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Ai que prazer 
Não cumprir um dever, 
Ter um livro para ler 
E não o fazer! 
Ler é maçada, 
Estudar é nada. 
O sol doura sem literatura. 
O rio corre, bem ou mal, 
Sem edição original. 
E a brisa, essa, 
De tão naturalmente matinal, 
Como tem tempo não tem pressa.

Livros são papéis pintados com 
tinta. 
Estudar é uma coisa em que está 
indistinta. 
A distinção entre nada  
e coisa nenhuma.

Quanto é melhor, quando há bruma, 
Esperar por D. Sebastião, 
Quer venha ou não!

Grande é a poesia, a bondade e as 
danças… 
Mas o melhor do mundo são as crian-
ças, 
Flores, música, o luar, e o sol, que peca 
Só quando, em vez de criar, seca.

O mais do que isto 
É Jesus Cristo, 
Que não sabia nada de finanças 
Nem consta que tivesse biblioteca…

Fernando Pessoa

Liberdade
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Guia de Férias: 

levar Deus 
  na mala

Num mês em que a maio-
ria das pessoas está menos 
ocupada ou até de férias, o 
tempo livre aumenta. Com 
isso aumentam também as 
possibilidades de dedicar 
mais desse nosso tempo a 
Deus, aos seus ensinamen-
tos e à sua palavra.

Nestas férias, quer vá via-
jar ou fique mais por casa, há 
muitas formas de incluir Deus no 
dia a dia:

- Guarde esta Folha Informa-
tiva para ler nas férias ou leia as 
anteriores que podem ter ficado 
mais esquecidas;

- Leve a Bíblia consigo na 
mala ou aproveite as aplicações 
disponíveis para smartphone, 
assim pode ler em qualquer lu-
gar;

- Facilite também às crianças 
as versões da Bíblia adaptadas 
para elas ou outros livros sobre 
as temáticas cristãs;

- Esteja atento às páginas de 
Facebook e Instagram da Igreja 
para saber todas as novidades;

- Mantenha o contacto com 
o grupo de WhatsApp da paró-
quia;

- Se viajar para um local 
onde exista uma igreja ou co-
munidade onde se sinta à von-
tade, aproveite também para 
conhecê-la e frequentá-la du-
rante a estadia. 
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Oração da Noite
«Nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito»

Queridos irmãos e irmãs em 
Cristo,

Graça e Paz da parte de Nosso 
Senhor Jesus Cristo !

Tem constituído para mim uma 
fonte de grande alegria e de forta-
lecimento este tempo de oração, 
que nos tem juntado às quartas-
-feiras à noite. Somos um grupo 
diversificado mas unido na comum 
necessidade que sentimos de nos 
colocar perante Deus no final de 
um dia de trabalho e a meio da 
semana. Este serviço de oração in-
duz à tranquilidade e prepara-nos 
para o descanso da noite. É a tran-
quilidade que só o Espírito Santo 
é capaz de proporcionar. Aquela 
tranquilidade que nos reconcilia 
connosco próprios e com Deus, 
após uma jornada muitas vezes 
marcada pelo conflito, pelo pecado 
e pela divisão interior. É a tranqui-
lidade que apazigua sentimentos e 
paixões e nos confere a calma in-
terior de quem se entrega humilde 
e confiantemente nas mãos do Se-
nhor e se torna capaz de exclamar 
na oração: «Nas tuas mãos, Senhor, 

entrego o meu espírito». Esta foi a 
súplica em jeito de prece dirigida 
pelo salmista a Deus e assumida 
por Jesus na cruz no final da sua 
vida: «Pai, nas tuas mãos entre-
go o meu espírito» (Lucas 23,45), 
ou seja, entrego a minha vida. Ao 
fazermos também nós esta ora-
ção no final de cada dia, como que 
estamos a assumir a nossa própria 
finitude e consciência de que o 
continuar da nossa própria jornada 
terrena não está nas nossas mãos 
mas sim nas de Deus. 

A nós cabe-nos viver cada dia 
como se fossem mil anos (2 Pedro 
3,8). Ou seja, cada dia de vida que 
nos é concedido é um dom imenso 
de Deus para nós e uma oportuni-
dade de realização que poderá não 
voltar acontecer. A noite e cada 
noite que se nos oferece como que 
fecha um ciclo que se pode ou não 
reiniciar no dia seguinte. Torna-se 
pois importante estar diariamen-
te preparado e em paz com Deus, 
de forma a podermos fazer ver-
dadeiramente nossas as palavras 
e o sentimento do velho Simeão: 
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«Agora, Senhor, pode o teu servo 
partir em paz, pois cumpriu-se a 
tua palavra». Diz-nos a narrativa 
em Lucas que «o Espirito Santo 
estava com ele». Ou seja, Simeão 
homem bom e piedoso, possuía 
através da prática da Oração re-
gular o discernimento e a visão 
que só o Espirito de Deus é capaz 
de proporcionar. A prática da Ora-
ção bem como a leitura orante da 
Sagrada Escritura, permitem-nos 
entrar numa cadência diária que 
valoriza o tempo presente e nos faz 
perceber que a «promessa de Deus 
vem, não num tempo indefinido 
futuro, mas já hoje a cada instan-
te»1. A oração no final de cada dia, 
é pois o recolhimento humilde de 
quem oferece a Deus a simplicida-
de daquilo que foi ou não capaz de 
realizar. 

No final de cada dia não impor-
ta tanto o número e a quantidade 

das nossas realizações mas antes o 
modo como fomos capazes de ser 
em cada oportunidade e encon-
tro que Deus nos concedeu viver. 
Fernando Pessoa na sua profunda 
espiritualidade humanista expres-
sou-o bem quando referiu : «O 
valor das coisas não está no tempo 
que elas duram, mas na intensida-
de com que acontecem. Por isso, 
existem momentos inesquecíveis, 
coisas inexplicáveis e pessoas in-
comparáveis». A oração diária des-
perta em nós esta consciência e 
vontade de sermos e não apenas de 
fazermos. A consciência pura que 
nos leva a trocar às quartas-fei-
ras à noite a Televisão pela Oração 
com os irmãos e que nos permite 
perceber que este não é um tempo 
perdido ou inútil mas antes um en-
contro ou (re)encontro com o mais 
profundo de nós próprios e com os 
outros nossos irmãos na fé. 
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A tranquilidade de uma boa noi-
te e o dormir bem e em paz passa 
então por este acalmar interior que 
nos leva a fazer de cada adormecer, 
um abandono confiante nas mãos 
de Deus, tal como quando eramos 
crianças, adormecíamos serenos e 
confiantes no regaço de nossa mãe 
ou nos braços de nosso pai. A ora-
ção traz assim esta reconciliação 
com o Tempo que nos permite vi-
ver serenamente as diferentes fa-
ses do dia e perceber que tanto no 

decorrer do dia como no decorrer 
da noite Deus está sempre presen-
te e nunca nos abandona. 

A todos vos desejo uma santa e 
tranquila noite. Amen.

+ Jorge

1 – Tolentino Mendonça in « A Mistica do Instante»

Vídeo Sensibilização AETP

Muitos de nós, depois do período de isolamento social iniciado em 
março, tivemos o gosto de desconfinar tentando voltar a antigos hábitos 
e revendo pessoas.

Todavia, esse disfrutar não atingiu toda a população.
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Nota de Falecimento

A equipa editorial da folha infor-
mativa vem aqui dar nota do fa-
lecimento da Srª Lucinda Ferreira 
Barbosa.
O serviço de Funeral realizou-se 
no cemitério de Coimbrões a 23 
julho sob presidência do Bispo D. 
Jorge Pina Cabral.

O Centro Comunitário do Bom Pastor (AETP - IPSS) alerta para esta 
situação publicando um vídeo com quatro testemunhos de utentes do 
centro que permanecem em casa por serem um grupo de risco e ,que-
rendo regressar à normalidade, pedem a todos que cumpram as normas 
evitando ajuntamentos.

O vídeo pode ser visualizado no youtube da AETP e facebook.

https://www.youtube.com/user/aetptorne

https://www.facebook.com/aetp.ipss/

https://www.youtube.com/user/aetptorne
https://www.facebook.com/aetp.ipss/


7

No dia 26 de Julho a Paróquia S. 
João Evangelista celebrou o habitual 
dia do pastor e igualmente fez me-
mória do primeiro bispo consagrado 
da Igreja Lusitana no aniversário da 
sua partida para Deus.

A vida daqueles que dedicam o 
seu caminho a Deus é uma graça 
para a construção diária do Reino 
de Deus e nós, comunidades, ove-
lhas, usufruímos desta liderança na 
compreensão da Palavra de Deus, 
crescimento da nossa Fé e vivência 
comunitária.

Apesar de todas as bênçãos que 
este ministério tem, tal como Jesus 
avisa aos que o seguem, há fatores 
negativos associados a seguir Jesus 
como o tempo longe da família e a 
exigente, no caso de párocos casa-

dos, conciliação com a vida familiar.
Por isso, neste dia, o nosso Pas-

tor José Jorge Pina Cabral agradeceu 
também à sua família Rute, Sofia e 
Lucas, sem os quais o seu ministé-
rio e pastoreio “não seria possível” e 
onde encontra um suporte e base. A 
Junta Paroquial deu uma pequena 
lembrança a todos eles e a receita 
da coleta neste dia reverteu inteira-
mente para o Pastor.

Com a devida distância a comuni-
dade reuniu-se no final da eucaristia 
junto à escultura em homenagem 
ao Bispo Fiandor, cantando o hino 
pelo qual este se converteu e colo-
cando uma coroa de flores.

Um dia memorável para a comu-
nidade.

Domingo, dia 26 de Julho no Torne - Dia do Pastor 
e Homenagem D. António Ferreira Fiandor
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Reunião da Junta Paroquial - 14 de Julho 2020
- A Junta Paroquial do Torne 

reuniu pela primeira vez presen-
cialmente após o período de qua-
rentena.

- A Catarina Sá Couto integrará 
a Comunidade de St. Anselmo no 
Palácio de Lambeth, em Inglaterra, 
pelo que terminará as suas funções 
na Junta Paroquial a partir de Se-
tembro. A Mafalda Pinto assumiu a 
representação da Junta no Sínodo, 
substituindo assim a Catarina.

- Foram nomeados o Jaime Dias 
para tesoureiro e a Inês Sá Couto 
para secretária.

- Foi feita uma apreciação e um 
balanço da reabertura dos cultos 
dominicais no pós-pandemia. A 
Junta expressa o seu agrado pelo 

cumprimento integral por parte de 
toda a comunidade das normas de 
segurança da DGS e considera que 
os Cultos Dominicais têm decorri-
do com naturalidade e sempre em 
segurança.

- A Escola Dominical retomará 
os seus encontros em Setembro, 
com todas as necessárias precau-
ções.

- O Projeto Esperança retomou 
os encontros e agradece os apoios 
que se mantiveram no período do 
confinamento. O Projeto prepara-
-se para aumentar o número de 
famílias que apoia, tendo em conta 
o aumento de solicitações que tem 
recebido.

ANIVERSÁRIOS

1 Tiago Soares Pereira

3 Daniella Clare Smith Reis

11 Cláudio Manuel S. Valente

11 Marina de Pina Cabral Videira

14 Maria Idalina Tavares Pina Cabral

14 João Miguel Dias Morais

15 Maria Inês Pina Cabral de Sá Couto

AGOSTO

20 Maria Clara Pina Cabral Silva Ferreira Cunha

21 La Salete da Conceição Pinto Leal

22 Rita Cristina Mocho de Figueiredo Coelho

26 Fábio Miguel Sacramento Barros

26 José Tomás Garrido Santos

26 Mara Sofia Pereira Fernandes

26 André Filipe Santos Vasconcelos
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Celebração Eucarística / Oração da Manhã - Todos os Domingos (11:00)

Eventos

ANIVERSÁRIOS

1 Fausto David Jesus Blanquett

3 Fernando Rui Morais Soares

5 Mariana Isabel Alvarez Esmeriz

10 Sofia Adelaide da Silva Santos

10 Joana Isabel Tavares Luz Soares

11 Paulo David Aparício Silva

14 João Pedro dos Santos Ribeiro Dias

SETEMBRO

14 Rita Beatriz Fontoura da Luz Soares

18 José Manuel Cerqueira

19 Francisco Manuel T. Pina Cabral

19 Maria João Teixeira Morais Ramos

19 Mariana Pina Cabral de Sá Couto

21 Letícia Sousa Monteiro da Silva

30 Salomão Tiago Santos Azevedo

Junta Paroquial:
Sr. Bispo D. Jorge de Pina Cabral 
Tels.:223754018(ILCAE) 918521990 (Tlm)
Para qualquer apoio por favor contactar
o Pároco ou algum membro da Junta.

Igreja Lusitana—comunhão anglicana 
http://www.igreja-lusitana.org 
 

Composição: Hugo Rios

Paróquia de S. João 
Evangelista (Torne)

www.igrejadotorne.org
torne@igreja-lusitana.org


