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Igreja/Portugal: Novo patriarca de
Lisboa pede que governantes
respeitem «resistência» da população
D. Manuel Clemente falou aos jornalistas um dia depois da sua
nomeação pelo Papa Francisco

Media: Diocese de Leira-Fátima lança semanário «Presente»
Nova publicação sucede a dois títulos, «A Voz de Domingo» e «O Mensageiro»
Leiria, 16 mai 2013 (Ecclesia) - A Diocese de Leiria-Fátima vai publicar um novo
semanário a partir do dia 30 deste mês intitulado ‘Presente’, com o objetivo de
ser “veículo da informação e formação” da Igreja na região, afirma D. António
Marto, bispo local.
O novo semanário sucede a dois títulos diocesanos quase centenários, ‘A Voz
de Domingo’ e ‘O Mensageiro’, que publicam a sua última edição esta semana.
D. António Marto agradece a todos os que “em tão longa história” levaram por
diante “essa missão bela e feliz de anunciar os valores do Reino de Deus
através da comunicação social” e saúda o novo projeto, “que é da Igreja e para a
Igreja”.
D.R.

O bispo de Leiria-Fátima assinou uma “nota de agradecimento” publicada na
edição de hoje de ‘O Mensageiro’.
O diretor do ‘Presente’, Carlos Carvalhal, adianta por sua vez que o novo jornal se dirige “sobretudo aos fiéis” da diocese,
“falando da sua vida eclesial e oferecendo-lhes materiais para a sua informação e formação cristã”.
“Será como um presente semanal da Diocese. E o título indica ainda um programa: quer estar presente nos diversos palcos da
ação da Igreja e quer fazê-lo com um estilo, uma imagem e uma linguagem adequada aos nossos dias”, acrescenta.
O novo jornal “não vai ficar na sacristia”, procurando antes “apresentar a vida cristã sobre a sociedade e acultura” e dar “voz e
espaço às diversas sensibilidades e modos de ser Igreja”.
Na primeira edição, com data de 30 de maio, o jornal ‘Presente’ vai publicar uma entrevista ao bispo diocesano, D. António
Marto, e dará destaque à ‘Festa da Fé’, a decorrer em Leiria nos dias 31 de maio e 1 de junho, adianta o diretor.
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Igreja/Portugal: Curso sobre a Mensagem de Fátima com lotação
esgotada
Depois de ter alargado o número de inscrições para 72 formandos, Santuário estuda possibilidade de realização de
segunda edição em outubro
Fátima, Santarém, 20 mai 2013 (Ecclesia) – O curso sobre a Mensagem de Fátima promovido pelo santuário da Cova da Iria
teve uma adesão acima das expetativas, não sendo possível aceitar mais inscrições, anunciou a instituição, em comunicado.
A iniciativa, anunciado a 12 de maio, tinha inicialmente um limite de 35 pessoas, mas, atendendo ao elevado número de
inscrições, o Santuário de Fátima alargou a turma para um máximo de 72 formandos.
O curso pretende, nas palavras da irmã Ângela Coelho, responsável por esta formação, “expor os elementos fundamentais das
aparições da Cova da Iria, fazer uma sistematização dos conteúdos temáticos e enquadrar teologicamente os diversos aspetos
destas aparições”.
Segundo a religiosa e postuladora da Causa de Canonização de Francisco e Jacinta Marto, ao longo deste curso “será levado a
cabo um aprofundamento da Mensagem de Fátima e uma reflexão sobre algumas das suas implicações para a vida cristã”.
Este curso vai decorrer na Casa de Retiros de Nossa Senhora das Dores, no Santuário e insere-se no conjunto de atividades
propostas como preparatórias da vivência do Centenário das Aparições, em 2017.
MD/OC
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