir dos preconceitos, do egoísmo, das injustiças humanas, das 
incompreensões, dos apegos, e da desumanização dos humanos. É 
hora de nos tornarmos sensíveis à dor do outro. 

     Como podemos manter essa criança dentro de nossa alma, 
escutar suas histórias e sonharmos com ela? 

     O que podemos fazer para nos tornarmos seres mais justos, 
amorosos e cuidadosos? 

     Que o Cristo esteja sempre presente na nossa caminhada, dando-nos discernimento, renovando o 
nosso olhar de criança amorosa. 

     Essa é a minha oração! Amém! 
Del, 

Advento de 2020, 
Vila Nova de Gaia. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/18/3+


 

 

 TESTE OS SEUS 

CONHECIMENTOS 

Em que ano a Igreja Lusitana passou a 

pertencer à Comunhão Anglicana? 

A) 1970 

B) 1975 

C) 1980 

D) 1985 

 

PARA REFLETIR 
 

“Agora temos um Deus criança e não um Deus juiz severo de nossos atos e da história 
humana. Que alegria interior sentimos quando pensamos que seremos julgado por um 
Deus criança. Mais que nos condenar, quer conviver e se entreter connosco eternamente." 

Leonardo Boff 
 

 
“Deus é alegria. Uma criança é alegria. Deus e uma criança têm isso em comum: 
ambos sabem que o universo é uma caixa de brinquedos. Deus vê o mundo com os 
olhos de uma criança. Está sempre à procura de companheiros para brincar.” 
Rubem Alves 

 
 

 

RECEITA 

Croissants de nutella 
 

 

Ingredientes: 

 1 embalagem de massa folhada redonda 

 1 gema para pincelar 

 1 colher (sopa) de água para pincelar 

 Nutella para rechear 
 
 

Modo de preparação: 
Abrir a massa folhada, cortar em triângulos 

e colocar porções do recheio da sua preferência. 
Enrolar a partir da base e colocar num tabuleiro com papel vegetal (pode ser o papel da 

massa folhada). 
Puxar as laterais para baixo, de maneira que forme uma meia-lua. 
Pincelar com a gema e a água misturadas e levar ao forno e levar ao forno a cerca de 200 °C, 

durante 20 a 30 min, até dourar. 
Nota: pode usar outro recheio doce ou salgado, compota, queijo, fiambre… 
 
 

HUMOR 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

        HUMOR 

 

DIA 9 
 
 

VERSÍCULO 
 

    “O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, e obtém-se mediante uma vida justa.” 
      Provérbios 16:31 

 
 

DEVOCIONAL 

Bem-aventurados aqueles que entendem por que sempre 
tropeço e minhas mãos tremem. 
Bem-aventurados aqueles que sabem que meus ouvidos agora 
fazem força para ouvir o que dizem. 
Bem-aventurados os que provam saber que meu ânimo baixo 
está e meus olhos mal podem ver. 
Bem-aventurados são eles, eu sei, que hoje cedo não 
reclamaram quando na mesa café derramei. 
Bem-aventurados aqueles que à porta vêm, com sorriso nos 

lábios e expressão de prazer, repartir comigo as notícias que têm. 
Bem-aventurados os que não me trazem à memória, em tom de censura, ou simples brincadeira: “Você já 
contou duas vezes esta história!” 
Bem-aventurados os que nos fazem voltar de tempos passados as doces lembranças, e à alegria da vida assim 
retornar. 
Bem-aventurados os que outros fazem saber que amor eu mereço, que respeito eu tenho, que sozinho não 
estou no difícil viver. 
Bem-aventurados os que do saber têm a luz para ver que hoje as forças me faltam para sobre os ombros levar 
minha cruz. 
Bem-aventurados os que, desejando ajudar, com carinho, amor e com dedicação tornam suave a minha volta 
pr’o Lar. 
 

*Publicado na Revista Ultimato de setembro de 1978. 
(Tradução adaptada do poemeto em inglês de Esther Mary Walker, Beatitudes for the friends of the 

aged, por Edijéce Martins Ferreira, pastor da Igreja Presbiteriana da Madalena em Recife, PE, Brasil) 
 

 
PARA REFLETIR 

 

“Os anos enrugam a pele, mas renunciar ao entusiasmo  
faz enrugar a alma.” 

                                        Albert Schweitzer 

 
“Quanto mais eu vivo, a vida se torna mais linda.”  

Frank Lloyd Wright. 
 

 

  POESIA 

    O dia em que Deus adeusou-se 
 
Quando Deus adeusou-se por inteiro 
Fez os poetas, as musas e as rosas. 
Ao cabo do sétimo dia 
Deus atirou pra cima e no escuro. 
Na lona celestial 
Abriu goteiras de estrelas 
E o rombo brilhante do luar. 
                         Jersier Quirino 

https://www.bibliaon.com/versiculo/proverbios_16_31/


O Velho e o Mar (The Old Man and the Sea, no 
original em inglês) é uma novela de Ernest 
Hemingway, escrita em Cuba, em 1951, e publicada 
em 1952.  

Conta a história de um velho pescador chamado 
Santiago que depois de passar quase três meses sem 
fisgar um peixe, escarnecido pelos colegas de 
profissão, enfrenta o alto-mar, sozinho, em seu 
pequeno barco e luta com um gigante Marlim por 
entre a Corrente do Golfo. 

 

 

 SABIAS QUE…? 

Um dos trabalhos de carácter social da Igreja Lusitana é o 

Centro Social da Sagrada Família que é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social localizada em Pego 

Longo, Belas, Sintra. Presta apoio nas valências: Higiene 

Pessoal, Higiene Habitacional [em conjunto com outros 

serviços], Manutenção e limpeza da habitação, Confecção e 

Distribuição de Refeições, tratamento de Roupa, 

Colaboração na Prestação de Cuidados de Saúde, Centro de 

Dia e de Convívio. 

 

LIVRO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECEITA 

Ovos recheados 
 

Ingredientes: 

 4 ovos 

 1 lata de atum 

 2 colheres de sopa de maionese 

 1 colher de chá de ketchup 

 1 colher de café de mostarda 

 Salsa 

 sal  

 pimenta 

 sumo de limão 
 
Modo de preparação: 
Cozer os ovos. Depois de frios, descascar, cortar ao meio e retirar as gemas. Numa taça, 
misturar bem as gemas cozidas com os restantes ingredientes e retificar os temperos.  

 
 
 

TESTE OS SEUS 
CONHECIMENTOS 
 

Em que ano foi fundada 
a Igreja Lusitana? 

 
A) 1851 
B) 1869 
C) 1879 
D) 1880 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://pt.wikipedia.org/wiki/1951
https://pt.wikipedia.org/wiki/1952
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marlim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_do_Golfo


 

 

 PARA REFLETIR 
 

"Podes cortar todas as flores, mas não 
podes impedir a primavera de aparecer." 

                                                           
 
Pablo Neruda 

 

SABIAS QUE…? 

Os padres e bispos da Igreja Lusitana podem contrair matrimônio, constituir família e 

exercer uma profissão secular, conforme a tradição dos primeiros séculos do cristianismo. 

DIA 10 
 

VERSÍCULO 
 

“De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se,  
saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando.” 

Marcos 1.35 
 

 

DEVOCIONAL 
A vida de oração do Senhor 

 
É difícil para nós imaginarmos o nível de exigência desse 

ministério triplo de Jesus. Marcos nos dá o resumo de um dia comum 
em Cafarnaum. Já começou com ensino, e Jesus deixou seus ouvintes 
impressionados com a autoridade com a qual falava. Notícias sobre ele 
se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia, de modo que 
multidões vieram ao seu encontro para receberem o ensino e para serem 
curadas. Naquela noite, depois do entardecer, quando o tempo esfriou e 
ele esperava por uma refeição e algum descanso, “toda a cidade se reuniu à 
porta da casa” (v. 33), e ele curou os enfermos. Soa fácil, mas, quando 
mais tarde, ele curou uma mulher que sofria de hemorragia, lemos que 
poder saiu dele. Ele deve ter se sentido esgotado. E ainda mais 

desgastante foi o seu confronto com espíritos malignos. O reino de Deus havia chegado; o reino do demônio não bateria 
em retirada sem luta. 

Pergunto-me a que horas Jesus foi se deitar naquela noite. Tudo o que sabemos é que, depois de um dia 
intenso de ministério, ele precisava de repouso físico e espiritual. Muito cedo pela manhã, Jesus se levantou e foi para um 
lugar solitário para orar. 

Lucas foi o evangelista que demonstrou um interesse maior nesse aspecto do comportamento de Jesus. Ele 
menciona dez ocasiões em que Jesus orou, muitas das quais não aparecem nos outros Evangelhos. 

Jesus certamente conhecia os versículos do Antigo Testamento como Isaías 40.31: “aqueles que esperam no 
Senhor renovam as suas forças”. E buscou essa renovação de energia na oração. Nós sabemos também quão íntima era a 
sua relação com seu Pai, tendo em vista o uso que fez da forma de tratamento diminutiva aramaica “Abba”. O falecido 
professor Joachim Jeremias escreveu: “Em nenhum lugar na literatura das orações do judaísmo antigo… essa invocação de 
Deus como Abba é encontrada… Jesus, por outro lado, sempre a usou quando orava”.1 Assim, renovado e descansado 
por meio da oração, Jesus retornaria às pressões de seu ministério intenso. É esse ritmo, entre a oração e o ministério, 
entre a renovação e o engajamento, que capacitou Jesus para resistir às pressões de seu ministério. E se ele necessitou 
disso, quanto mais nós necessitamos! 

1. JEREMIAS, Joachim. The Central Message of the New Testament. Londres: SCM, 1965, p. 16-17, 19-21, 30. 

 

Trecho de texto retirado do livro “A Bíblia Toda, o Ano Todo”, da Editora Ultimato. 

 
 

ORAÇÃO 
 

Quem me dera ser liberto de mim, 
Senhor; 
Quem me dera perder-me em Ti; 
Quem me dera não ser mais eu 
Mas Cristo que vive em mim! 

      John Owen 

 
 
 

 
 

http://www.ultimato.com.br/loja/produtos/a-biblia-toda-o-ano-todo


 

 

 

 

 

TESTE OS SEUS CONHECIMENTOS 

Em que ano deu-se a primeira edição do Livro 

de Oração Comum da Igreja Lusitana? 

A) 1884 

B) 1885 

C) 1886 

D) 1887 

POESIA 

Geometria dos Ventos 
 
Eis que temos aqui a Poesia, 
a grande Poesia. 
Que não oferece signos 
nem linguagem específica, não respeita 
sequer os limites do idioma. Ela flui, como um rio. 
como o sangue nas artérias, 
tão espontânea que nem se sabe como foi escrita. 
E ao mesmo tempo tão elaborada - 
feito uma flor na sua perfeição minuciosa, 
um cristal que se arranca da terra 
já dentro da geometria impecável 
da sua lapidação. 
Onde se conta uma história, 
onde se vive um delírio; onde a condição humana exacerba, 
até à fronteira da loucura, 
junto com Vincent e os seus girassóis de fogo, 
à sombra de Eva Braun, envolta no mistério ao 
mesmo tempo 
fácil e insolúvel da sua tragédia. 
Sim, é o encontro com a Poesia. 
 
                                                             Rachel de Queiroz 
 
 

RECEITA 
 

Pudim flan no micro-ondas 
 
 

Ingredientes: 

 250 ml de leite 

 3 ovos 

 3 colheres de sopa de açúcar 

 Algumas gotas de extrato de baunilha 

 Caramelo líquido q.b 
 
 

Modo de Preparação: 
Bata os ovos com o açúcar. 
Adicione o leite e as gotas de extrato de baunilha. 
Deite o caramelo líquido no fundo de uma forma de microondas (ou outro 
recipiente que possa ir ao micro-ondas)e verta o preparado para dentro dela. 
Leve ao microondas por 4 minutos, na potência máxima. 
Sirva bem frio. 

 

HUMOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dilúvio… 



 

 

DIA 11 
 
VERSÍCULO 

"Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira 
antes que o sol se ponha, e não dêem lugar ao diabo.” 

Efésios 4:26,27 
 

DEVOCIONAL 

O vírus da Fé 
A fé que a COVID-19 não conseguiu parar 

 

A pandemia do coronavírus levou, no dia 13 março de 2020, a 
determinar a suspensão de todas as missas e cultos religiosos em território 
nacional. Esta suspensão evitou que cerca de 3,7 milhões de pessoas, muitas 
idosas, se juntassem em igrejas ao domingo, limitando um dos contextos mais 
perigosos para a propagação do vírus e para a disseminação da doença com efeitos 
graves. Na Coreia do Sul, um dos países mais afetados pelo surto, a maioria dos 
infetados eram membros de uma controversa igreja cristã que não adotou medidas 
de prevenção. Em Itália, as igrejas e catedrais - incluindo a basílica de São Pedro, 
no Vaticano - foram dos primeiros edifícios públicos a fechar como forma de 
contenção do vírus. 

No entanto, não foi a pandemia que travou os crentes. Com o passar 
da quarentena, muitos começaram a transmitir as missas e os cultos em 
plataformas como o Facebook e Youtube. Assim, levaram a palavra de Deus até às 
casas dos cristãos. Aconteceram muitas conferências online sobre vários temas 
ligados à religião. Um exemplo dessas conferências é “Tudo O Que Querias Saber 

Sobre…”, organizado pelo Secretariado Juvenil da Igreja Lusitana, que contou com vários convidados de diferentes 
denominações cristãs e diferentes religiões. Também, no caso da Igreja Lusitana, foi disponibilizado um canal 
multimédia, que transmitiu os cultos, entrevistas, músicas e programas diversos. 

Em maio, várias confissões religiosas prepararam a retoma das cerimónias presenciais em Portugal com 
novas regras para os fiéis e adaptações dos cultos, após uma paragem superior a dois meses por causa da Covid-19. O 
distanciamento entre os participantes e o uso de materiais de proteção foram os sinais mais visíveis nos templos e 
lugares de culto, sendo comuns a todas as celebrações religiosas, segundo as medidas de proteção estipuladas pela 
Direção Geral de Saúde (DGS). Cada confissão teve de adaptar os seus rituais específicos às novas regras, com o 
objetivo de tentar fornecer a maior segurança possível a todos os envolvidos nas cerimónias. No caso da Igreja 
Lusitana, foram definidos 9 procedimentos a seguir como dever e compromisso cristão, a saber: “antes de sair de 
casa, veja se tem sintomas; chegue com antecedência à Igreja e siga as instruções dos responsáveis; coloque solução 
de álcool à entrada e à saída; uso de Máscara Obrigatório; o gesto da paz é feito sem contacto físico; traga a sua oferta 
dentro de um envelope; haverá uma fila única para a comunhão; desinfete as mãos antes e depois da comunhão; traga 
o seu livro de liturgia de casa!”. As igrejas e templos religiosos abriram no dia 31 de maio de 2020 - Dia de 
Pentecostes, encerrando portas, novamente, no dia 21 de Janeiro de 2021 até aos dias de hoje. 

A Reverenda Ilma Rios, presbítera da Igreja Lusitana, deixa a seguinte reflexão sobre as celebrações em 
tempos de pandemia. “A primeira grande diferença que eu senti nas celebrações após o confinamento, foi marcada 
pela falta da proximidade, do contacto, do toque, da manifestação dos afetos que eram recebidos nas relações que as 
pessoas desenvolveram e desenvolvem ao longo da sua caminhada na própria vida da comunidade da igreja. O 
distanciamento físico foi sendo imposto neste caminhar durante a pandemia, eu diria que também vai marcando, de 
alguma maneira, a forma de estar das pessoas, algum medo, algum constrangimento, algum receio por causa daquilo 
que pode vir a acontecer ao outro e a nós próprios. Nós somos uma comunidade pequena e, com esta pandemia, 
tivemos que assumir determinada postura que muda completamente o modo de estar de cada pessoa. Apesar de 
sermos todos conhecidos, claro que nem todos coabitamos e, por não coabitarmos, precisamos de manter a distância 
no local de culto. Para mim, é um pouco complicado falar deste distanciamento, porque quando nos estamos a 
preparar para a celebração, há na nossa mente tanta necessidade dessa proximidade com as pessoas. Muitas vezes, no 
próprio desenrolar da celebração, somos condicionados a usar determinado tipo de linguagem que não proporciona 
essa proximidade, porque sabemos que as regras têm que ser cumpridas e a igreja tem uma grande responsabilidade 
na sociedade. Não sei exatamente que outras diferenças se podem sentir mas, para mim, toda a questão da mudança 
está relacionada com o toque, nós somos seres de toque, é o beijinho ou o abraço à chegada e à 
saída, é o abraço da paz, são os afetos que com o toque demonstramos uns pelos outros. Agora, só 
podemos comunicar partilhando olhares distantes que queremos tornar próximos e afetuosos, 
porque as mudanças, as exigências, e as regras impostas não nos roubam a possibilidade de olhar. 
Portanto, para mim, a maior dificuldade que sinto, nas celebrações é o não poder estar muito 
próximo, não poder tocar não poder estar junto daquelas pessoas.”  

Reportagem e fotografia por Sara Costa 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/4/26,27+


 

 

 

 

 

 

“Em meio à escuridão desta pandemia a minha percepção de  

Deus é a de que Ele é o meu Pastor e de nada sinto falta.” 

Violeta Derihaci 

 

 

 
 

 

ORAÇÃO 
 
Nosso bom Deus, Pai e Salvador, uma vez que a Ti Te aprouve 

ordenar que trabalhemos para podermos atender à nossa pobreza, por Tua graça, 
de tal modo abençoa nosso trabalho que Tua bênção se estenda até nós, sem o 
que ninguém poderá prosperar no bem, e que tal favor nos sirva para testemunho 
de Tua bondade e assistência, por meio da qual reconheçamos o paternal 
cuidado que tens por nós. Ademais, Senhor, que Te apraza assistir-nos por Teu 
Santo Espírito, para que possamos exercer fielmente nosso dever e vocação sem 
qualquer dolo nem engano. Pelo contrário, que tenhamos antes o propósito de 
seguir Tua ordenança que satisfazer o desejo de enriquecer-nos; que se, não 
obstante, a Ti Te apraz prosperar nosso trabalho, que também nos dês a 
disposição de proporcionar assistência àqueles que estão na pobreza, segundo os 
recursos que nos houveres dado, retendo-nos em toda humildade, a fim de que 
não nos elevemos acima daqueles que não hajam recebido tal abundância de 
Tua generosidade. Ou, se nos queres tratar em maior pobreza e indigência do 
que desejaria nossa carne, que Te apraza conceder-nos a graça acrescentando fé em Tuas promessas, para fazer-
nos seguros de que nos haverás de, por Tua bondade, prover-nos sempre o sustento, de sorte que não caiamos 
na descrença; antes, pelo contrário, esperemos pacientemente que nos acrescentes não somente de Tuas graças 
temporais, mas também de Tuas graças espirituais, para que tenhamos sempre mais amplo motivo e ocasião de 
render-Te graças e descansar inteiramente em Tua bondade somente. Ouve-nos, Pai de misericórdia, por Jesus 
Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. 

João Calvino 
 
 

PARA REFLETIR 

     “…Jesus é a luz que não nos desampara nessa pandemia…” 
      Nelson David 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
POESIA 

Arte Matuta 
 

Eu nasci ouvindo os cantos 
das aves de minha serra 
e vendo os belos encantos 
que a mata bonita encerra 
foi ali que eu fui crescendo 
fui vendo e fui aprendendo 
no livro da natureza 
onde Deus é mais visível 
o coração mais sensível 
e a vida tem mais pureza. 
 
Sem poder fazer escolhas 
de livro artificial 
estudei nas lindas folhas 
do meu livro natural 
e, assim, longe da cidade 
lendo nessa faculdade 
 

 
 
     que tem todos os sinais 

com esses estudos meus 
aprendi amar a Deus 
na vida dos animais. 
 
Quando canta o sabiá 
Sem nunca ter tido estudo 
eu vejo que Deus está 
por dentro daquilo tudo 
aquele pássaro amado 
no seu gorjeio sagrado 
nunca uma nota falhou 
na sua canção amena 

     só canta o que Deus ordena 
     só diz o que Deus mandou. 
 
 

Patativa do Asaré 

 



LIVRO 

A fé cristã e a vida cristã autênticas têm como base a centralidade de Jesus 
Cristo. O que isso significa? Prático e fácil de ler, A VIDA EM CRISTO apresenta as 
implicações da vida cristã a partir das “preposições” usadas no Novo Testamento. Para o 
clérigo anglicano John Stott, viver em Cristo, por meio de Cristo, sob Cristo, com Cristo, 
por Cristo e para Cristo mostra os diferentes aspetos do relacionamento com ele e, em cada 
caso, com o próprio Jesus Cristo no centro. 

 

 

 TESTE OS SEUS 

CONHECIMENTOS 

Em que ano foi criado o Departamento 

de Mulheres da Igreja Lusitana? 

A) 1990 

B) 1992 

C) 1993 

D) 1996 

SABIAS QUE…? 

A primeira ordenação clerical feminina na Igreja Lusitana ocorreu em 1997, 

sendo na ocasião ordenadas 3 diaconisas. 

 

 

 

RECEITA 

Bolachas de aveia 
 

Ingredientes: 

 100 g de aveia em flocos 

 100 g de farinha de aveia 

 100 g de açúcar 

 75 g de manteiga 

 1 c. chá de fermento em pó 

 2 ovos 
Opcional: raspas de laranja ou limão, 1 colher de 

sopa de cacau em pó 
 
 
 
 

Modo de preparação: 
 

Começar por pré-aquecer o forno a 200 graus. 
Derreter a manteiga e misturá-la com a farinha, os flocos de aveia, o açúcar e os ovos. 
Com a ajuda de duas colheres de sopa, moldar as bolachas até ficarem bolinhas e espalmá-las de seguida. 
Dispo-las num tabuleiro forrado com papel vegetal. 

Levar ao forno a 180 C, cerca de 7-10 minutos (dependendo do tamanho das bolachas). 
 

 
HUMOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ultimato.com.br/loja/produtos/a-vida-em-cristo


 

 

DIA 12 
 

VERSÍCULO 
 

“Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, 
para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo.” 

Romanos 15:13 
 
 

DEVOCIONAL  

“Que as palavras da minha boca e a meditação dos nossos corações, sejam agradáveis,  

perante Ti, Senhor, nossa rocha e nosso libertador. Amém.” 
 

Jesus disse aos seus discípulos: “Permaneçam unidos a mim, 
que eu também permaneço unido a vocês”. (João 15,4). 

Permanecerem Cristo é uma atitude interior que gera raízes 
em nós com o correr do tempo. Tal é o propósito da Quaresma e de 
cada Quaresma da nossa vida; ajudar-nos a permanecer cada vez mais 
em Cristo e no seu amor. Permanecer em Cristo requer a nossa 
disponibilidade e intenção. Para podermos permanecer n’Ele, temos 
que caminhar ao seu encontro ou na linguagem da fé, abrir o coração (o 
mais íntimo de nós próprios) à sua presença. Com efeito, o que a 
Quaresma nos ajuda a perceber e a viver é que Cristo já permanece e 

está em nós, muitas vezes, sem que de tal tenhamos consciência. Santo Agostinho exprime esta realidade, 
quando numa bonita confissão e pensamento nos refere “Tarde te amei ó beleza tão antiga e tão nova ! Tarde 
demais eu te amei ! Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava fora ! Eu, disforme, lançava-me sobre as 
belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo.” 

Podemo-nos perguntar de onde advém a dificuldade em reconhecer a presença de Cristo em nós. O 
que nos impede de acolher e aceitar uma presença amorosa que já está em nós na ação do Espírito Santo? O 
Salmo 32, que recitamos juntos no passado domingo, e que hoje tornamos a colocar perante Deus, ajuda-nos a 
compreender o motivo dessa dificuldade. Este Salmo é o testemunho de um convertido que na sua confissão e 
arrependimento soube expor as suas faltas a Deus; “Confessei-te então os meus pecados e não escondi as 
minhas culpas. Eu disse: «Confessarei ao Senhor os meus erros».  O alívio e a harmonia interior que o Amor 
redentor de Deus lhe provoca, leva-o a exclamar: «Feliz o homem a quem foram perdoadas as culpas, a quem 
foram absolvidos os pecados. Feliz o homem em quem o Senhor não encontra iniquidade, em cuja consciência 
não há maldade.”  

Santo Agostinho tinha um grande apreço por este Salmo e afixou uma cópia na parede do seu quarto, 
diante do seu leito. A abertura do nosso coração a Deus, permite não só, que o Amor de Deus assuma o nosso 
pecado como, também nós, possamos ver e perceber no nosso interior, uma presença até então, não ausente, 
mas escondida pelas trevas do nosso próprio pecado. Desejos desordenados, pensamentos irrefletidos, emoções 
descontroladas, geram em nós muito barulho, muita agitação, muita perturbação que nos impedem de realizar a 
viagem mais exigente que se nos coloca e que consiste precisamente na viagem ao nosso ser mais profundo, ao 
interior da nossa pessoa e nele reencontrarmos Jesus Cristo. O arrependimento é sempre o momento marcante e 
que despoleta este caminhar interior. 

A Quaresma é um caminhar simbólico de 40 dias às profundezas do nosso ser. É um caminhar que 
apura a nossa vocação e desejo para a santidade e não para o pecado. A Quaresma através das suas diferentes 
observâncias alimenta esse desejo que como alguém já referiu «é o vento que enfuna as velas e faz andar o 
barco; o desejo de santidade é o motor da vida espiritual».   

A Quaresma é, pois, o tempo propício para o reconhecimento das muitas presenças interiores que 
ainda nos impedem, de sentir aquele, que permanece em nós desde o nosso batismo; Cristo Jesus. O 
arrependimento e a confissão dos nossos pecados são condição necessária para que o perdão de Deus se faça 
presente e ilumine o nosso interior e caminhar de vida. Quando tal acontece, sentimo-nos, tal como o salmista e 
Santo Agostinho, reconciliados, felizes e unidos interiormente. E a paz que vivemos interiormente e em 
comunhão com Cristo, no qual permanecemos, leva-nos a produzir fruto, o fruto do Seu amor em nós.  

Assim, o fruto da Quaresma não é apenas interior, mas revela-se também na dádiva e na renúncia em 
favor dos outros e em favor da Criação de Deus. A proposta «Reconstruir Melhor – um Jejum pela Terra – 
Quaresma 2021» chama-nos a um caminhar quaresmal capaz de «cuidar do corpo, da mente, do espírito, da 
comunidade e do planeta». A Quaresma comporta, pois, um caminhar individual que só se compreende também 
no caminhar da humanidade que somos no contexto da casa comum («Oikos») na qual nos inserimos. E o 
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Durante alguns anos, há pouco tempo atrás, a comunidade de 

cristãos luteranos do Porto e Gaia, por não possuírem um espaço 

físico para fazerem seus cultos, utilizavam a Paróquia Lusitana do 

Bom Pastor, em Vila Nova de Gaia, para realizarem suas 

celebrações. As cerimónias aconteciam aos domingos à tarde e 

eram feitas em língua alemã. 

TESTE OS SEUS 

CONHECIMENTOS 

Em que ano aconteceu o 

Primeiro Encontro 

Ecuménico realizado em 

Portugal ao qual a Igreja 

Lusitana esteve presente 

como participante? 

A) 1992 

B) 1998 

C) 2005 

D) 2006 

 

reconhecimento do nosso pecado individual ajuda-nos também a perceber a dimensão do pecado coletivo que 
juntos fomos (infelizmente) construindo e que hoje assume diversas e gravosas expressões.   

O contexto de pandemia desta Quaresma é naturalmente diferente do contexto de Quaresma 
anteriores. Mas a essência espiritual da Quaresma é a mesma e talvez hoje e nas atuais circunstâncias ainda 
mais necessária para a nossa vida. Por isso, gostaria desde já, de vos convidar a integrarem um dos diversos 
grupos de reflexão e de partilha bíblica, que se irão criar nesta Quaresma 2021. Será uma 
vivência via plataforma Zoom intitulada « Fé em tempos de Corona Vírus» cuja riqueza 
dependerá da adesão e da abertura de cada um de vós. Todos são naturalmente convidados e 
bem-vindos.  

Saibamos caminhar juntos até à Páscoa de Jesus Cristo!  
Santa Quaresma! Amém. 

Bispo D. Jorge Pina Cabral  
 
 

ORAÇÃO 
Pai celeste, peço que neste dia eu viva em tua presença e te agrade cada vez mais. 

Senhor Jesus, peço que neste dia eu tome tua cruz e te siga. Espírito Santo, peço que neste 
dia me enchas de ti e faças teu fruto amadurecer em minha vida: amor, alegria, paz, 
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 

John Stott 
 

 

           PARA REFLETIR 

“Fiquem em casa, pois quanto mais depressa nos  
afastarmos, mais depressa nos abraçaremos.” 

Sofia Cabral 
 
 

POESIA 

Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói, e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer. 
 
É um não querer mais que bem querer; 
É um andar solitário entre a gente; 
É nunca contentar-se de contente; 
É um cuidar que se ganha em se perder.  
 
É querer estar preso por vontade;   
É servir a quem vence, o vencedor; 
É ter com quem nos mata, lealdade. 
 
Mas como causar pode seu favor 
Nos corações humanos amizade, 
Se tão contrário a si é o mesmo Amor? 
 

Luís Vaz de Camões 
 

 

SABIAS QUE…? 
 
 
 
 
 
 

 



 

 HUMOR 

 

 

 
LIVRO 

 
Esta obra apresenta oito 
características do discipulado 
cristão - inconformismo, 
semelhança com Cristo, 
maturidade, cuidado com a 
criação, simplicidade, equilíbrio, 
dependência e morte. O autor 
procura mostrar o que ele 
considera ser um discípulo radical. 

 
 
 

RECEITA 

Bruschetas com atum 
 

Ingredientes: 

 1 lata pequena atum em posta ao natural 

 1/2 cebola 

 3 tomates chucha 

 1 c. de sobremesa alcaparras 

 qb salsa 

 2 pães da avó 

 1 dente de alho 

 2 c. de sopa azeite 

 150 g salada ibérica 

 1 c. de café sal fino 
 
Modo de preparação: 

Descasque a cebola e pique-a finamente. Lave o tomate, limpe-o de sementes e pique-o em cubinhos 
pequenos. Junte a cebola e o tomate ao atum previamente escorrido e desfeito em lascas. 
Pique finamente as alcaparras e uma boa porção de salsa. Junte aos restantes ingredientes e misture. 
Corte o pão em fatias com um dedo de espessura e grelhe-as de ambos os lados numa chapa para grelhados, 
ou sobre as brasas, até estarem levemente torradas. 
Esfregue as torradas com o dente de alho. Regue-as de um dos lados com 1 colher de sopa de azeite. 
Por cima distribua a mistura de atum e sirva com a mistura ibérica de alfaces, temperada com o sal, o 
restante azeite e o vinagre. 

 

DIA 13 
 

VERSÍCULO 
“Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem 

mulher; pois todos são um em Cristo Jesus” 
    Gálatas 3.28 
 

ORAÇÃO 
Deus, através do teu Filho Jesus, encontraste um caminho para se unir a 
todos os seres humanos, chamados a ser um só povo, irmãs e irmãos 
entre si. Pedimos tua ajuda encontrando o perdão pelas vezes nas quais 
falhamos em nos amar e nos respeitar. Dá-nos a graça que precisamos 
para vencer o mal do racismo e construir uma sociedade justa. Pedimos a 
tua ajuda para seguir o teu Filho, para que o preconceito e a animosidade 
não infetem mais a nossa mente ou o coração, mas sejam substituídos 
pelo amor que respeita a dignidade de cada pessoa. Amém. 



 

 

 

DEVOCIONAL 
Racismo e religiosidade em “A Mesa do Senhor”, de Alice Walker 
 

Há uma canção Negro Spiritual escrita no século XIX que atravessou o 
século XX e ganhou interpretação famosa na voz de Clara Ward: “I’m gona walk and talk 
with Jesus”, anunciando a recepção que Jesus dará aos convidados nas bodas do seu 
Reino, conforme está no livro de Apocalipse 19. A canção expressa um sonho de mudança 
diante da realidade de opressão e violência em que vivia, e vive ainda, o povo afro-
americano. 

O conto “A Mesa do Senhor”, escrito por Alice Walker (1970), é inspirado na 
canção tradicional e dedicado à cantora gospel Clara Ward (1924-1973). O conto faz 
lembrar a canção que fala do grande banquete prometido por Jesus aos que nele confia. 
Os escravos, que jamais puderam sequer sonhar em estar à mesa com seus senhores, 

alimentavam o sonho de um dia estarem à mesa com o Senhor dos senhores. É desse sonho que o conto trata, 
um sonho atualizado para a América do Norte dos anos 1970. 

O conto se inicia com uma senhora idosa e humilde, vestida com roupas apropriadas, mas rotas e 
envelhecidas, para ir ao culto. Está diante de uma igreja toda branca. Essa mulher preta trabalhou a vida inteira 
como empregada doméstica em casa de brancos. Seu rosto enigmático, envelhecido e fechado desafia 
interpretações. A igreja é branca, o bairro é de brancos, ela é que parece destoar. Num país onde a segregação 
racial seguiu a libertação dos escravos, tornou-se comum a estranha divisão entre igrejas para prestos e igreja 
para brancos. 

Inadvertidamente, a mulher, que enxerga muito mal, entra numa igreja de brancos e é recebida com 
frieza. O dia é de inverno. Frio congelante na rua, um pouco menos frio dentro do templo, gelado nos corações. 
Após subir as escadarias, a mulher senta-se no último banco, contempla os vitrais e passa a adorar, cantando 
mentalmente algum hino antigo. Os fiéis chegam depois. A reação deles é de desconcerto, primeiro, depois 
irritação, hostilidade e rejeição. O reverendo tenta convencê-la de que ela está na igreja errada, “como se fosse 
possível escolher a igreja errada”. O jovem zelador da igreja também não conseguiu convencê-la a sair. Foram 
as mulheres, cheias de indignação, que forçaram seus maridos a “tirarem dali a velha de cor”. 

Uma vez expulsa da igreja, a mulher, perplexa, vê aproximar-se pela longa estrada uma figura 
conhecida: Jesus. Era o mesmo da imagem que tinha em sua casa: vestes brancas, sandálias, olhos castanhos, 
como se sorrisse. Ao chegar perto dela, Ele disse: “Segue-me”. Os dois passam a caminhar juntos em silêncio 
profundo estrada afora, sorrindo e conversando. As pessoas da igreja nem tomaram conhecimento. “Aquela 
gente da igreja nunca soube o que aconteceu à velha. […] Algum tempo depois, eles ouviram falar que uma 
velha morrera em algum ponto da estrada”. 

É possível estar numa igreja e mesmo assim não enxergar o outro. É possível estar na igreja e nem 
sequer enxergar a presença de Jesus. Ele vem para andar com o oprimido, o excluído, o desprezado. Ele traz o 
sorriso de Deus e um gesto de acolhimento. Sua graça transcende a aridez das instituições religiosas. Sua luz 
revela as sombras ocultas de nossa hipocrisia e nos mostra quem de fato somos. 

  
Gladir Cabral 

Alice Walker. De amor e desespero: histórias de mulheres negras. Trad. Waldéa Barcellos.  
Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 

 

PARA REFLETIR 

"Eu tenho um sonho que os meus quatro pequenos filhos um dia 
viverão numa nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas 
pelo conteúdo do seu caráter.” 

Martin Luther King 
 

POESIA 

Amigo Branco, algumas coisas que tu deves 
saber: 
Quando nasço, sou preto 
Quando vou à escola, sou preto 
Quando apanho sol, sou preto 
Quando tenho frio, sou preto 
Quando tenho medo, sou preto 
Quando morro sou preto 
E tu amigo branco? 

Quando nasces, és cor-de-rosa 
Quando vais à escola, és branco 
Quando apanhas sol, ficas vermelho 
Quando tens frio, ficas azul 
Quando tens medo, ficas pálido 
Quando estás doente, ficas amarelo 
E quando morres, és cinzento 
E és tu que me chamas «pessoa de cor»? 

Anónimo



 

 TESTE OS SEUS 

CONHECIMENTOS 

Quem foi o idealizador do formato como o 

Saltério está contido no Livro de Liturgias 

da Igreja Lusitana? 

A) Bispo D. Fernando da Luz Soares 

B) Bispo D. Jorge Pina Cabral 

C) Cónego D. João Soares de Carvalho 

D) Cónego D. António Ferreira Fiandor 

 

 

RECEITA 

Patê de Delicias do Mar 

Ingredientes: 
 1/2 embalagem de Delicias do Mar 
 1 ovo cozido 
 2 colheres sopa de Maionese 
 1 colher de sopa de ketchup 
 1 colheres de sopa de pickles picados 
 salsa 
 sal q.b. 
 pimenta q.b. 

 
Modo de preparação: 
 Pica-se as delicias do mar, os ovos cozidos e juntam-se os 
restantes ingredientes, misturando bem. Serve-se com mini tostas. 

 

 
HUMOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA 14 
 

VERSÍCULO 
“E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo 

próprio colheremos, se não desanimarmos.” 
Gálatas 6:9 

 
 

DEVOCIONAL 

“Sou, o que Sou” 
 

Vera Alexandre, uma jovem cristã da Igreja Lusitana, começou a frequentar a igreja 
porque os seus pais a levavam. Mas foi quando tinha mais ou menos 12 anos que 

sentiu, pela primeira vez, a presença de Deus. 
 

Mas vamos ao início, onde tudo começou, com uma criança obrigada 
pelos pais a ir à igreja. Para além de crescer numa família cristã, esta criança foi 
ouvindo e aprendendo mais sobre Deus. À medida que o tempo foi passando, foi 
ganhando laços com outros cristãos e ouvindo os seus testemunhos, e isso levou 
aquela pequena criança a querer seguir Deus de livre vontade, e não só porque os 
pais a obrigavam. Mais ou menos pelos 12 anos sentiu, pela primeira vez, a presença 
de Deus. Isto aconteceu quando a desafiaram a ir a um campo de férias cristão, onde 
proporcionaram várias atividades como jogos e momentos de reflexão. Foi num 
desses momentos de reflexão, que esta jovem aceitou o desafio que um dos 
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monitores lhe propôs: orar de olhos fechados e imaginar que Deus estava ali, com ela, pronto para ouvir tudo o 
que tinha para lhe dizer. “O meu coração começou a bater mais rápido, arrepiei-me e comecei a chorar, mas não 
de tristeza. Pura e simplesmente pela emoção.” Na altura não compreendeu o que tinha acontecido, mas mais 
tarde percebeu que Deus esteve lá com ela, naquele momento. Ao longo da vida, Vera, não sabe o que lhe 
espera, mas tem o objetivo de mostrar que ser cristão não é motivo para se ser colocado de parte, e que devemos 
dar o nosso melhor para com os outros, que devemos ser mais justos, menos egoístas e, acima de tudo, espalhar 
a paz, e crê que a chave para tudo isto é o amor: “Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.” (Evangelho S. 
Mateus, capítulo 22, versículo 39). Enquanto jovem, já passou fases mais fáceis e fases mais difíceis, já errou e já 
se arrependeu de muita coisa, como todos os jovens, mas sabe e sente que Deus está sempre consigo. Confia 
nele quando se sente perdida, guiando-a para o caminho certo. Sente que Deus nunca a deixa perder-se 
completamente, quer seja enviando alguém que entende exatamente o que sente naquele preciso momento, ou, 
por exemplo, quando na igreja se lê uma passagem que se adequa perfeitamente ao que ela sente. Agora, esta 
jovem cristã cheia de fé, já tem 15 anos e quando lhe perguntam acerca do motivo de acreditar em Deus, 
costuma dar o exemplo do vento, que não se vê mas que se sente, ou o de uma cadeira de madeira, que 
automaticamente, não se sabe que foi preciso um carpinteiro ou alguém para a construir. Por isso, termina o seu 
raciocínio com uma questão muito pertinente: “Então, e quando olhas para o mundo à tua volta? Não achas que 
houve um criador?”. 

Texto e foto por Sara Costa 
 

ORAÇÃO 
“Senhor, Tu conheces todas as minhas fraquezas, toda a minha 

insensatez, meus pecados, minha completa incapacidade. Mas aqui estou. Oh! 
toma-me; faze de mim segundo a tua vontade; envia-me onde quiseres, faze 
comigo o que teus olhos vêem ser o melhor, e apenas deixa-me sentir que Tu 
estás comigo, que Tu me amas e me usas, e Tu serás glorificado pelas tuas obras 
feitas através de mim!”  

Dedicatória do Dr. Robert Kalley, após sua conversão. 
 

PARA REFLETIR 
“Esta crise pandémica deixa-nos um lastro de miséria muito escondida, 
envergonhada, face à qual os cristãos se devem tornar semeadores de 
esperança, fazendo-se bons samaritanos, discípulos com intencionalidade, 
missionários! Teremos de chegar lá, com um amor criativo, aos confinados 
na sua miséria, onde por vezes a família e o Estado não chegam, para que 
ninguém fique para trás!” 

Rev. Presb. Sérgio Alves 

 
POESIA 
 

Respeite mais, julgue menos! 
Perdoe mais, condene menos! 
Abrace mais, empurre menos! 

Faça mais, fale menos! 

E se o assunto for religião, 
seja razão, seja sua razão. 

Mas também seja coração, 
aliás, seja plural, seja corações 

de todas as crenças, 
de todas cores, 
de todas as fés, 

de todos os povos, 
de todas as nações! 

 
Não transforme sua fé 

em uma cerca de arames cortantes! 
Use ela pra se transformar 

em alguém melhor que antes. 
Em alguém melhor que ontem! 

 
Se transforme, 

transforme alguém, 

afinal, do que vale uma prece 
se você não vai além? 
Se você não praticar o bem?! 
 
Pratique o bem 
sem olhar a quem! 
Sem se preocupar com a crença de ninguém! 
Pois acredite, Deus não tem religião também! 
Deus é o próprio bem! 
 
Deixe Deus, ser o Deus de cada um! 
Deixe cada um ter o Deus que quiser ter! 
Seja você! E deixe o outro ser o que ele quiser ser! 
 
Seja menos preconceito! 
Seja mais amor no peito! 
Seja amor, seja muito amor! 
 
E se mesmo assim for difícil ser 
não precisa ser perfeito. 
Se não der pra ser amor 
seja pelo menos respeito 

Bráulio Bessa 



 

 

 TESTE OS SEUS 

CONHECIMENTOS 

Em que ano deu-se a participação da 

Igreja Lusitana na constituição do 

COPIC – Conselho Português de Igrejas 

Cristãs, como membro fundador? 

A) 1951 

B) 1961 

C) 1965 

D) 1971 

 

 
LIVRO 

Jornada no Império retrata a vida de um médico que ousou desafiar os poderosos de 
uma época, colocando em risco a sua própria vida, por amor ao Senhor Jesus e às 
almas perdidas. 
Uma das mais desafiadoras e emocionantes biografias missionárias, que narra os 
esforços do escocês Dr. Robert Kalley, que, em meio a perseguições e dificuldades 
aparentemente intransponíveis, pregava ousadamente a palavra de Deus nas ruas 
ensolaradas da Ilha da Madeira, em Portugal e depois, no Rio de Janeiro, no Brasil. 
Volte ao tempo do Brasil império e acompanhe a jornada do Dr. Robert Kalley. Veja 
um pouco do quadro da perseguição ao avanço no Evangelho na época do império 
português e o nascimento da igreja evangélica brasileira em meio às provações e 
sofrimentos do evangelismo em países tomados pela idolatria. 

 
 
 

RECEITA 
Pão de Queijo de Frigideira 

 

Ingredientes: 

 1 ovo 

 1/3 de chávena de leite 

 1/4 de chávena de óleo 

 1 chávena de polvilho doce 

 1/3 de chávena de queijo parmesão ralado 
(ou outro a gosto) 

 1 fatia de queijo a gosto 

 Sal a gosto 
Modo de preparação: 
 

Coloque tudo num prato e misture até formar uma massa homogênea 
Aqueça uma frigideira antiaderente, despeje parte da massa, coloque a fatia de queijo e frite como se fosse 
uma panqueca, até que as bordas fiquem douradas, virando ao fim de uns minutos. 
 

 
  HUMOR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RESPOSTAS DOS TESTES DE CONHECIMENTOS 

 

DIA 1 – D) 1 diocese e 2 arciprestados 

DIA 2 – B) Sínodo Diocesano 
DIA 3 – B) Verdade, Evangélica, Ordem, Apostólica 

DIA 4 – D) 1991 

DIA 5 – C) D. Henrique Riley 

DIA 6 – D) 11 Paróquias e 4 Missões 

DIA 7 – A) 1979 

DIA 8 – C) 1980 

DIA 9 – D) 1880 

DIA 10 – A) 1884 

DIA 11 – C) 1993 

DIA 12 – A) 1992 

DIA 13 – C) Cónego D. João Soares de Carvalho 

DIA 14 – D) 1971 
 

 


