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Quem por nada de humano ou de 
divino se interessa, povoa a mente de 
vazios existenciais. E isso é, quase 
sempre, um exercício de esterilidade 
que empobrece o ser humano. 

A “Escola da Fé”, criada na Paróquia 
de Canidelo é uma feliz possibilidade 
de nos interessarmos por estas duas    
coisas numa interação dinâmica e     
profícua. 

Venha juntar-se a este grupo de    
pessoas de todas as idades e de  
diferentes vivências que ousam 
encontrar-se com o objetivo comum 
de refletir sobre questões de hoje à 
luz dos    ensinamentos do Evangelho.  

As sessões são abertas a todos os que 
desejam vencer a inércia e fertilizar o 
espírito partilhando dúvidas e inquie-
tações… 

As sessões realizar-se-ão no  

Centro Paroquial de Canidelo,  

das 21h30m às 23h00.  

 

 

 

 

 

www.paroquiadecanidelo.pt 

 

 
Uma 

caminhada 
para 

aqueles que 
ousam ir 

mais longe 
na 

dinâmica 
da História 
da Igreja e 

da Fé. 
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Quem somos? 



11-Dez-2015 

Tema III 
Obras de misericórdia corporal  
Objectivo 
Acordar a nossa consciência muitas vezes 

adormecida perante o drama da pobreza. No 

coração do Evangelho, os pobres - privilegia-

dos da misericórdia divina.  

 

 

8-Jan-2016 

Tema IV 

Obras de misericórdia espiri-

tual  
Objectivo 
Cuidar de todas as feridas, aliviá-las com o 

óleo da consolação, enfaixá-las com a miseri-

córdia e tratá-las com a devida solidariedade 

e atenção.  

 

 

12-Fev-2016 

Tema V 

Parábolas sobre a misericórdia  
Objectivo 
Jesus revela a natureza de Deus como a 

de um Pai que nunca se dá por vencido, 

sempre cheio de alegria, sobretudo 

quando perdoa. A sua misericórdia é for-

ça que tudo vence, enche o coração de 

amor, consola com o perdão.  

 

 

 

 

 

9 -Out– 2015 

Tema I 

Misericordiosos como o Pai 
Objectivo 
A misericórdia de Deus não é ideia abstra-

ta, mas realidade concreta. Não é fraque-

za, mas expressão da omnipotência divi-

na. Relação entre justiça e misericórdia.  

 

13-Nov-2015 

Tema II 

Como viver o Ano jubilar  
Objectivo 

O jejum que agrada a Deus (Isaías 58, 6-

11). Que cada um experimente o amor de 

Deus que consola, perdoa e dá esperan-

ça. Anunciar a libertação aos que são pri-

sioneiros das novas escravidões de hoje, 

restituir dignidade a todos e cada um. 

 

11-Mar-2016 

Tema VI 

Sacramento da Reconciliação 
Objectivo 
Deus nunca se cansa de perdoar; somos nós 

que nos cansamos de acolher o seu perdão. O 

perdão é força que ressuscita para uma nova 

vida e infunde coragem para encarar o futuro 

com esperança. 

 

 

 

8-Abr-2016 

Tema VII 

Eucaristia, sacramento da 

misericórdia  
Objectivo 
“Eterna é a sua misericórdia” é o refrão que se 

repete ao longo do Salmo 136. Antes da Pai-

xão, Jesus rezou este salmo da misericórdia. Ao 

instituir a Eucaristia, Jesus colocava simbolica-

mente este ato supremo sob a luz da misericór-

dia. Foi neste horizonte de misericórdia que Ele 

viveu a sua paixão e morte. 

 

 

 

10-Jun - 2016 

Tema VIII 

Avaliação final e convívio 
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