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O cuidado das crianças é tarefa de todos!
«O trabalho infantil é um fenómeno que priva meninos e meninas
de sua infância e põe em risco seu desenvolvimento integral. 
As crianças são o futuro da família humana: todos temos a tarefa 
de promover seu crescimento, saúde e serenidade!»

PAPA FRANCISCO
Dia Mundial contra o Trabalho Infantil



Diversidade, Compromisso e Comunidade

Após vários anos de aumento dos fluxos migratórios para Portugal, assinalamos em 2020 
o número mais alto de residentes estrangeiros no nosso país, cerca de 600 mil registados 
pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Num país que historicamente recebeu, acolheu 
e tornou parte da sua comunidade pessoas de várias origens, culturas, religiões, e com 
elas construiu um espaço comum de partilha e compromisso, continua a fazer sentido 
reafirmar esta pertença comum a uma comunidade marcada, inevitável e saudavelmente, 
pela diversidade. 
2020 foi intensamente impactado pelo surgimento da pandemia Covid-19, cujos efeitos 
negativos e complexos foram transversais, mas com especial incidência sobre aqueles que 
por variados motivos se encontravam em posição de maior fragilidade, a nível de saúde, 
da situação laboral e económica, de educação ou de condições de habitação, entre ou-
tras. Para mitigar estes impactos, e para recuperar da crise agora gerada, é fundamental 
reafirmar o nosso sentido de comunidade, construída pelo compromisso de todas as pes-
soas que dela fazem parte, na sua diversidade a vários níveis, incluindo culturas e reli-
giões, e garantindo a protecção daquelas que foram mais afectadas e se encontram em 
maior risco neste actual contexto mundial. Esta é uma área importante da intervenção do 
Alto Comissariado para as Migrações, trabalharmos em conjunto para combater a exclu-
são e garantir a participação e o acesso de todas as pessoas, independentemente da sua 
origem, nacionalidade ou cultura. Um calendário com estas características constitui uma 
peça de importância reforçada, especialmente no ano assinalado pelas Nações Unidas 
como Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, e no actual contexto, con-
tribuindo para este sentimento de diversidade, compromisso e comunidade.

Sónia Pereira
Alta-comissária para as Migrações, I.P.
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Acolhimento, cuidado e promessa 

As trajetórias de modernização social que vivemos transformaram o lugar da infância na 
nossa cultura. A nossa contemporaneidade foi marcada, apesar de todas as fragilidades, 
pela passagem de uma experiência social em que as crianças eram literalmente «infan-
tes», ou seja, incapazes de falar, para um tempo em que são consideradas enquanto 
indivíduos, com um lugar social que lhes é próprio. Talvez a nossa linguagem, quando os 
apelidamos de «menores», seja o rasto de uma antiga desqualificação social. O desenvol-
vimento dos dispositivos educativos deu à infância uma nova centralidade. Depois da pro-
gressiva ampliação dos níveis de escolaridade básica, os contextos educativos são agora 
apresentados como lugares da «descoberta de si». Se nas sociedades holísticas, centradas 
na transmissão, a missão dos filhos era perpetuar um legado, nas sociedades fortemente 
individualizadas, as crianças vivem sob um imperativo: «Sê tu mesmo.» Este imperativo é 
extraordinariamente exigente, uma vez que os lugares e papéis sociais não estão já cons-
truídos, estão numa situação de crise permanente.
Hoje, volta a ser necessário repensar, nas sociedades ultramodernas, o problema das 
estruturas de acolhimento. Não há cultura humana sem estruturas de acolhimento, que 
organizam um processo de «passagem». As «estruturas de acolhimento», precedendo o 
indivíduo, garantem o acesso às linguagens recebidas e permitem a criação de outras. A 
consciência de que nascemos dentro de uma corrente de transmissão está muito presente 
nas sabedorias religiosas. Elas podem ajudar as sociedades contemporâneas a pensar o 
tempo da infância como uma experiência de acolhimento, cuidado e promessa. Talvez se 
renove, nos nossos dias, a necessidade de dizer às crianças: «Não crescerás só.»

alFreDo teixeira
Diretor do Instituto de Estudos de Religião – Universidade Católica Portuguesa



A criança é paraíso, a criança é utopia, 
a criança é promessa.
As religiões e as civilizações, de um modo 
geral, observam o universo da criança com 
especial simpatia e carinho. Grandes textos 
fundadores das religiões fazem da infância 
a fase da vida mais privilegiada para viver e 
exprimir mais autenticamente a fé e a har-
monia entre o meio humano, o meio divino 
e a comunhão com a natureza. “Da boca dos 
pequeninos e das crianças de peito fizestes 
sair o louvor perfeito” (Mt 21,16; Sl 8,3), con-
forme um salmo bíblico recordado por Jesus 
de Nazaré, constituindo a infância como o 
modelo da vida religiosa mais genuína.
Com efeito, a infância tendeu e tende, como 
denominador mais recorrente no quadro 
das heranças culturais da Humanidade, a 
ser apresentada como um tempo singular, a 
fase etária da transparência espiritual e psi-
cológica, em que o ser humano ainda não 
foi toldado pelos fatores sociais, pelos cos-
tumes que o corrompem e o tornam menos 
autêntico nas relações com os outros e com 
o universo sagrado.
A infância tende, pois, a ser apresentada como referência positiva e como utopia da 
vida espiritual e, em alguns casos, da vida social. O mundo da infância tem potenciali-
dades simbólicas extraordinárias, que a cultura das religiões soube explorar no quadro 
dos programas de vida que propõe, tendo como horizonte o aperfeiçoamento humano, 
a construção de uma humanidade melhor. A experiência da infância é relevada para 
simbolizar o paraíso perdido, a infância da Humanidade, a idade de ouro primigénia 
da História, para onde se deseja retornar ou que se pretende reconstruir de forma per-
feita: a idade em que o lobo brinca com o cordeiro e o menino recém-nascido mete as 
mãos na toca da serpente e não será mordido, como sonha uma passagem do profeta 
Isaías (cf. Is 11,6-9), idealizando a era messiânica de paz e fraternidade entre todos os 
seres criados.
De algum modo, aqui reside o paradoxo da ideia de criança como ideal do passado a 

A criança como promessa

recuperar, como utopia a realizar e como 
promessa a cumprir. A criança é represen-
tada, com efeito, entre o modelo ideal e a 
representação do inacabado, do prometi-
do em ordem a uma realização maior.
As extraordinárias potencialidades naturais 
e simbólicas da criança e do seu universo 
imaginante e imaginado fazem do tempo 
infantil um tempo privilegiado, um tem-
po de promessa por excelência. É a pro-
messa do futuro da Humanidade, da sua 
continuidade e da aspiração a uma vida 
melhor. É a promessa do amadurecimento 
individual e coletivo.
Todavia, a criança e o seu universo, en-
quanto promessa e espaço de inocência, 
são marcados por uma enorme sensibili-
dade e fragilidade, que sempre requereu 
e continua a requerer, cada vez mais, da 
parte da cultura normativa instrumentos 
de proteção e cuidado social, moral, espi-
ritual. A vulnerabilidade da infância torna-
-a um alvo fácil das tentações, dos vícios 
e dos desmandos dos adultos. Por isso, a 

grandeza de uma sociedade e, mais ainda, de uma civilização mede-se, em gran-
de parte, pela forma como acolhem e protegem a promessa extraordinária que uma 
criança é. Hoje em dia, o mundo da criança está sujeito a perigos e a ataques de toda 
a ordem, que importa acautelar. As religiões e a cultura que geraram tiveram especial 
atenção à proteção das crianças e ao seu crescimento saudável em todos os planos. 
A sabedoria das religiões e das civilizações que modelaram é, sem dúvida, uma fonte 
de referência para a dignificação da criança no nosso tempo cheio de contratempos.
A secção literária deste calendário, tão bem pensada e organizada pela Professora 
Lidice Meyer Pinto Ribeiro, com textos dedicados às crianças e à importância de pro-
movermos, cada vez mais, uma cultura que proteja e valorize a sua dignidade, pode 
constituir um instrumento interessante de conhecimento e de consciencialização dos 
valores da criança e do que esta representa, para que possamos continuar a augurar 
um futuro de maior harmonia.

JoSé eDuarDo Franco

CIPSH – Cátedra de Estudos Globais (CEG)/Universidade Aberta e CLEPUL/FLUL)
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Jesus de Nazaré também foi criança
Os cristãos tendem a olhar para a figura de Jesus 
Cristo privilegiando a sua dimensão divina (de Fi-
lho de Deus) e poucas vezes a humana (Filho do 
Homem). Mas afinal, se a sua condição divina nos 
inspira, todavia é a sua condição humana que nos 
serve de guia e modelo, pois, no dizer de João Evan-
gelista, ele veio armar a sua tenda no acampamento 
da Humanidade tornando-se carne como nós.
Outra dificuldade recorrente é que a fé cristã rara-
mente pensa no Emanuel (Deus entre nós) enquanto 
criança que foi, a não ser talvez no período litúrgico 
do Advento. Tenho-me questionado porquê. Talvez 
o Jesus Menino nos sublinhe a sua vulnerabilidade e 
fragilidade, e isso seja para nós dificilmente compa-
ginável com a ideia de Deus. 
Mas a questão parece ser mesmo essa. Deus levou a 
sua misericórdia para com a Humanidade ao limite, 
assumindo a condição humana em toda a sua fragi-
lidade, vulnerabilidade e exposição ao Mal presente 
no mundo. 
Mas a figura de Jesus enquanto criança também nos 
lembra quanto somos frágeis, vulneráveis e fracos, 
circunstância que dificilmente gostamos de admitir. 
«Dar parte de fraco» não está certamente nas nossas 
prioridades.
Outro aspeto interessante é que não sabemos quase 
nada da infância de Jesus, e talvez por isso alguns 
inventem histórias a esse respeito. Mas o que define 
uma pessoa não é o seu historial infantil, mas sim o 
que disse e fez enquanto ser adulto e responsável, 
quando já responde por si, face à sociedade. E aí 
temos tudo o que precisamos para viver uma fé ma-
dura, responsável e inspiradora.

JoSé briSSoS-lino
Diretor do Mestrado em Ciência das Religiões (ULHT)

Coordenador do Instituto de Cristianismo Contemporâneo (ICC)

E Jesus crescia em sabedoria, 
em estatura e em graça, 
diante de Deus e dos homens.

Lucas 2,52

São José carpinteiro de Georges de La Tour. Museu do Louvre (1638-1645)



 

Vivekananda Jayanti – Celebra-se o nascimento deste líder religioso (1863-1902), 
que dedicou a sua vida à difusão do Vedanta no Ocidente.
Makara Sankranti – Dia da Paz. Festeja-se com o lançamento de papagaios de papel 
e trocam-se doces de gergelim.

Festival Laba (ou Congee) (8.º dia, do mês 12.º de 4718) – Celebra-se a Iluminação 
de Buda. Come-se Laba Congee, mistura de grãos variados e frutas.

Tu B’Shevat (15 Shevat 5781) – A antiga tradição reservava esta data para a oferta 
do dízimo de todos os produtos. Atualmente, pretende-se homenagear a terra de Israel. 
As crianças das escolas dedicam este dia à plantação de árvores, especialmente, de fruto.

Dakinis – O 25.º dia de cada mês é dedicado às Dakinis (seres femininos de sabedoria). 
É dia especialmente indicado para as práticas.
Dharmapalas – O 29.º dia de cada mês lunar é especialmente dedicado à prática dos 
Protetores do Dharma (Gutor).
Shakyamuni – Todos os dias de lua nova são dedicados ao Buda histórico e reservados 
à meditação, recitação dos Sutras e ao recolhimento. Neste dia faz-se a limpeza do lugar 
de habitação. 
Buda da Medicina – No 8.º dia de cada mês (pelo quarto crescente), aconselham-se 
as práticas da Tara. 
Padmasambhava – Nascido de uma flor de lótus, foi visto como 2.º Buda e principal 
implantador do Budismo no Tibete, nomeadamente o Tântrico. Celebra-se no 10.º dia de 
cada mês.
Dia Inauspicioso – As datas destes dias podem ser verificadas na contracapa, na ex-
plicação do Calendário.
Amitabha – Na lua cheia, celebra-se o Buda preexistente da compaixão infinita. Cele-
bra-se no 15.º dia de cada mês.

Dia Mundial da Paz – Estabelecido em 1968, pelo papa Paulo VI.
Epifania – Celebrada por Evangélicos, Anglicanos e Católicos. Os Evangélicos cele-
bram o primeiro culto do ano privilegiando o amor fraterno (ágape). 
Santa Teofania (NC/VC) – Os Cristãos Ortodoxos reservam este dia para a celebração 
litúrgica do Batismo de Jesus. 
Semana Universal da Oração – Dedicada, pelos Evangélicos, desde 1846, à oração 
por todas as comunidades cristãs. Tema: «Comprometidos com a Bíblia».
No hemisfério norte, reservam-se, por tradição os dias de 18 a 25 de janeiro como Semana 
de Oração pela Unidade dos Cristãos. Estas datas foram propostas em 1908 po Paul Watson 
porque cobriam os dias entre as festas da Confissão de S. Pedro e a Conversão de S. Paulo, 
tendo, portanto, um valor simbólico.
Três Grandes Hierarcas (NC) – Memória de S. Basílio (Grande), S. Gregório (Teólo-
go) e S. João Crisóstomo. Os Ortodoxos (VC) celebram a 12 de fevereiro.

Dia Mundial da Religião – Nesta data, os Bahá’ís celebram a harmonia religiosa 
no mundo.
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Em verdade vos digo: 
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Mateus 18,3



As crianças no Judaísmo
A ocasião mais importante na vida de um menino ju-
deu chega quando ele atinge os treze anos de idade. 
É quando ele passa pela cerimónia do Bar-Mitsvá, 
expressão que no aramaico significa literalmente «fi-
lho do mandamento». Uma Seudat Mitsvá (refeição 
festiva) é preparada pela ocasião do Bar-Mitsvá. Du-
rante a refeição, o menino pronuncia um Devar Torá 
(um breve, mas profundo comentário sobre algum 
aspeto da Torá). Após ser chamado à Torá pela pri-
meira vez, quando o filho conclui a segunda bênção, 
o pai recita uma bênção na qual agradece a D’us 
pela chegada deste momento tão feliz e por isen-
tá-lo da responsabilidade pelos atos do filho, trans-
ferindo tudo ao próprio filho, através da seguinte 
declaração testemunhada por todos os presentes: 
Baruch shepetaráni meônesh halazê («Bendito é Ele 
que me livrou de ser punido por este menino»).
Para as meninas judias a ocasião de seu «Bat-Mits-
vá» chega aos doze anos de idade, quando podem 
tornar-se uma «filha do mandamento». No caso da 
menina é positivo, não uma obrigação, reunir as 
suas amigas e familiares, devendo ser proferidas 
algumas palavras de Torá, seguindo-se uma seudat 
mitsvá (refeição festiva). Ao contrário da cerimónia 
de Bar-Mitsvá do menino, que implica a colocação 
dos tefilin e sua chamada pela primeira vez à Torá, 
esta data não requer nenhum ato religioso específi-
co, já que o Bat-Mitsvá ocorre um ano antes do me-
nino, pois D’us abençoou as mulheres com um grau 
maior de compreensão e ligação com o Criador.
O sagrado livro Zôhar explica que, na idade de 12 
anos para as meninas, e 13 para os meninos, a alma 
Divina é revelada com maior intensidade, e exerce 
uma maior influência. Neste momento eles se tor-
nam aptos a responder pelo cumprimento das mi-
tsvot. Esta é a razão de se fazer uma comemoração 
especial neste dia.

iSaac aSSor
Hazan da Sinagoga Shaare Tikvá, Lisboa

Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, 
pela festa da Páscoa. 
Quando Ele chegou aos doze anos, 
subiram até lá, 
segundo o costume da festa.

Lucas 2,41-42

Fevereiro 2021
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Vasant Panchami (5 Magha FC) – Festival que marca o fim do inverno e o princípio 
da primavera. Celebra-se Sarasvati, deusa das artes e da eloquência, a quem se deve o 
idioma e as letras sânscritas. Oferecem-se flores amarelas e as meninas que participam 
nas festividades vestem de amarelo.

ANO NOVO CHINÊS 4719 (Elem.: METAL; Signo: BOI; ano 38 do ciclo 78) – Celebra-se 
com fogo de artifício, logo a partir da meia-noite, e visitam-se os familiares.
Na véspera, faz-se uma limpeza profunda à casa, colocando cartazes das divindades 
nas portas da frente. O jantar de família deverá ter, pelo menos, 10 pratos (sendo um deles, 
um peixe inteiro, do qual deverá haver sobras, simbolizando a abundância do novo ano 
que está a chegar). Durante todo o dia de véspera, não deverão ser pronunciadas palavras 
relacionadas com morte, sofrimento, falta de dinheiro, privações, má sorte, e deve evitar-se 
quebrar qualquer coisa. Para os casos em que, inadvertidamente, se cometa qualquer gafe, 
há umas quantas expressões de esconjuro do mal que isso possa ter atraído.
Festival das Lanternas (15.º dia do 1.º mês) – Este é o último dia de festejos do Ano 
Novo. Faz-se o desfile com a dança do leão, para celebrar a primeira lua cheia.

Taanit Esther (13 Adar) – Jejum de Ester, na véspera de Purim.
Purim (14 Adar) – Celebra-se a ação de Ester, junto do rei Assuero, seu esposo, em favor 
do seu povo.
Shushan Purim (15 Adar) – Lembra-se um acontecimento histórico, passado na Pér-
sia, em que os judeus tiveram de lutar no dia de Purim e só o puderam guardar no dia 
seguinte.

LOSAR (Ano Novo 2148 Kalachakra [Ferro/Boi]) – Ano do elemento Ferro e do signo 
do Boi. Os primeiros 15 dias são dedicados à meditação sobre os 15 primeiros milagres 
do Buda.
Milarepa – Celebra-se o aniversário de Jetsün Milarepa (1052-1135), famoso ioguim 
e poeta tibetano. 

Apresentação do Senhor (Candelária) – A Apresentação do Senhor no Templo é 
celebrada, nesta data, por Católicos, Anglicanos e Ortodoxos (NC). Os VC celebram a 15.
S. Cirilo e S. Metódio – Os Católicos celebram os copadroeiros da Europa e evange-
lizadores dos povos eslavos. Nesta data comemora-se também S. Valentim, evocado 
especialmente como assistente dos enamorados.
Cinzas – É o início da Quaresma para Católicos e Anglicanos.
Triodion – Marca o início do tempo de preparação da Semana Santa e Páscoa.
Cadeira de S. Pedro – Os Católicos lembram o magistério universal do Papa, como 
sucessor de Pedro.
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Shakyamuni

LOSAR
ANO NOVO 2148

Apresentação do 
Senhor no Templo 
(CANDELÁRIA)
[Católicos, Anglicanos 
e Ortodoxos (NC)]

S. Marcos, 
S. Águeda e Theodula 
de Anazarbo (NC)

Três Grandes Hierarcas (VC)

S. Valentim 
S. Cirilo e 
S. Metódio (por ser 
domingo não se celebram)

Apresentação 
do Senhor 
no Templo (VC)

S. Marcos, 
S. Águeda e 
Theodula de Anazarbo (VC)
S. Leão Magno, Papa (NC)

S. Pedro Damião, bispo e 
doutor da Igreja (por ser 
domingo não se celebra)

Cadeira de S. Pedro
(Católicos)

S. Teodoro (NC)
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S. João de Brito, 
presbítero e mártir

Vasant Panchami

ANO NOVO 
CHINÊS 4719

Purim

Shushan PurimTaanit Esther

Aniversário de Milarepa

Dia Mundial 
das Leguminosas

Estes mandamentos 
que hoje te imponho 
estarão no teu coração. 
Repeti-los-ás aos teus filhos 
e refletirás sobre eles.

Deuteronómio 6,6-7



A infância de Lao Tsé
No mês de março celebra-se, entre os Chineses, o 
nascimento do fundador do Taoísmo: Lao Tsé (Lao 
Zi). Os seus ensinamentos compilados no livro Tao Te 
Ching (O Livro do Caminho e da Virtude) representam 
para o povo chinês as bases da vida e compreensão 
do Universo. Tanto a autoria deste livro como a exis-
tência histórica de Lao Tsé têm sido questionadas, 
desde há muito. São várias as histórias sobre Lao 
Tsé que situam o seu nascimento na China, entre os 
séculos xiv e iv a.E.C. O seu nome pode ser traduzido 
por «criança-velha», «jovem-sábio» ou «adolescen-
te-maduro». Até hoje, Tsé é usado como sufixo de 
muitos nomes chineses indicando menino, menina 
ou adolescente. Na coletânea Shih Chi (Apontamen-
tos do Historiador), escrita no século i a.E.C., encon-
tramos a sua biografia: «Lao Zi viveu em Querenli 
(vila) da cidade de Lixiang, distrito de Ku, estado de 
Zhou. O seu apelido de família era Li, e o nome, Er, 
cognome Dan.» Descrito como uma criança de rara 
inteligência e afabilidade, inicialmente teve como 
professor o seu próprio pai, sendo posteriormente 
discípulo de grandes mestres. Outros mitos dão a 
Lao Tsé um carácter mais sobrenatural. Dentre estes, 
temos o relato da sua conceção miraculosa e ima-
culada, quando a sua mãe contemplava uma estre-
la cadente, tendo passado por uma gestação de 62 
anos e nascido quando a sua mãe estava sob uma 
ameixeira. Segundo este mito Lao Tsé teria nascido 
já adulto com uma barba esbranquiçada e longos 
lóbulos nas orelhas, símbolo de sapiência e longevi-
dade. Por ter nascido já velho teria recebido o título 
de Lao Zi, que significa «velho-mestre». Na sua obra, 
o Tao Te Ching (cap. 10) ensina: «Quem respira com 
pureza por alcançar a suavidade, pode tornar-se 
criança.»

liDice Meyer Pinto ribeiro
Professora Convidada ULHT e Investigadora do CLEPUL/UL

A vida de uma criança 
é como um pedaço de papel 
no qual todos os que se aproximam 
deixam uma marca.

Provérbio chinês

Março 2021



 Dia da BulgáriaDia Tolerância Zero 
contra as Formas 
de Discriminação

Dia da Mulher
Dia 
para as vítimas 
do terrorismo

Dia da IrlandaDia dos Direitos 
do Consumidor

Dia do Pai Dia 
da Agricultura
Dia da Felicidade

Dia Mundial
da Água

Dia Mundial 
da Tuberculose
Dia Internacional 
pelo Direito à Verdade

Dia da Grécia

Mudança 
de Hora de Verão 
(adianta-se 1 hora)

Dia do Livro 
Português

Dia Mundial
do Teatro

Maha Shivaratri (14 Magha FM) – Homenageia-se Shiva e celebra-se a criação pri-
mordial.
Ramakrishna Jayanti (2 Phalguna FC) – Celebra-se o nascimento de um dos maiores 
místicos e líderes religiosos da Índia (1836-1886). Foi também um profundo estudioso do 
Islão e do Cristianismo. O essencial do seu ensinamento encontra-se na obra sincrética Prá-
ticas, em que Deus é entendido como uma Unidade, mas com diversas nomeações, e onde 
se indica aos fiéis que a melhor forma de servir a Deus é servindo os homens.
Holashtaka (7-15 Phalguna FC) – Decorre o Festival da primavera que culmina com 
a festa de Holi.
Holi (15 Phalguna FC) – Celebra-se a Festa da Fertilidade. É o carnaval indiano, que 
decorre durante cinco dias.

Festival Zhonghe (Dragão Azul) (2.º dia do 2.º mês) – Come-se panquecas e ma-
carrão e limpa-se a casa.
Wenchang (3.º dia do 2.º mês) – Celebra-se o deus dos exames e da literatura.
Lao Tsé (15.º dia do 2.º mês) – Aniversário do fundador do Taoísmo.

Tzom Bechorot (Jejum  dos Primogénitos) (12 Nissan) – Quando Deus poupou 
os primogénitos de Israel e não os do Egito. Em gratidão a Deus, todos os primogénitos 
jejuam no dia anterior a Pessach. No entanto, todos os que terminem o estudo de um 
capítulo da Torá ficam isentos do jejum prescrito.
Pessach (15 Nissan) – Páscoa. É a festa mais importante do Judaísmo, em que se celebra 
a libertação do Povo Judeu da escravidão do Egito. Decorre até dia 4 de abril (22 de 
Nissan). Com início no dia imediato 5 de abril (dia 23 de Nissan) e durante 49 dias (até 16 
de maio/5 de Sivan) decorre a contagem de Omer: as 4 semanas que medeiam a Pessach 
e a Savuot. Durante este período de recolhimento reflete-se e medita-se sobre o valor da 
dádiva da Torá cuja celebração se faz em Shavuot (dia 17 de maio/6 de Sivan).

Jamyang Khyentse Wangpo – Celebra-se o aniversário deste grande mestre do 
séc. XIX.

Domingo do Juízo Universal – Tem início a semana chamada Gorda, que decorre 
até Domingo do Perdão (dia 14 de março).
São José – Solenidade dedicada ao pai adotivo de Jesus e esposo da Virgem Maria, por 
Católicos e Anglicanos.
Anunciação – Católicos, Anglicanos e Ortodoxos (NC) celebram a aparição do Anjo 
Gabriel à Virgem Maria, anunciando-lhe a escolha para mãe do Salvador Jesus Cristo.  
Anunciação da Mãe de Deus – Os Ortodoxos (NC) celebram a aparição do Anjo 
Gabriel à Virgem Maria. É o primeiro domingo da Quaresma. Os Ortodoxos (VC) celebram 
em 7 de abril.
Domingo de Ramos – Os Cristãos celebram a entrada de Jesus em Jerusalém e dão 
início ao grande jejum da Semana Santa, que antecede a Páscoa.

Layiat-ul-Mi’radj (27 Rajab) – Lembra-se a Viagem Noturna do Profeta Muhammad, 
através dos Céus, guiado pelo Anjo Gabriel, onde recebeu diversos ensinamentos. 
CIL – Celebra-se a data da fundação da CIL (Comunidade Islâmica de Lisboa), que teve 
lugar no ano de 1968.
Lailat-ul-Barat (15 Shaban) – Celebra-se a Noite do Perdão.

  Jejum – De 1 a 19 de março é tempo de jejum de preparação do Novo Ano.
NAW-RÚZ (ANO NOVO 178) – Com o Equinócio da primavera tem início o Novo Ano 
Bahá’í.
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Amitabha

Jejum (de 1 a 19)

S. Cirilo 
de Jerusalém, 
bispo e doutor da Igreja
(por ser início da Quaresma 
não se celebra)

S. José, esposo 
da Virgem Maria
(por ser início da 
Quaresma não se celebra)

NAW-RÚZ 
(ANO NOVO 178)

Anunciação da Mãe 
de Deus (NC)

Semana 
(21-27) contra 
a Discriminação Racial
Dia da Floresta (Árvore)
Dia da Poesia
Dia da síndrome de Down Anunciação do Senhor

Domingo 
do Perdão

2.ª Feira Imaculada (tem 
início a Grande Quaresma)

Domingo do Triunfo 
da Ortodoxia

Holashtaka (21-28)

Buda da Medicina

Dakinis
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Dia Mundial 
da Vida Selvagem

Dia Mundial da 
Meteorologia

Dia Internacional 
da Memória das Vítimas 
da Escravatura
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Domingo do Juízo 
Universal

Domingo de Ramos

2.º domingo de abstinência

Sábado das Almas

2.º Sábado
das Almas

S. Leão Magno, Papa (VC)

S. Teodoro (VC)

Maha Shivaratri

Ramakrishna Jayanti

Festival Zhonghe 
(Dragão Azul)

Pessach

Tzom Bechorot
(Jejum dos Primogénitos)

Dia inauspicioso

Aniversário da CIL

Lailat-ul-Barat

Wenchang

1-19 -



Prevenção dos maus-tratos infantis
De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), caracterizam-se como «abusos ou maus-tra-
tos às crianças, todas as formas de lesão física ou 
psicológica, abuso sexual, negligência ou tratamen-
to negligente, exploração comercial ou outro tipo de 
exploração, resultando em danos atuais ou poten-
ciais para a saúde da criança, para a sua sobrevi-
vência, desenvolvimento ou dignidade, num contex-
to de uma relação de responsabilidade, confiança 
ou poder».
Os maus-tratos constituem-se como grandes proble-
mas para o desenvolvimento das crianças, repercu-
tindo-se mesmo ao longo da sua vida. Destaca-se a 
depressão, agressividade, abuso de drogas, proble-
mas de saúde e infelicidade, anos depois de terem 
cessado os maus-tratos.
É inequívoco que todos os cidadãos devem contribuir 
para a prevenção de maus-tratos na infância/ado-
lescência. É consensual que os diversos problemas 
que as populações enfrentam na atualidade – ques-
tões relacionadas com a pobreza, habitação, em-
prego, escola, cuidados de saúde e outros sistemas 
comunitários – são fatores de risco.
Os maus-tratos físicos, psíquicos e sociais constituem 
um fenómeno que afeta a criança/jovem, por ação 
ou omissão das pessoas que têm de cuidar dela, da-
quelas com quem convive habitualmente e da co-
munidade em geral. Neste sentido, pode afirmar-se 
que o fenómeno da criança maltratada corresponde, 
em sentido lato, a um problema de saúde pública 
que consubstancia, regra geral, uma forma de «he-
reditariedade social».
«A melhor forma de tratar o problema, é impedir 
que aconteça.» (Paulo Sérgio Pinheiro, perito das 
Nações Unidas)

Extraído de: https://www.ordemenfermeiros.pt

Vejo 
as mãos do amor as mãos
A ruir de esperança queimadas
Pelo terror do labor que as tolhe
Vejo crianças escravas sem poder 
Usufruir o direito de nascer
Mãos que são cravos a morrer
Para servir de mãos a quem
As colhe.

Alexandre Honrado

Abril 2021
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Gudi Padavá (1 Chaitra FC) – Ano Novo Hindi. Tem início a semana de Ramayana 
que termina no dia 21 de abril (9 Chaitra) com a festividade de Ramnavmi. Celebra-se o 
nascimento do lendário rei e herói Rama, incarnação de Vishnu.
Santa Meerabai (2 Chaitra FC) – Santa e poetisa hindu do século XV, celebrada nesta 
data, dia do seu falecimento.
Ramnavmi (9 Chaitra FC) – Celebra-se a natividade de Rama (7.ª incarnação de Vishnu).
Hanuman Jayanti (15 Chaitra FC) – Celebra-se o herói mitológico que ajudou o deus 
Rama contra o demónio Ravana.

Dia de Qing Ming – 106 dias depois do Solstício de inverno, visitam-se e limpam-se os 
túmulos e fazem-se oferendas aos antepassados.
Festival Shangsi (3.º dia do 3.º mês) – Considerado como o provável dia de nascimento 
do Imperador Amarelo. As pessoas dão passeios pela água, fazem piqueniques e colhem 
orquídeas. Dia especialmente didicado à mulher.

Yom Hasho’ah (26 Nissan) – Celebra-se a memória do Holocausto.
Yom Hazikaron (4 Iyyar, transferida para 2 Iyyar) – Recordam-se os combatentes 
caídos pela pátria de Israel. 
Yom HaAtzma’ut (5 Iyyar, transferida por causa do Shabat) – Celebra-se a indepen-
dência de Israel.
Lag B’Omer (18 Iyyar) – Celebra-se a memória dos Rabis Akiva (40-135 E.C.) e Shimon 
bar Yochai, dois grandes rabinos da história judaica. Esta celebração interrompe, por um 
dia, o luto de Omer.

Tantra Kalachakra – No 15.º dia do 3.º mês, o Buda ensinou o Tantra Kalachakra.

Vigília Pascal – A Vigília Pascal é a maior de todas as Vigílias. Nela, os Cristãos fazem 
memória de toda a História da Salvação e do momento maior, o Mistério Pascal de Jesus 
Cristo. Santo Agostinho, celebrando a Páscoa, diz aos cristãos de Hipona: Hoje é a nossa 
maior vigília e ninguém pensa noutra celebração de aniversário quando, com impaciência, 
perguntamos: «Quando é a Vigília?» «Daqui a tantos dias é a Vigília.» Como se, em compa-
ração com esta, as outras não merecessem tal nome. […] Mas a Vigília desta noite é tão 
grande que poderia reivindicar para si só, como próprio, o nome comum de todas as outras 
(Santo Agostinho, Sermão Guelf. V, 2).
Páscoa – Solenidade central do Cristianismo. Os Ortodoxos celebram a 19.
S. Jorge – A memória de S. Jorge, cujo nome está ligado ao da República da Geórgia, 
faz parte das grandes devoções da Igreja Oriental, mas também dos Católicos. Os VC cele-
bram-na a 6 de maio. 
S. Marcos – Não é celebrado por calhar em domingo. Os Anglicanos transferem para o 
dia seguinte (dia 26).
S. Catarina de Sena – Doutora da Igreja e copadroeira da Europa. 

Ramadão (1 Ramadan) – Mês sagrado do Islão. Para este mês se prescreve o Jejum e a 
Recitação do Sagrado Alcorão.

1.º dia de Ridván – Têm início as celebrações que evocam os 12 dias que Bahá’u’láh 
passou no Jardim de Ridván (em Bagdade), onde fez a Declaração que anunciava a sua 
chegada como “Aquele que Deus tornará manifesto”. É também o período indicado para 
a eleição das assembleias locais. A presença nas eleições é restrita aos membros bahá’ís.
9.º dia de Ridván – Assinala-se a chegada da família de Bahá’u’lláh ao Jardim de 
Ridván.
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Dia do Livro Infantil
Dia Mundial do Autismo

S. Anselmo, bispo 
e doutor da Igreja

Dia Mundial 
da Saúde

Dia dos Ciganos
Dia da Astronomia

Dia 
da Dinamarca

Dia Mundial da Voz

Dia dos Direitos 
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Dia 
da Terra Mãe
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Dia da 
Liberdade

Dia Mundial 
da Propriedade 
Intelectual

Dia da 
Solidariedade 
e Cooperação 
entre Gerações

Dia dos 
Países-Baixos
(Dia do Rei)

Dia de Qing Ming

DharmapalasDakinis

Dia inauspicioso

Shakyamuni 

Buda 
da Medicina

Padmasambhava

Dia inauspicioso

Domingo de Ramos
(6.º domingo de abstinência)

Anunciação 
da Mãe de Deus (VC)

S. Jorge, 
Megalomártir [Católicos 
e Ortodoxos (NC)]

1.º dia de Ridván

S. Marcos, 
Evangelista [Católicos 
(por ser domingo 
não se celebra) 
e Ortodoxos (NC)] 9.º dia de Ridván

S. Catarina de Sena 
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Quinta-Feira Santa
CEIA DO SENHOR
(início do Tríduo Pascal)

Sexta-Feira Santa
PAIXÃO E MORTE 
DO SENHOR

Feriado

Hino Akathistos 
da Mãe de Deus, 
Sempre Virgem Maria

Hanuman 
Jayanti

Ramnavmi

Feriado

PÁSCOA

KALACHAKRA 
(Ano Novo)

Yom Hasho’ah

Yom Hazikaron

Yom HaAtzma’ut

Ramadão

Grande Cânone

Sábado de Lázaro

Vigília Pascal

Sexta-Feira Santa
S. Tiago, o Grande (NC)

S. Gregório V
[Patriarca, mártir (NC)]

S. Gregório V
[Patriarca, mártir (VC)]
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Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos Infantis

Dia Internacional 
do Desporto 
para o Desenvolvimento 
e para a Paz

Dia Mundial 
da Criatividade 
e Inovação

Dia 
Internacional 
do Multilateralismo 
e Diplomacia para a Paz

Dia Mundial 
para 
a Segurança
e Saúde no Trabalho

Adoração da Santa Cruz
(3.º domingo de abstinência)

5.º domingo de abstinência

4.º domingo 
de abstinência

Celebração 
dos 100 anos 
da Aliança Evangélica 
em Portugal (Evangélicos)

Feriado

Santa Meerabai

ANO NOVO 
HINDI 
(Gudi Padavá)

Festival Shangsi

Lag B’Omer

Dia inauspicioso

Amitabha
Tantra KalachakraS. Marcos, Evangelista 

(Anglicanos)



A infância do Buda
O nascimento do Buda histórico é mundialmente ce-
lebrado em maio. Filho do rei Suddhodana e da rai-
nha Maha Maya, soberanos no reino de Kapilavastu, 
o Buda viveu no séc. vi a.E.C. Segundo a tradição, 
na noite em que foi concebido, Maya sonhou que 
era penetrada no lado direito por seis presas de um 
elefante branco. Após 10 meses, Maya dirigiu-se a 
casa de seus pais para dar à luz. No entanto, o par-
to ocorreu ainda no caminho, em Lumbini, estando 
Maya de pé, apoiada numa árvore. Imediatamente 
após o nascimento, a criança deu sete passos em 
cada uma das quatro direções, sob os quais nasce-
ram flores de lótus e declarou: «Irei dissipar o so-
frimento que envolve o mundo.» Recebeu o nome 
de Siddhartha (aquele que atinge os seus objetivos). 
Durante as celebrações do seu nascimento, o ere-
mita Asita anunciou que a criança iria tornar-se ou 
um grande rei ou um homem santo. Apenas sete 
dias após o parto, Maya morreu, e a sua irmã mais 
nova, Maha Pajapati, segunda esposa do seu pai as-
sumiu a educação de Siddhartha. O príncipe cresceu 
bom e gentil para com todas as criaturas. O seu pai, 
preferindo para o filho o destino de ser um grande 
rei, tentou protegê-lo dos ensinamentos religiosos e 
do conhecimento do sofrimento humano, dando-lhe 
três palácios: um para o inverno, um para o verão 
e outro para as estações intermédias. Aos 29 anos, 
porém, Siddhartha deixou toda essa riqueza mate-
rial e saiu em busca de iluminação espiritual. Sen-
tado sob uma árvore, meditando em jejum, quase 
desfalecia de fome quando uma menina lhe trouxe 
um prato de leite de arroz. Percebeu então que de-
veria buscar o caminho do meio, longe dos extre-
mos, e atingiu por fim a iluminação sob a figueira 
sagrada, passando a ser conhecido como o Buda, 
que significa o desperto, o iluminado.

liDice Meyer Pinto ribeiro
Professora Convidada ULHT e Investigadora do CLEPUL/UL

Maio 2021 Se a criança não receber a devida atenção, 
em geral, quando adulta, 
tem dificuldade de amar seus semelhantes.

Dalai Lama



 

Akshaya-Trij (3 Vaishakha FC) – Os devotos fazem oferendas ao Supremo, pedindo 
felicidade, prosperidade e paz. 
Narasinha Avatar (13 Vaishakha FC) – Celebra-se a incarnação do deus Vishnu, na 
forma de «Meio-homem, meio-leão», que faz parte do ciclo mitológico da primeira idade 
do mundo (Satyayuga).

Yom Yerushalayim (28 Iyyar) – Celebra-se a reunificação de Jerusalém.
Shavuot (6/7 Sivan) – Pentecostes. Celebra-se a colheita dos primeiros frutos e faz-se 
memória da revelação da Torá a Moisés, no monte Sinai.

Início do 4.º mês – De 12 de maio a 10 de junho decorre o 4.º mês tibetano, que 
é especialmente dedicado às práticas do mérito (x 100 000), sendo por isso fortemente 
encorajadas. 

Dia da Mãe – O primeiro domingo de maio é dedicado à condição da mulher-mãe. 
As celebrações são íntimas com manisfestações de carinho e oferta de lembranças às mães.
Trasladação das Relíquias de S. Nicolau (NC/VC) – A Igreja Ortodoxa come-
mora, neste dia, a Trasladação, em 1087, das Relíquias de S. Nicolau (falecido em 324 EC), 
de Mira (Turquia), onde foi bispo, para Bari (capital da Apúlia). 
S. Cirilo e S. Metódio (NC/VC) – a Igreja Ortodoxa celebra, com especial liturgia, 
a memória destes dois irmãos, grandes bispos e apóstolos dos Eslavos, do séc. IX. 
Ascensão – Para os Anglicanos é Domingo da Expectação. Domingo da Comunhão An-
glicana (6.º domingo depois da Páscoa).
Marcha por Jesus – Nesta data as Igrejas Evangélicas realizam este evento com reper-
curssão internacional e de carácter interdenominacional.

Lailat-ul-Kadr (ou Noite do Poder) (27 Ramadan) – Já perto do fim do Ramadão, 
comemora-se o dia em que o Anjo Gabriel apareceu a Muhammad, na gruta de Hira, lhe 
comunicou ter sido escolhido como Profeta de Alá e lhe foi feita a 1.ª Revelação do Sagrado 
Alcorão (cf. Alcorão 97;1-3). Na Noite do Poder é quando se manifesta o Perdão de Deus 
que apaga todos os pecados de cada orante.
Id’ul-Fitr (1 Xawwal) – Terminado o Ramadão, no primeiro dia de Xawwal, festeja-se e 
agradece-se a Deus o dom de se haver suportado o longo jejum. Neste dia, todo o muçul-
mano se esforça por fazer a sua oração na mesquita central.

12.º dia de Ridván – Terminam as celebrações, lembrando a saída de Bahá’u’lláh 
do Jardim de Ridván (em Bagdade) e viagem para o segundo exílio (em Constantinopla).
Declaração de O Báb – É considerada o “primeiro ato” da Fé Bahá’í, que teve lugar 
em Shiraz (Pérsia), na noite de 22 para 23 de maio de 1844, e foi proferida por Ali-
-Muhammad, que ficou conhecido por O Báb (A Porta). O início da comemoração dá-se 
duas horas após o pôr do Sol do dia anterior.
Ascensão de Bahá’u’lláh – Celebra-se a ascensão de Bahá’u’lláh. O seu falecimento 
ocorreu em 1892, às 3 horas da manhã, na Palestina Otomana (atual Estado de Israel).
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S. Atanásio, bispo 
e doutor da Igreja (por ser 
domingo não se celebra)

12.º dia de Ridván

Dia da Liberdade 
de Imprensa 
Dia do Sol

Dia da Polónia

S. Filipe e S. Tiago, 
Apóstolos

Dia da Língua 
Portuguesa 
e da Cultura na CPLP

Dia da Mãe Dia Mundial 
da Cruz Vermelha 
e do Crescente Vermelho

DIA DA EUROPA

Dia Mundial das Aves

Rogações
Nossa Senhora 
de Fátima (Católicos)
Ascensão do Senhor 
(Evangélicos)

S. João, Evangelista (NC)
S. Marcos, Evangelista (VC)

Dakinis 
Aniversáro do grande
5.º Dalai-Lama

S. Cirilo e S. Metódio (NC)

Domingo do Paralítico 
S. Simão, Apóstolo (VC)

Trasladação das Relíquias 
de S. Nicolau (VC)

S. Matias, 
Apóstolo (Católicos 
e Anglicanos)

Dharmapalas

Dia das Famílias

Shakyamuni S. Tiago, o Grande (VC)

Nascimento do Buda

Dia das 
Telecomunicações
e da Sociedade
da Informação

Dia do Mar
Dia da 
Diversidade 
Cultural para o Diálogo 
e o Desenvolvimento

Dia da 
Biodiversidade

Declaração de O Báb

Padmasambhava

Dia da África

S. Beda Venerável, 
presb. e doutor da Igreja

Ascensão de 
Bahá’u’lláh

Dia da 
Cidadania
Dia dos Museus
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Tradições chinesas

S. Tomé, 
Apóstolo (NC)

S. Jorge, 
Megalomártir (VC)

Narasinha Avatar

Dia do 
Não-Fumador

Lailat-ul-Kadr

Buda da Medicina

Yom Yerushalayim

Shavuot

Id’ul-Fitr

Domingo das Santas
Mulheres Miróforas

Domingo da 
Boa Samaritana

S. Cirilo e S. Metódio (VC)

Domingo 
de Pentecoastes
(Católicos e Anglicanos)
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Feriado
Dia do Trabalhador

S. José, Operário (Católicos)
S. Filipe e S. Tiago 
(Anglicanos)

Dia Mundial 
das Aves 
Migratórias

Dia da Luz
Dia da Vida
Dia em União pela Paz

PÁSCOA

Domingo de S. Tomé
Trasladação das Relíquias 
de S. Nicolau (NC) 

Ascensão do Senhor 
LV Dia Mundial das 
Comunicações Sociais 
(Católicos)

Pentecostes (Evangélicos)

Dia Global 
de Evangelização
e Marcha por Jesus 
(Evangélicos)

Dia Global 
de Oração pelas 
Crianças em Portugal 
(Evangélicos)

Domingo 
da Santíssima 
Trindade (Católicos 
e Anglicanos)

S. Tomé, Apóstolo (VC) S. João, Evangelista (VC)

S. Simão, 
Apóstolo (NC)

Visitação da Virgem Maria 
a Santa Isabel (Católicos 
e Anglicanos)

Akshaya-Trij

Dia 
inauspicioso
Início do 4.º mês

Dia inauspicioso

Amitabha
Iluminação 
e Parinirvana do Buda

Santa Maria,
Mãe da Igreja

Nesta vida,
pode-se aprender três coisas de uma criança:
estar sempre alegre,
nunca ficar inativo
e chorar com força por tudo o que se quer.

Paulo Leminski



A erradicação do trabalho infantil
Desde a fundação da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), em 1919, a erradicação do trabalho 
infantil é um dos seus principais objetivos. O primei-
ro diretor da Organização, Albert Thomas, descre-
veu o trabalho infantil como «a exploração da in-
fância sendo o reflexo do mal ... o mais insuportável 
para o coração humano. Todo o trabalho sério em 
matéria de legislação social começa pela proteção 
das crianças».
A OIT estima que existam 152 milhões de crianças em 
trabalho infantil, 73 milhões das quais realizam tra-
balhos perigosos. Setenta por cento de todo o traba-
lho infantil tem lugar na agricultura e está principal-
mente relacionado com a pobreza e as dificuldades 
das suas famílias em conseguir um trabalho digno.
A Convenção 182 da OIT apela à proibição e elimi-
nação das piores formas de trabalho infantil, incluin-
do a escravatura, o trabalho forçado e o tráfico. Proí-
be a utilização de crianças em conflitos armados, a 
prostituição, a pornografia e atividades ilícitas, como 
tráfico de drogas e trabalhos perigosos.
Os Estados-membros que compõem a Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) estiveram 
sempre associados a este objetivo. O Brasil e Portugal 
ratificaram a associação em 2000. No ano seguinte, 
foi a vez de Angola, Cabo Verde e Guiné Equato-
rial. Moçambique fê-lo em 2003, seguindo-se São 
Tomé e Príncipe, em 2005. A Guiné-Bissau juntou-se 
a este grupo com a ratificação, em 2008. E, no ano 
seguinte, Timor-Leste garantiu que todos os Estados-
-membros da CPLP estavam unidos neste objetivo.
É mais um passo no sentido de tornar mais concretas 
as aspirações de Kailash Satyarthi, Prémio Nobel da 
Paz, quando afirmou: «Sonho com um mundo se-
guro para todas as crianças, em que a infância seja 
segura... e todas as crianças gozem da liberdade de 
ser criança.»

OIT – Lisboa (4-8-2020)
Extraído de: www.ilo.org/lisbon/sala-de-imprensa/WCMS_752510/lang-

-pt/index.htm

Nenhum pecado exterior pesa tanto sobre o mun-
do perante Deus e nenhum merece maior castigo 
do que justamente o pecado que cometemos con-
tra as crianças, quando não as educamos.

Martinho Lutero
Carta aos Conselhos de todas as Cidades da Alemanha-1524

Junho 2021



 

 Gangá Dashera (1-10 Jyeshtha FC) – Neste período, celebra-se o nascimento do rio 
Ganges. 
Gangá Dashami (10 Jyeshtha FC) – Final das celebrações do nascimento do rio Ganges.
Gayatri Jayanti (11 Jyeshtha FC) – Gayatri é considerada a Mãe dos Vedas e repre-
senta de uma só vez a Tríade Suprema. A ela se deve o Triplo Canto (mantra do Rig-Veda, 
composto de uma estância de 24 sílabas e 3 versos, tido como o mais eficaz. O Gayatri 
Mantra é, geralmente, cantado em surdina, todos os dias, ao nascer e ao pôr do sol).

Festival Duan Wu (5.º dia do 5.º mês) – Celebra-se a memória do antigo poeta Qu 
Yuan. Bebe-se vinho de arroz branco, associado à lenda da Senhora Cobra Branca.
Tianhou (13.º dia do 5.º mês) – Aniversário da rainha do Céu.

Tzom Shivá Assar be Tammuz (17 Tamuz 5781) – Lembra-se a violação das mura-
lhas de Jerusalém que levou à destruição do segundo Templo. Dá-se início às três semanas 
de luto que antecedem Tisha B’Av.

Virupa – Celebra-se o aniversário de Virupa, fundador da Escola Sakya.
Saka Dawa (Vesak) – Nascimento do Buda histórico (tradição Theravada).
Padmasambhava – Aniversário do Guru Rinpoche Padmasambhava, segundo o Guru 
Chöwang e a tradição do Mosteiro de Mindroling. 
Amitabha – Aniversário de Shakyamuni, segundo a Escola Theravada.

Corpo de Deus – Solenidade litúrgica instituída pelo papa Urbano IV (séc. XIII), como 
forma de dar maior visibilidade à fé na presença real de Cristo na Eucaristia.
Santa Eucaristia – Os Anglicanos celebram sobre a designação de Ação de Graças pela 
Santa Eucaristia.
Anjo Custódio de Portugal – Festeja-se o Dia de Portugal e das Comunidades, e 
a Igreja Católica celebra o Anjo de Portugal, cuja a devoção recebeu um forte incremento 
com as aparições de Fátima. 
S. António – É o santo português de maior notoriedade. Em 1934, foi declarado pa-
droeiro secundário de Portugal. A sua festa dá início aos festejos dos Santos Populares.
Aniversário da Fundação do Instituto Missionário das Filhas de S. Paulo, 
a que pertence a PAULINAS EDITORA. O campo editorial deste Instituto constitui o vetor 
carismático principal do seu fundador, o Beato Tiago Alberione.
Natividade de S. João Batista – Os festejos em honra deste santo, celebrados por 
Católicos, Anglicanos e Ortodoxos (NC), alastram para além da esfera religiosa e inscre-
vem-se no âmbito do tempo conhecido por Santos Populares, que começam com Santo 
António e terminam em São Pedro.
S. Pedro e S. Paulo – Neste dia, Católicos, Anglicanos e Ortodoxos (NC) celebram-se 
os dois maiores pilares do Cristianismo. Em Portugal, com esta festa terminam os grandes 
festejos dos Santos Populares.
Sinaxe dos Doze Apóstolos – Sinaxe (assembleia) dos Apóstolos de Jesus. Os Velho-
calendaristas celebram em 13 de julho.
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Dia da ItáliaDia dos Pais 
e da Criança

Dia das Crianças 
Inocentes Vítimas 
de Agressão

Dia da Dinamarca
(Dia da Constituição)

Dia do Ambiente

Dia da Suécia Dia do Reino Unido

Dia dos Oceanos

Dia 
de PORTUGAL, 
de Camões 
e das Comunidades

Dia Mundial
contra o 
Trabalho Infantil

Dia Mundial 
contra os maus-
-tratos de anciãos

Dia do 
Combate à Seca 
e Desertificação

Dia do 
Refugiado Dia da Música

Dia do 
Luxemburgo

Dia Nacional 
dos Ciganos

Dia da Croácia 
(Dia do Estado) Dia da Eslovénia

Dia de Apoio 
às Vítimas de Tortura
Dia da Luta contra o Uso 
e o Tráfico de Drogas

SOLSTÍCIO

Gangá Dashami

Festival 
Duan Wu

Virupa

Dharmapalas

Shakyamuni

Buda 
da Medicina

Domingo de Todos os Santos

S. Bartolomeu e S. Barnabé, 
Apóstolos (NC)

Anjo Custódio de Portugal 
(Católicos)

S. Bartolomeu e S. Barnabé, 
Apóstolos (VC)

Corpo de Deus 
FERIADO
(Católicos e Anglicanos) 

S. António 
de Lisboa, 
presbítero e doutor 
da Igreja [por ser domingo 
não se celebra (Católicos)]

Aniversário da 
Fundação das Filhas 
de S. Paulo, em 1915 
(Paulinas Editora)

Natividade 
de S. João Batista 
[Católicos, Anglicanos 
e Ortodoxos (NC)]

S. Cirilo 
de Alexandria, 
bispo e doutor da Igreja 
[por ser domingo não se 
celebra (Católicos)]

S. Pedro 
e S. Paulo, 
Apóstolos 
[Católicos, Anglicanos
 e Ortodoxos (NC)]

Sinaxe dos Doze 
Apóstolos (NC)

S. Efrém, diácono 
e doutor da Igreja

Imaculado Coração 
de Maria (Católicos)

Santíssima Trindade 
e Pentecostes
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Dakinis
Vesak (Saka Dawa)

Gayatri Jayanti

Sagrado Coração 
de Jesus (Católicos)
S. Barnabé, Apóstolo
(Católicos e Anglicanos)
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Dia Mundial
da Bicicleta

Dia da Segurança 
Alimentar

Dia Internacional 
contra os Conflitos
e Violência 
de ordem sexual

Dia Nacional 
da Liberdade 
Religiosa e do Diálogo 
Inter-religioso

Dia Internacional 
das Viúvas

Dia 
Internacional 
do Parlamentarismo

Domingo do Cego

Ascensão do Senhor 

Domingo dos 
318 Santos Padres

Dia do Refugiado 
(Evangélicos)

Gangá Dashera 
(até 20 de junho)

Tzom Shivá 
Assar be Tammuz

Padmasambhava
Dia inauspicioso
Guru Rinpoche

Amitabha 
Shakyamuni

Aniversário 
de Tianhou
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Ensina a criança 
o caminho que deve seguir; 
mesmo quando envelhecer, 
não se desviará dele.

Provérbios 22,6



«Exploradas e tratadas como lixo»
Este foi o tema da campanha contra o tráfico de crian-
ças, lançado em 2016 pelo Governo de Portugal. Um 
tema sensível e atual tendo em mente o aumento dos 
movimentos migratórios e de refugiados. 
Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foram 
sinalizadas como vítimas de tráfico de pessoas, entre 
2008 e o primeiro semestre de 2019, 120 menores, 73 
dos quais raparigas e 47 rapazes. Destes, 28 tinham 
como destino a exploração sexual; 8, a exploração la-
boral; e 3, a mendicidade. As crianças são de origem 
diversa, vindo, na maioria, de Angola, Nigéria, Guiné, 
Brasil, Roménia e Bulgária.
A Europol denunciou no relatório «Redes criminosas 
envolvidas no tráfico e exploração de vítimas me-
nores na EU» que o número de crianças vítimas de 
tráfico que passa por Portugal rumo a outros países 
está a aumentar em cada ano. A maioria das vítimas 
apresenta idades entre alguns meses e os 17 anos, e 
tem como destino final a Áustria, Bélgica, Dinamarca, 
França, Alemanha, Montenegro, Holanda, Noruega, 
Portugal, Eslováquia, Espanha, Suécia e Reino Unido.
Pensando nesta triste realidade, mas também agindo 
para a mudar, Portugal acolheu, em 2018, a Con-
ferência Internacional Tráfico de Crianças de Países 
Terceiros, promovida pelo SEF e Europol, sob o lema: 
«Assegurar os melhores interesses da criança: Apren-
der a Agir.» Na esteira deste evento, a Comissão para 
a Cidadania e Igualdade de Género lançou o «Plano 
de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de 
Seres Humanos 2018-2021».
Ainda há muito a ser feito para acabar com o tráfico e 
exploração de crianças. Enquanto isso, a Campanha 
de 2016 continua atual: «Crianças exploradas e tratas 
como lixo. Usadas para mendicidade, exploração se-
xual, trabalhos forçados e domésticos. Uma realidade 
que não pode continuar. As crianças têm direito a ter 
uma infância e a serem protegidas. Mude a história e 
dê-lhes uma infância.»

liDice Meyer Pinto ribeiro
Professora Convidada ULHT e Investigadora do CLEPUL/UL

Mais que tudo quero ter
pé bem firme em leve dança
com todo o saber de adulto
todo o brincar de criança.

Agostinho da Silva

Julho 2021



 

Guru Purnima (15 Ashadha) – Celebra-se a memória dos Gurus antigos, em especial 
Veda Vyãsa («Organizador do Veda»), que terá vivido cerca de 3500 anos a.EC.

Festival Xi Shai Jie (6.º dia do 6.º mês) – Expõem-se ao sol as roupas de cama e livros, 
para um banho de natureza.

Tisha B’Av (9 Av) – É o dia da Lamentação e da memória das destruições do Templo, 
no ano 587 a.EC e no ano 70 EC.
Tu B’Av (15 Av) – É o dia em que se celebra o amor.

1.ª Volta do Dharma – Celebra-se a 1.ª Volta da Roda do Dharma em que Buda 
apresentou as “Quatro Grandes Verdades”.
Padmasambhava – Celebra-se o nascimento do Guru Rinpoche Padmasambhava, 
fundador da Escola Tibetana e visto como emanação de Amitabha, segundo a tradição de 
Sangyé Lingpa e a sua revelação terma a Lama Gongdü. 
Celebra-se a entrada do Buda no ventre da mãe, que lhe proporcionou a vida 
humana.

S. Bento – Os Católicos comemoram, neste dia, a memória de S. Bento (c. 480-c. 547), 
considerado o «patriarca dos monges do Ocidente». Retirado do mundo, numa caverna 
em Subiaco (Itália), ali redigiu a famosa Regra dos Mosteiros, que serviu de regulamento 
de inúmeras instituições monásticas. O papa Paulo VI, em 1964, proclamou-o Patrono da 
Europa.
Santa Maria Madalena – É celebrada pelos Ortodoxos (NC) com o título de 
“Igual-aos-Apóstolos”. 
Santa Brígida – Oriunda da aristocracia sueca do séc. XIV é apontada como modelo de 
esposa, de mãe e de religiosa. É padroeira da Europa.
S. Tiago, Apóstolo – Os Católicos não celebram por calhar em domingo. 
Santa Ana e São Joaquim – Dia dedicado à memória dos avós. 
S. Pedro Crisólogo (406-450) – Bispo e doutor da Igreja que se notabilizou na Oratória 
homilética, merecendo-lhe o cognome de Crisólogo (Palavra de Ouro). 

Waqf-el-Arafat (9 Zil-Hajj) – Neste dia, decorre o momento essencial da peregrinação 
a Meca, com a visita dos peregrinos ao monte Arafat onde permanecem em meditação e 
oração durante todo o dia.
Id’ul-Quibir (10 Zil-Hajj [de 10 a 13]) – É o fim da peregrinação.

Martírio de O Báb – A comunidade Bahá’í lembra o nefasto acontecimento do martí-
rio de O Báb, em 1850. Naquele dia, em Tabriz, um pelotão de fuzilamento pôs fim à vida 
do Precursor de Bahá’u’lláh (Manifestante de Deus). Calcula-se que mais de 20 000 dos 
seus seguidores terão sido vítimas de diversos martírios, nos anos seguintes.
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Dia Mundial 
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Dia Mundial contra
o Tráfico de Pessoas

Dia dos Avós Dia Nacional 
da Conservação 
da Natureza

Festival Xi Shai Jie

DharmapalasDakinis

Dia 
inauspicioso

Buda 
da Medicina

S.Tomé, Apóstolo 
(Católicos e Anglicanos)

Natividade de 
S. João Batista (VC)

S. Bento, Padroeiro 
da Europa (Católicos)

Martírio de O Báb

S. Pedro e 
S. Paulo, 
Apóstolos (VC)

Sinaxe dos Doze 
Apóstolos (VC)

S. Boaventura, 
bispo e doutor da Igreja

S. Elias, Profeta (NC) S. Lourenço 
de Brindes, presbítero 
e doutor da Igreja

S. Maria 
Madalena 
[Católicos, Anglicanos 
e Ortodoxos (NC)]

S. Brígida, 
Padroeira da 
Europa (Católicos)

S. Ana e S. Joaquim, 
pais da Virgem Maria 
(Católicos)

S. Tiago, Apóstolo 
(Católicos 
e Anglicanos)

S. Pedro Crisólogo, 
bispo e doutor da Igreja 
(Católicos)

Guru PurnimaDia do Amigo

Dia das 
Cooperativas
(1.º sábado de julho)

Shakyamuni

Padmasambhava
Guru Rinpoche 
(Sangyé Lingpa)

1.ª Volta do Dharma

Dia inauspicioso

Tisha B’Av
Waqf-el-Arafat

Id’ul-Quibir
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Dia Mundial 
das Competências
dos Jovens

Dia de Nelson
Mandela

Tu B’Av

Dia 
inauspicioso

Amitaba 
Entrada do Buda 
no ventre da mãe

Toda criança no mundo
Deve ser bem protegida
Contra os rigores do tempo
Contra os rigores da vida.

Ruth Rocha 
(Poema «Direito das crianças»)



JAI SHREE KRISHNA!!! 
(Salvé, o Senhor Shree Krishna!!!)
(Saudação que as crianças hindus 
aprendem dos pais, desde tenra idade)

Agosto é o mês em que, geralmente, calha a cele-
bração do dia do nascimento daquele que é venera-
do como divindade central do Hinduísmo – o «Lord» 
Krishna – reverenciado como o 8.º Avatar ou Encar-
nação de Vishnu da Suprema Trilogia, formada por 
Brahma, Vishnu e Shiva. Comemorado com exube-
rância por hindus de todo o mundo, o Janmaashta-
mi assume especial relevância, em Mathura e Vrin-
davan, onde Krishna terá passado a infância.
Balkrishna, ou Krishna na infância, é uma das ima-
gens prediletas dos Hindus a quem as mães recorrem 
para incutir, na consciência dos filhos, as qualidades 
e virtudes reconhecidas em Krishna – compaixão, sa-
bedoria, amor filial, heroicidade, jovialidade, fineza, 
clarividência, espírito de guerreiro, invencibilidade...
Na infância, Krishna é descrito como pastor guar-
dador de vacas, dedicado a travessuras e ternamente 
apelidado de «Maakhan Chor», que, às escondidas, 
surripiava à mãe, Yashoda, a coalhada (maakhan) 
para, depois, partilhar com os amiguinhos... Numa 
das ocasiões, quando docemente repreendido, a mãe 
lhe abriu a boca para ver se ele estava a comer, tudo 
o que observou foi o Universo a girar, no interior. 
Um dos divertimentos mais populares do Janmaash-
tami é a formação de «pirâmides» de jovens que com-
petem para ver qual consegue alcançar primeiro o pote 
com maakhan, pendurado no alto de um mastro...
Várias são as formas de representação de Krish-
na-Menino nos ícones, como Krishna a rastejar, a 
dançar, a chupar o polegar (cósmico) do pé ou a 
consumir o maakhan.
O atual Janmaashtami será no dia 30 deste mês.
JAI SHREE KRISHNA!!!...

chaMPaclal M. DeuchanDe
Comunidade Hindu de Lisboa

Cada criança ao nascer, 
nos traz a mensagem 
de que Deus não perdeu 
as esperanças nos homens.

Rabindranath Tagore

Agosto 2021



 

Raksha Bandhan (15 Shraavana) – Neste dia, as irmãs desejam boa sorte aos seus 
irmãos, atando-lhes o rakhi (fio sagrado) aos pulsos, e instituindo-os como seus guardiães 
e protetores.
Krishna Janmashtami (8 Shraavana FM) – Celebra-se o nascimento de Krishna (8.ª 
incarnação de Vishnu).
 
Festival Qi Xi (7.º dia do 7.º mês) – Segundo lenda antiga, a deusa Zgi Nu (estrela 
Vega) apaixonou-se por um pobre agricultor, Niu Lang (estrela Altair), mas esse amor 
não foi aprovado pela sua mãe que os puniu, separando-os, uma vez por ano, nesta noite, 
pela Via Látea.
Festival dos Fantasmas (15.º dia do 7.º mês) – Fazem-se oferendas aos mortos 
e aos antepassados para que eles não venham atormentar os vivos.

4 Tantras da Medicina – Dia especial do Buda da Medicina e da descoberta dos 
4 Tantras da Medicina.

Quaresma da Dormição – Tem início o jejum da Dormição da Mãe de Deus por parte 
dos Ortodoxos, até à véspera do dia 15.
S. Estevão – Transferida a celebração de 26 de dezembro, pelos Anglicanos. 
  Transfiguração – As Igrejas Anglicana, Católica e Ortodoxa (NC) festejam o episódio 
em que Jesus, no alto do monte Tabor, rodeado dos profetas Moisés e Elias, surgiu transfi-
gurado diante dos apóstolos Pedro, Tiago e João. Os Ortodoxos (VC) celebram-na a 19.
Santa Teresa Benedita da Cruz (Edith Stein) – A Igreja Católica celebra, neste 
dia, a memória desta santa carmelita, vítima do holocausto nazi e elevada a Padroeira 
da Europa.
 Assunção da Virgem Santa Maria – Os Católicos celebram a Festa da Elevação 
ao Céu da Virgem Maria, em corpo e alma, terminada a sua vida na terra. Constitui uma 
verdade de fé, proclamada por Pio XII, em 1950. Os Ortodoxos (NC) celebram este mesmo 
acontecimento, a que dão o nome de Dormição da Teotokos (Mãe de Deus). Os Ortodo-
xos (VC) celebram-na a 28.
Martírio/Decapitação de S. João Batista – Os Ortodoxos (NC) e Católicos reser-
vam a liturgia deste dia para a celebração da memória do martírio de S. João Batista. Os 
Ortodoxos (VC) celebram-na em 11 de setembro.

Al Hijra – ANO NOVO 1443 (1 Muharram) – Tem início o novo ano da Hégira, cuja 
era foi inaugurada com o episódio da saída do Profeta de Meca para Medina, em 622 EC.
‘Aashurá (10 Muharram) – Este é um dia de jejum de reparação pelas faltas do ano 
anterior. Nesta data, lembra-se também o martírio de Hussein, neto do Profeta, em Kas-
bala, em 680 EC.
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Dia dos 
Povos Indígenas

Dia da 
Juventude

Feriado

Assunção da Virgem Maria 
(Católicos)

Dia da Ajuda 
Humanitária

Dia da Abolição 
do Tráfico 
de Escravos

Raksha Bandhan

Festival Qi Xi

Dharmapalas

Dakinis

Shakyamuni

Buda 
da Medicina

S. Elias, Profeta (VC)S. Afonso Maria 
de Ligório, bispo 
e doutor da Igreja [por ser 
domingo não se celebra 
(Católicos)]

Quaresma 
da Dormição (NC)

S. Maria 
Madalena (VC)

Transfiguração 
do Senhor 
[Católicos, Anglicanos 
e Ortodoxos (NC)]

Quaresma 
da Dormição (VC)

S. Teresa Benedita da Cruz 
(Edith Stein), Padroeira 
da Europa (Católicos)

S. Matias, Apóstolo (NC)

S. Lourenço, 
o Mártir (NC)

Dormição da Theotokos (NC)

Transfiguração 
do Senhor (VC) S. Tadeu, Apóstolo (NC)

S. Matias, 
Apóstolo (VC)

S. Bernardo, 
abade e doutor 
da Igreja (Católicos)

S. Bartolomeu, 
Apóstolo 
(Católicos e Anglicanos)

S. Lourenço, o Mártir (VC) Dormição da Theotokos (VC)

Santo Agostinho, 
bispo e doutor 
da Igreja (Católicos)

Martírio/Decapitação 
de S. João Batista 
[por ser domingo não 
se celebra (Católicos) 
e Ortodoxos (NC)]
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S. Estêvão, 
Protomártir 
(Anglicanos)

Festival dos Fantasmas

Padmasambhava

Amitabha
4 Tantras da Medicina

Quando as crianças brincam
E eu as oiço brincar,
Qualquer coisa em minha alma
Começa a se alegrar.

Fernando Pessoa
(Poema «Quando as crianças brincam»)



Natividade de Nossa Senhora
O nascimento da Mãe de Jesus teve lugar em Séforis, 
cidade muito importante da Galileia, a 5 km a no-
roeste de Nazaré, onde lhe foi construída a primeira 
basílica, em 352. A Igreja católica e a anglicana, que 
seguem o calendário gregoriano, celebram-no a 8 
de setembro (na Igreja católica ortodoxa, com o títu-
lo de Natividade da Theotokos = Mãe de Deus); as 
que seguem o calendário juliano, a 21 de setembro. 
O dia 8 relaciona-se com a Imaculada Conceição, 
nove meses antes. Data convencional, festa conven-
cional: o nascimento de Maria é celebrado por ela 
ser a Mãe de Jesus (é «o nascimento de Jesus» que 
o Evangelho da festa relata: Mt 1,18); porque a sua 
«maternidade divina foi o início da nossa salvação» 
(Oração de Coleta). Isto é: celebra-se a Theotokos, 
apesar da festa de Santa Maria, Mãe de Deus, a 1 
de janeiro. 
Os Evangelhos canónicos omitem o nascimento, a 
infância e a adolescência de Maria. Quando a refe-
rem pela primeira vez, na Anunciação (Lc 1,26-38), 
já ela teria uns 14 ou 16 anos, segundo os Evan-
gelhos apócrifos. Só estes falam do que dizemos e 
celebramos antes disso: os pais Joaquim e Ana (26 
de julho), o nome de Maria (12 de setembro), a 
apresentação a Deus no templo (21 de novembro). 
Segundo os apócrifos, Maria vive três anos em casa 
e nove no templo. Tinha catorze anos quando con-
cebeu e quinze quando deu à luz, três anos depois 
de José a levar para casa (História de José o Carpin-
teiro); ou: «quando sucederam estas coisas, tinha ela 
dezasseis anos» (Proto-Evangelho de S. Tiago). 

Frei loPeS MorgaDo, oFMcaP 
Chefe de redação da revista BÍBLICA

No colo da mãe 
a criança vai e vem 
vem e vai 
balança. 
Nos olhos do pai 
nos olhos da mãe 
vem e vai 
vai e vem 
a esperança.

Manuel da Fonseca
Poema “Menino”

Setembro 2021

Natividade da Virgem. Mosaico. Pietro Cavallini (1291) Igreja de Santa Maria in Trastevere, Roma



 

Ganesh Chaturthi (4 Bhadrapada FC) – Celebra-se o nascimento de Ganesh, protetor 
no ultrapassagem dos obstáculos, propiciador do sucesso e bem-estar. 
    Pitr-Paksha ou Shraddha-Paksha (15 FC-30 FM Bhadrapada) – Durante esta 
quinzena (20 de setembro a 6 de outubro) celebra-se a memória dos antepassados.

Festival Zhongqiu (ou Festival da Lua) (15.º dia do 8.º mês) – Come-se o cha-
mado Bolo da Lua que favorece a união familiar.

Rosh HaShanah (1/2 Tishrei) – Trombetas. Celebra-se, por três dias, o início do Novo 
Ano judaico de 5782 da criação do Homem.
Jejum de Guedaliá (3 Tishrei) – Celebra-se a memória do assassínio de Guedaliá, 
governador de Judá, após a destruição do 1.º Templo, com a consequente perda de auto-
nomia do Povo judeu.
Yom Kippur (10 Tishrei) – Este é o Dia da Expiação. É a maior celebração de cariz 
pessoal.
Sukkot (15-21 Tishrei) – É a Festa dos Tabernáculos ou das Cabanas. Faz-se memória das 
tendas do deserto, utilizadas durante o Êxodo a caminho da Terra Prometida.
Shemini Atzeret (22 Tishrei) – Implora-se a bênção da chuva.
Simchat Torah (23 Tishrei) – É um dia santificado e festeja-se o regozijo pelo fim do 
ciclo anual de leitura da Torá, e tem início o novo ciclo.

Novo Ano Eclesiástico – Tem início o Novo Ano Eclesiástico dos Ortodoxos neocalen-
dalistas. Para os velhocalendaristas começa dia 14.
 Natividade da Virgem Maria – Comemoração do nascimento da Virgem Maria, 
pelas Igrejas Católica, Anglicana e Ortodoxa (NC). Os Ortodoxos, nesta data, celebram tam-
bém os pais da Virgem Maria, Santa Ana e São Joaquim. Os Ortodoxos (VC) celebram-na 
a 21.
Exaltação da Santa Cruz – As Igrejas Católica e Ortodoxa (NC) celebram o culto 
da Cruz como símbolo da redenção humana. Os Ortodoxos (VC) celebram-na a 27.
Dia do Migrante e Refugiado (3.º domingo de janeiro) – Instituído pela Carta Ethno-
grafica Studia da Sagrada Congregação do Concílio, em março de 1914.
Arcanjos e Anjos – A Igreja Católica celebra os Arcanjos S. Miguel, S. Gabriel, S. Ra-
fael, e a Igreja Anglicana celebra S. Miguel e todos os Anjos.
São Jerónimo – Celebra-se a memória de São Jerónimo, primeiro tradutor da Bíblia 
para Latim, versão oficial do Catolicismo e que ficou conhecida pelo nome de Vulgata. 
Algumas comunidades reservam este dia para celebrar a Bíblia.
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Natividade da 
Bem-Aventurada 
Virgem Maria
Natividade 
da Theotokos (NC)

Decapitação de 
S. João Baptista (VC)

S. João 
Crisóstomo, bispo 
e doutor da Igreja

Início do Novo Ano 
Eclesiástico (VC)

Exaltação 
da Santa Cruz 
[Católicos e 
Ortodoxos (NC)]

S. Jerónimo, presbítero 
e doutor da Igreja

EQUINÓCIO

Dia Internacional 
pela Eliminação Total 
das Armas

Dia inauspiciosoS. Roberto 
Belarmino, bispo 
e doutor da Igreja 
(Católicos)

S. Miguel e 
Todos os Anjos 
(Anglicanos)
Arcanjos S. Miguel, 
S. Gabriel, S. Rafael
(Católicos)

S. Mateus, Apóstolo 
(Católicos e Anglicanos)

Exaltação da Honorável 
e Vivificante Cruz (VC)

Dia Mundial 
do Mar

Shakyamuni

Dharmapalas

Yom Kippur

Jejum de Guedaliá

Dia do Migrante 
e Refugiado
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Dia Internacional
da Caridade
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Natividade 
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Shemini Atzeret

Simchat Torah

Sukkot
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També m um dia minha menina será  mã e
e do seu ventre nascerá  o mesmo sonho
que o amor inunde os coraç õ es
e que as palavras sejam vida.

Liomarevi 
(Poema «O louvor de Hannah»)
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As crianças no Islão
Na visão islâmica, o nascimento de uma criança é 
uma bênção de Deus. Tal como em relação aos mais 
idosos, o Islão preconiza o fortalecimento das cé-
lulas familiares para mais sólida proteção dos mais 
frágeis, sejam aqueles que acabaram de vir ao mun-
do, seja os que se aproximam da partida.
Ao nascer, a criança é lavada e vestida, posto o que 
lhe é dito ao ouvido direito a profissão de fé, a afir-
mação na unicidade de Deus e na natureza profética 
de Maomé. 
A não ser em situação de saúde, a mãe muçulma-
na deve amamentar os seus filhos. O alimento é 
o primeiro dever da família para com aqueles que 
cuidam. Da mesma forma, a proteção, no sentido 
mais lato ou mais estrito, é dever da família, onde 
se inclui a educação, seja ela a religiosa ou a civil.
Por volta dos 7 anos de idade, considerada a idade 
da distinção ou discernimento, a criança muçulmana 
é introduzida no quotidiano religioso, aprendendo 
a fazer as suas orações e os princípios básicos da 
religião.
Al Himayah (a Proteção), Al Tilbaba (a Medicação e 
a saúde), Al Malbas (o vestir), Al Nasab (o direito a 
saber da sua linhagem, dos seus laços de ancestrali-
dade), são alguns dos direitos mais solidamente co-
dificados nas várias tradições jurídicas islâmicas que 
protegem e enquadram a criança.

Paulo MenDeS Pinto
Coordenador da área de Ciência das Religiões

 da Universidade Lusófona (ULHT)

Aprender na infância 
é como esculpir na pedra.

Provérbio árabe

Outubro 2021



 

Dia das Pessoas Idosas
Dia da Música

Dia do Chipre

Dia da Água Dia Internacional 
pela Não-Violência

Dia dos Professores

Feriado
Dia da Implantação 
da República Portuguesa

Dia Mundial 
do Animal
Dia Mundial do Habitat

Dia da Alemanha

Dia Europeu 
contra a Pena 
de Morte

Dia Mundial 
dos Correios

Dia da Espanha Dia Europeu
da Segurança 
Rodoviária

Dia Internacional 
das Raparigas

Dia Mundial 
da Alimentação

Dia para 
a Erradicação 
da Pobreza

Dia contra 
o Tráfico 
de Seres Humanos

Dia da Hungria

Dia da Áustria
Dia das 
Nações Unidas
Semana 
do Desarmamento/
Semana Mundial da Paz 
(24 a 30)

Dia da 
Justiça Civil

Dia da 
República Checa

Dia da 
Eslováquia

Mudança de Hora 
de Inverno 
(atrasa-se 1 hora)

Dia da Prevenção 
contra o Cancro 
da Mama

Dia da 
Poupança
Dia das Cidades

Mahatma Gandhi – Celebra-se o aniversário de Gandhi (1869-1948), pai da indepen-
dência da atual União Indiana.
Navaratri – De 7 a 14 de outubro (1-7 Ashvina FC), é a Festa das Colheitas. O anual Na-
varatri Utsav ou Festival das Nove Noites que enche de luz, cor, dança e música as cidades 
de Guzarate, donde é oriunda a maioria dos hindus radicados em Portugal. Navaratri é 
festejado desde as mais pequenas aldeias até às grandes cidades. Durante os festivais no-
turnos de dança, celebra-se a vitória de Durga – a Mãe eterna – sobre o demónio Mahisha 
das forças do mal. Dirigem-se canções de prece a Shakti, pela proteção, prosperidade e 
paz para todo o mundo.
Saraswati Puja (7 Ashvina FC) – Celebração inscrita nos festejos de Navaratri. Exal-
ta-se a esposa de Brahma, deusa do conhecimento e da sabedoria, das artes e das ciências.
Dashera (Vijaya Dashami) (10 Ashvina FC) – Dia dedicado à celebração da vitória 
do Bem sobre o Mal.

Aniversário de Confúcio (27.º dia do 8.º mês) – Filósofo fundador do Confucíonismo.
Festival Chong Yeung (9.º dia do 9.º mês) – A meio do outono, fazem-se passeios 
pelo campo e também se visitam os túmulos para se venerarem os antepassados.

Tem início o 9.º mês intercalar.
Descida do Buda da morada dos deuses (Tushita).

Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face (Teresa de Lisieux) – Virgem e 
doutora da Igreja é também Padroeira das Missões, e celebrada pelos Católicos.
Paz de Jerusalém – O 1.º domingo de outubro é reservado pelos Evangélicos para 
orar pela paz de Jerusalém.
São Francisco de Assis (1182-1226) – O seu amor à virtude moldou-lhe a vontade 
e afeiçou-o a uma permanente e extasiada contemplação da natureza e das criaturas. 
Rogações – Os Anglicanos reservam estes dias para especial oração pelas necessidades 
dos homens, especialmente pelos frutos da terra e do trabalho humano.
Santa Teresa de Jesus (Santa Teresa d’Ávila) – Reformadora do Carmelo e espiritua-
lista, foi proclamada doutora da Igreja, em 1960, pelo papa Paulo VI.
Dia da Reforma – Todas as Igrejas procedentes da Reforma lembram o movimento de 
Lutero e outros reformadores, na tentativa de reforma da Igreja universal.

Mouled-na-Nabi (12 Rabiul-Awwal) – Celebra-se o nascimento do Profeta Muhammad 
(c. 570 EC). Este dia é especialmente aproveitado pelos teólogos muçulmanos para encon-
tros sobre assuntos religiosos.

2 -

7-14 -

12 -

15 -

3 -
14 -

7 -
27 -

1 -

3 - 

4 -

11-13 -

15 -

31 -

18 -

Mahatma Gandhi

Saraswati Puja
Dashera 
(Vijaya Dashami)

Festival Chong Yeung

Dharmapalas

Buda da Medicina

Amitabha

Aniv. do Jigme Lingpa 
(mestre Nyingma, séc. XVIII)

Aniv. do Karma Paksi 
(2.º Karmapa, séc. XIII)

S. Teresa do Menino Jesus 

Proteção da Mãe 
de Deus (NC)

Santos Anjos 
da Guarda (Católicos)

Dia de oração pela paz 
de Jerusalém (Evangélicos)

S. Tiago, Apóstolo, 
filho de Alfeu (NC)

Proteção da Mãe 
de Deus (VC)

S. Teresa de Jesus, 
virgem e doutora 
da Igreja

S. Lucas, Evangelista 
(Católicos, Anglicanos 
e Ortodoxos (NC)]

S. Tiago, 
Apóstolo, filho 
de Alfeu (VC)

S. Tiago, irmão 
do Senhor (NC)

S. Simão e S. Judas, 
Apóstolos (Católicos 
e Anglicanos)

São Lucas, Evangelista (VC)

Dia da Reforma

S. Tomé, 
apóstolo (NC)

S. Tomé, apóstolo (VC)
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Dia Mundial 
da Saúde Mental

S. Francisco 
de Assis (Católicos)

Rogações 
11-13 (Anglicanos)

Dakinis

Descida 
do Buda
Dia inauspicioso

Dakinis

Nunca fui senão 
uma criança que brincava.
Fui gentio como o sol e a água,
de uma religião universal 
que só os homens não têm.

Alberto Caeiro

Início do 9.º mês 
intercalar



As crianças na Fé Bahá’í
A educação material e espiritual de todas as crian-
ças é um dos princípios fundamentais da Fé Bahá’í. 
Cada criança possui talentos e capacidades únicas 
que devem ser estimulados e desenvolvidos, de for-
ma a tornar-se um adulto capaz de dar contributos 
válidos para o progresso e bem-estar da sociedade.
Num tom poético muito característico, as Escrituras 
Bahá’ís afirmam: «Considerai o homem como uma 
mina rica em joias de inestimável valor. A educação, 
só por si, pode fazê-la revelar seus tesouros e permi-
tir à Humanidade obter algum benefício dela.»
Quando a criança não tem oportunidade de de-
senvolver o seu potencial humano e moral, os seus 
instintos mais básicos tendem a dominar o seu pen-
samento e conduta, perturbando a sociedade e con-
dicionando os seus semelhantes. Por esse motivo, as 
Escrituras Bahá’ís também afirmam: «Toda a criança 
é, potencialmente, a luz do mundo – e simultanea-
mente as suas trevas.»
Considerando o trabalho infantil como uma violên-
cia contra as crianças e um obstáculo ao seu de-
senvolvimento natural, a Comunidade Bahá’í realiza 
atividades para crianças que visam o seu desenvol-
vimento humano e também o seu crescimento espi-
ritual e moral. 
Os Bahá’ís acreditam que é necessário criar con-
dições para que as famílias não sejam levadas a 
colocar as suas crianças precocemente no mundo 
do trabalho, e, simultaneamente, desenvolver uma 
rede de estabelecimentos de ensino que não deixe 
nenhuma criança de fora. 

Marco oliveira 
Fé Bahá’í

Sempre que um homem sonha
o mundo pula e avança
como bola colorida 
nas mãos de uma criança.

António Gedeão
Poema “Pedra Filosofal”

Novembro 2021



 

28.º aniversário 
da criação da cidadania 
europeia (Maastricht)

Feriado

Dia Mundial da 
Ciência pela Paz 
e o Desenvolvimento

Dia Nacional 
da Linguagem 
Gestual

Dia da Televisão

Dia para a Tolerância

Dia da Letónia
Dia do 
Não-Fumador

Dia Nacional 
do Mar

Dia do Homem
Dia contra 
os Maus-Tratos 
a Crianças e Jovens

Dia da Criança 
(UNICEF)

Dia para 
a Eliminação 
da Violência 
contra a Mulher

Dia Nacional 
da Cultura 
Científica

Todos os Santos

Dhan-Teras (13 Ashvina FM) – Dia preparatório do Novo Ano, dedicado à deusa da 
Fortuna, Lakshmi (esposa de Vishnu).
Kali Chaudass (Chaturdashi) (14 Ashvina FM) – Segundo dia festivo, que antecede 
o Diwali.
Deepavali (Diwali) (30 Ashvina) – Tem início o festival da Luz, que decorre durante 
5 dias. Diwali significa «fileira de luzes». Pretende-se realçar a vitória do Bem sobre a 
Obscuridade e o Mal. Honra-se, especialmente, Rama e a sua esposa Sita.
NOVO ANO Vikram 2078 (1 Karttika) – Tem início o novo ano da era iniciada pelo 
rei Vikram, que lhe deu o nome.
Bhai-Bij (2 Karttika FC) – Celebra-se o Dia dos Irmãos. As irmãs casadas convidam os 
irmãos para uma refeição em suas casas, para recordarem os tempos da sua meninice. 
Tulsi Vivaha (11-15 Karttika FC) – Celebra-se o casamento divino de Vishnu com Tulaci 
(representada pela aromática planta Tulsi, manjericão sagrado da Índia).

Início do 9.º mês (transposto).

Festival dos Espíritos (ou da Lanterna da água) (15.º dia do 10.º mês) – Colo-
cam-se lanternas em forma de flor, nos riachos e rios, e, ao anoitecer, fazem-se oferendas 
aos mortos, a fim de que os seus espíritos errantes/fantasmas não apareçam à noite.

              Chanukah (25 Kislev-2 Tevet) – Festa das Luzes ou Dedicação, que se prolonga 
por 10 dias. Esta festa evoca a consagração do Templo de Jerusalém, por Judas Macabeu, 
no ano 165 a.EC, depois da grande profanação de Antíoco Epifanes.

Todos os Santos – Católicos e Anglicanos festejam Todos os Santos. Os Santos consti-
tuem a parte triunfante e gloriosa da Igreja que já beneficia da bem-aventurança eterna e 
que, na presença de Deus, intercedem pela Humanidade.
Fiéis Defuntos – A Igreja Católica dedica, nesta data, uma atenção especial à oração 
intercessora por todos aqueles que já deixaram esta vida.
 Dedicação da Basílica de S. João de Latrão – Dedicada, no século IV, a S. João 
Batista e a S. João Evangelista, é a cátedra episcopal do Bispo de Roma.
Dia da Bíblia – A Igreja Evangélica reserva esta data (2.º domingo de novembro) para 
festejar as Sagradas Escrituras.
Sob a invocação de Cristo Rei do Universo, as Igrejas Católica e Anglicana fecham o 
ciclo anual litúrgico de 2021 – Ano B.
Advento – Este é o primeiro domingo do tempo preparatório do Natal que dá início ao 
novo ciclo litúrgico – Ano C (Católicos, Anglicanos e Luteranos).

Nascimento de O Báb – (feriado móvel). Celebra-se o aniversário de O Báb (nascido 
em 1819). Esta festa celebra-se no primeiro dia após a 8.ª lua nova depois de Naw-Rúz 
(ano novo bahá’í).
Nascimento de Bahá’u’lláh – (feriado móvel). No dia imediato à celebração do 
nascimento de Báb, celebra-se o nascimento de Bahá’u’lláh (em 1817). 
Dia do Convénio – Celebra-se o Dia da Aliança, que envolve todos os Mensageiros 
de Deus, incluindo Abraão, Krisna, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesus, Maomé, O Báb e 
Bahá’u’lláh.
Ascensão de ‘Abdu’l-Bahá – Embora este não seja um dia santo, os Bahá’ís reú-
nem-se, à 1 hora da manhã, a fim de celebrarem o falecimento de ‘Abdu’l-Bahá.
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Tulsi Vivaha

Festival dos Espíritos 
(ou da Lanterna da água)

Dharmapalas

Dakinis

Shakyamuni

Amitabha

Fiéis Defuntos 
(Católicos)

S. Tiago, irmão 
do Senhor (VC)

Dedicação da Basílica 
de S. João de Latrão

Arcanjos S. Miguel 
e S. Gabriel (NC)

S. Leão Magno, papa 
e doutor da Igreja

S. Filipe, Apóstolo (NC)

Quaresma do Natal (NC)

S. Alberto Magno, 
bispo e doutor da Igreja 
(Católicos) 
Dia de oração pela Igreja 
Perseguida (Evangélicos)

S. Mateus, Apóstolo 
e Evangelista (NC)

Apresentação da Mãe 
de Deus no Templo (NC) 
Arcanjos S. Miguel 
e S. Gabriel (VC)

S. Catarina de 
Alexandria (NC)

Domingo de Cristo Rei 
do Universo (Católicos 
e Anglicanos)
Apresentação da Mãe 
de Deus [por ser domingo 
não se celebra (Católicos)]

S. Filipe, 
Apóstolo (VC)

Quaresma do Natal (VC)
S. Mateus, Apóstolo 
e Evangelista (VC)

I Domingo 
do Advento 
(Ano C)

S. André, 
Apóstolo 
[Católicos, Anglicanos 
e Ortodoxos (NC)]

Dia do Convénio

Ascensão 
de ‘Abdu’l-Bahá

 Quarto Crescente  Lua Cheia  Quarto Minguante  Lua Nova

União EuropeiaNacional

Budismo IslãoJudaísmoHinduísmo Fé Bahá’íCristianismo

Internacional/Mundial

Tradições chinesas

Buda 
da Medicina

Dhan-Teras e
Kali Chaudass 
(Chaturdashi)

Deepavali (Diwali)

Novo Ano 
VIKRAM 2078

Dia Mundial dos 
Pobres (Católicos)
Dia da Bíblia (Evangélicos)

SÁBADODOMINGO SEXTASEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA
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Dia da Filosofia

Bhai-Bij

Chanukah

29-6 dez -

Padmasambhava

Nascimento de O Báb

Nascimento 
de Bahá’u’lláh

Início do 9.º mês
transposto

Dia de 
intercessão pela 
obra missionária 
(Anglicanos)



 Dia da Restauração 
da Independência

Dia da Roménia

Dia do Combate à SIDA

Dia para a Abolição 
da Escravatura

Dia das Pessoas 
com Deficiência

Dia da FinlândiaDia do 
Voluntariado para 
o Desenvolvimento 
Económico-Social

Dia contra 
a Corrupção
Dia Internacional pelas 
Vítimas de Genocídio

DIA DOS 
DIREITOS 
HUMANOS

Dia das
Montanhas

Adesão 
de Portugal 
à ONU (1955)

Dia dos 
Migrantes

Dia da
Solidariedade

Feriado

NATAL

Adesão 
de Portugal 
à EFTA (1959)

Guitá Jayanti

Festival Dongzhi

Dharmapalas

S. Francisco Xavier, 
padroeiro da missões Apresentação da Mãe 

de Deus no Templo (VC)

S. João Damasceno, 
presbítero e doutor 
da Igreja (Católicos)

S. Nicolau de Mira, 
o Taumaturgo, 
bispo [Católicos e 
Ortodoxos (NC)]

S. Ambrósio, 
bispo e doutor 
da Igreja [Católicos 
e Ortodoxos (NC)]

S. Catarina de 
Alexandria (VC)

Imaculada Conceição, 
Padroeira principal 
de Portugal

S. André, 
Apóstolo (VC)

S. João da Cruz, 
presbítero e doutor 
da Igreja

S. Nicolau de Mira, 
o Taumaturgo (VC)

S. Ambrósio (VC)

S. Pedro Canísio, 
presbítero e 
doutor da Igreja 
(Católicos)

Natividade de Jesus (NC)

S. Estêvão, 
Protomártir (NC)

Festa da 
Sagrada Família 
de Jesus, Maria e José 
(Católicos)
S. Estêvão, Protomártir 
[Católicos (por ser domingo 
não se celebra)]
Domingo: «Família, Igreja 
doméstica» (Anglicanos)

Santos Inocentes, 
mártires 
(Católicos e Anglicanos)

Santos 
Inocentes (NC)

Feriado

Guitá Jayanti (11 Margashirsha FC) – Celebra-se o aparecimento, entre os séculos V 
e II a.EC, da obra-prima da literatura sagrada hindu – o Bhagavad-Guitá – cuja ancestral 
veneração se personifica numa deusa.

Festival Dongzhi (próximo do Solstício de inverno; 7.º dia do mês 11.º) – Culto dos 
ancestrais e festas de família.

Asarah B’Tevet (10 Tevet 5782) – Dia de luto, jejum e arrependimento, em que se 
lembra o cerco de Jerusalém pelos exércitos de Nabucodonosor II da Babilónia, em 425 
a.EC que destruiu o primeiro Templo e a conquistou o Reino de Judá.

Domingo da Bíblia – Festa anglicana celebrada no 2.º domingo do Advento.
 S. Nicolau – Os Católicos e Ortodoxos (NC e VC) celebram, nestes dias, esta memória. 
Segundo a tradição, este santo era da Ásia Menor, filho de uma família muito rica, de 
quem herdou uma enorme fortuna que distribuiu pelos pobres, abraçando, depois, a vida 
eclesiástica. 
Imaculada Conceição – Depois do Concílio de Éfeso (ano 431 EC), em que foi procla-
mada a Maternidade divina de Maria, foi-se difundindo a fé na conceição virginal da Mãe 
de Jesus, cuja proclamação ocorreu no pontificado de Pio IX, em 1854. Em Portugal, no 
entanto, a fé nessa virtuosidade da Virgem é vivida pelo menos desde o século XII. O apogeu 
desta devoção deu-se quando D. João IV, em 1646, reunidos os três Estados do Reino, 
consagrou Portugal e coroou a Imaculada Conceição como Rainha de Portugal. 
Natal/Natividade – Os Católicos, Anglicanos, Evangélicos e Ortodoxos (NC) celebram o 
nascimento de Jesus, Filho de Deus, Encarnado no seio da Virgem Maria, por ação do Espírito 
Santo. Esta é uma verdade de fé nuclear do Cristianismo, que está expressa no Credo de todas 
as suas Confissões. Os Ortodoxos (VC) celebram em 7 de janeiro.
Sagrada Família: «Igreja doméstica» – Os Anglicanos celebram a Sagrada Família 
de Jesus e nela projetam a intenção por todas as Famílias. 
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Dia 
inauspicioso

Shakyamuni

Feriado

Dia inauspicioso
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Dia Mundial 
pela Cobertura 
Universal da Saúde

Domingo da Bíblia 
(Anglicanos)

S. João, Apóstolo 
e Evangelista 
(Católicos e Anglicanos)

Asarah B’Tevet

Padmasambhava

Amitabha

Buda da Medicina

Dakinis
Aniv. do Tsongkhapa 
(fundador da Escola 
Gelugpa)



A Liga dos Chineses em Portugal representa uma comunidade de aproximadamente 20000 residentes. Esta comuni-
dade é composta não só por imigrantes oriundos da China, mas também por muitos cidadãos de nacionalidade por-
tuguesa, por nascimento, ou provenientes de Moçambique, após a independência, e do território de Macau, depois da 
sua integração na China. A proveniência diversificada justifica, por si, uma também variada fidelização religiosa, pois 
encontram-se, na comunidade, seguidores do Cristianismo, do Islão, do Budismo e também das ancestrais religiões chi-
nesas, do Confucionismo e do Taoísmo. Os aspetos religiosos – remetidos para o registo dos cuidados particulares ou de 
família – não são muito considerados pelo organismo que congrega os seus interesses no nosso país, pelo que a única 
celebração tradicional festiva, de cariz abrangente, é a do Novo Ano Chinês, que tem início na Lua Nova de fevereiro.
Símbolo: Vulgarmente denominado sinal do Yin-Yang, o seu nome correto é «Tao Chi Tu». Este símbolo representa 
todo o binómio da realidade (mal-bem, escuro-claro, doença-saúde, negativo-positivo), etc. Yin corresponde à parte 
negativa; Yang, à positiva; e os pontos, negro e branco, em cada uma das partes opostas, significa que cada uma delas 
contém em si o seu oposto. 

Símbolo: A Roda (ou Leme) de Oito Pontas é o símbolo mais difundido nas comunidades budistas. A Roda representa o 
sentido cíclico do tempo das culturas orientais; as duas hastes em cruz indicam as Quatro Verdades Nobres, identificadas 
por Buda: a vida é sofrimento, a causa do sofrimento é a ignorância e o desejo, a ignorância e o desejo derivam do 
apego, a libertação do apego cura e erradica o sofrimento. As duas hastes em diagonal completam as oito pontas e 
remetem para o Caminho das Oito Vias em que se estrutura a essência do ensinamento búdico: visão correta, aspiração 
correta, linguagem correta, conduta correta, actividade correta, esforço correto, atenção correta e meditação correta.
Princípios doutrinários: Do conjunto de textos doutrinários que correm e alimentam as diversas Tradições do Budis-
mo destacam-se: o Tipitaka (Os Três Cestos), nas correntes oriundas do Sul e Sudeste asiático, Tradição Theravada; 
Sutra de Lótus, nas correntes oriundas do Extremo Oriente; as correntes Chan/Zen não aceitam qualquer cânone. 
No entanto, o ensinamento fundamental, reconhecido por todas as Tradições, expressas nas dominantes – Mahayana 
(Compaixão), Theravada (Doutrina dos Anciãos) e Vajrayana (Visão Pura) –, é o Sermão de Benares, no qual Buda, 
depois da Iluminação, identificou o Sofrimento como o grande mal do Mundo, e indicou o Caminho Óctuplo como meio 
para ultrapassar a Dor e atingir a Paz e a Serenidade. 
Fundador: Siddhartha Gautama (Buda histórico), também nomeado Shakyamuni (Sábio) ou Tathagata (Perfeito), oriun-
do do nobre clã dos Shakyas, nasceu e viveu no Norte da antiga Índia (563-483 a.EC). 
Textos sagrados: os ensinamentos do Buda foram recolhidos e organizados nas coletâneas dos Sutta/Sutra e Tantra.

Símbolo: O Hillal (Crescente da Lua Nova, sinal para a contagem do início dos meses, associado a uma estrela) é, por 
excelência, o símbolo (não sagrado) do Islão, que faz ressoar nos comportamentos dos Muçulmanos a importância do 
calendário lunar na regulação de toda a sua vida social e religiosa. Trata-se de um dos símbolos mais transversais a 
todo o Médio Oriente, atestado arqueologicamente em muitos templos, em cidades onde o calendário e cultos lunares 
tinham um grande peso, pelo menos desde o terceiro milénio antes da Era Comum. Atualmente, este símbolo encontra- 
-se presente em muitas das bandeiras dos países islâmicos, assim como na correspondente muçulmana à Cruz Verme-
lha Internacional (ONG).
Princípios doutrinários: os cinco Pilares do Islão: 1. Não há Deus a não ser Deus e Muhammad é o seu Profeta; 2. Orar 
cinco vezes ao dia; 3. Dar esmola (2,5 por cento dos ganhos apurados, livres de despesas); 4. Cumprir o jejum prescrito, 
especialmente o mês do Ramadan; 5. Fazer a peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida. 
Fundador: Profeta Muhammad (c. 570-632 EC). 
Textos sagrados: O Alcorão (Al-Qu’ran), revelado por Deus ao Profeta, por meio do anjo Gabriel, e os Ditos (Hadiths) 
do Profeta Muhammad.

Símbolo: A estrela de nove pontas é, normalmente, utilizada pelos Bahá’ís como um emblema que pretende ilustrar 
a Unidade de Deus e dos seus Manifestantes. É o símbolo do universalismo e do universo; aquilo que abarca e repre-
senta o Todo. Sendo o número mais elevado, ele representa a consumação. Na Fé Bahá’í, o nove reveste-se de uma 
enorme carga simbólica, estando muitas das suas instituições, desde as locais às universais, organizadas em torno de 
nove elementos.
Princípios doutrinários: A Fé Bahá’í tem um fundamento doutrinário duplo: incorpora todas as tradições religiosas 
que lhe são anteriores, como o Judaísmo, o Cristianismo e o Islão, e os ensinamentos que se encontram nos textos dos 
seus guias espirituais: 1. Unidade da Humanidade; 2. Natureza espiritual da Pessoa; 3. Independente busca da Verdade;  
4. Base comum de todas as religiões; 5. Harmonia entre Ciência e Religião; 6. Igualdade de direitos entre homem e 
mulher; 7. Erradição dos preconceitos; 8. Educação obrigatória universal; 9. Justiça; 10. A Consulta; 11. Paz universal. 
Fundador: O Báb (Porta, Precursor), da linhagem de Maomé, que nasceu em 1819 e foi martirizado em 1850. Seguiu-se- 
-lhe o Manifestante (1817-1892), Bahá’u’lláh (Glória de Deus). 
Textos sagrados: Textos de Bahá’u’lláh, de Báb, de Abdu’i-Bahá (1844-1921) e de Shoghi Effendi (1897-1957).

Símbolo: É o fonograma (sílaba sagrada), constituído por três caracteres sânscritos, correspondentes, no alfabeto 
ocidental, às letras A-U-M, que se pronuncia numa única emissão de som (fonema), como se se tratasse de OM. 
Graficamente é um Yantra, mas quando se pronuncia é um Mantra. Este símbolo representa o som divino que ante-
cede a própria criação. Também simboliza a tríade hindu – Trimurti: O Princípio da Criação (Brahma), o Princípio da 
Conservação (Vishnu) e o Princípio da Renovação (Shiva). Esta triforma representa uma unidade onde está presente a 
essencialidade da existência, no sentido cíclico da criação, manutenção e transformação: terra, água e fogo. Nos esta-
dos medidativos corresponde à ligação dos três estados: corpo, mente e alma.
Princípios doutrinários: As inúmeras divindades que constituem o penteão hindu são, para os seus seguidores, sin-
gulares e individualizadas manifestações da Divindade Única: Brahman (O Absoluto). O ciclo da existência humana, 
através de sucessivas reencarnações, desenvolve-se e evolui sob variados planos – das formas impuras para as formas 
cada vez mais puras –, em conformidade com os comportamentos (karma) de cada um. O conceito de casta assenta na 
condição de raiz existencial e não social que se inscreve no ciclo evolutivo da existência. 
Fundador: Não se conhecem fundadores desta religião, pois ela é considerada como o resultado de uma evolução 
sincrética dos cultos védicos (indo-europeus) com os cultos autóctones do vale do Indo, ao longo de milénios. 
Textos sagrados: Vedas (tratados ético-religiosos, redigidos em sânscrito, c. de 3100 a.EC) a que se juntou, entre os 
sécs. viii e iv a.EC, as Upanishads (tratados filosófico-metafísicos).

Símbolo: Esta estrela – composta de dois triângulos opostos e sobrepostos (entrosamento) – além de outras leituras 
simbólicas, sugere a essência dos ideais judaicos: a fé e a história. É o símbolo da nação ju daica, aceite em todo o 
mundo, desde o século xix. Em épocas anteriores, esta função simbólica era muitas vezes materializada quer pela Me-
norah (candelabro de sete braços), quer pelo Shofar (chifre de carneiro, tocado nas cerimónias do Templo), quer ainda 
pelo Ethrog (limão), ou pelo Lulav (palma). A «Estrela de David», também designada Magen David (Escudo de David), 
passou a constituir um símbolo de opção definitiva, depois das grandes deportações do Nazismo que culminaram no 
Holocausto, em que os Judeus eram obrigados a usá-la no braço, como meio de identificação. A atual bandeira do 
Estado de Israel ostenta-a ao centro.
Princípios doutrinários: Deus (YHVH) é Único e Eterno, Criador do Universo. O Homem é a sua mais perfeita criatura, 
com uma alma que, depois da morte, gozará da recompensa ou sofrerá purificação, conforme a vivência virtuosa ou 
pecaminosa, neste mundo. Israel vive na expectativa de vinda do Messias de Deus que libertará e governará o Povo 
Eleito entre as nações do mundo. 
Fundador: O profeta Abraão (c. 2000 anos a.EC), que recebeu a promessa da Eleição; o profeta Moisés (c. 1200 anos 
a.EC), que recebeu a Lei (Tora), no Monte Sinai. 
Textos sagrados: A Tanak que engloba a Lei (Tora que contém o Pentateuco – os cinco primeiros livros da Bíblia) e os 
livros dos Profetas e Escritos. A interpretação rabínica da Lei – chamada Lei Oral – está reunida no Talmude, com duas 
grandes divisões: Mishná (Preceitos) e Guemará (Comentários, interpretações e ensinamentos).

Símbolo: A Cruz é símbolo por excelência do Cristianismo, pois corresponde ao instrumento de suplício e morte de 
Jesus. A sua simbologia remete para o «eixo do mundo», cujas hastes indicam os qua tro pontos cardeais. A haste maior 
indica o sentido da relação da Humanidade-Deus/Deus-Humanidade; a haste menor indica a ligação fraterna dos 
homens. Usado em múltiplas variantes gráficas, estilísticas e simbólicas, alguns grupos fazem significativa distinção 
entre o seu uso com a representação de Jesus crucificado (crucifixo), ou não. Em tempos recuados, em especial no 
século ii, o símbolo usado pelos cristãos foi um peixe, numa alusão ao convite evangélico: «Vinde comigo e Eu farei de 
vós pescadores de homens» (Mt 4,19); este primeiro símbolo, em grego ichtheís, que foi uma primeira profissão de fé, 
era ainda acróstico da expressão «Jesus Cristo Filho de Deus Salvador».
Princípios doutrinários: É no Credo (Símbolo dos Apóstolos), estabelecido no Concílio de Niceia (325 EC), que estão 
reunidos os princípios doutrinais do Cristianismo, aceites por todas as Igrejas cristãs: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, 
Criador do Céu e da Terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo; nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos; foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos 
mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos Céus; está sentado à direita de Deus Pai, todo-poderoso; de onde há de vir 
a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja católica; na comunicação dos Santos; na remissão 
dos pecados; na ressurreição da carne, na vida eterna (CIC 184). 
Fundador: Jesus Cristo, segunda Pessoa da Santíssima Trindade, que encarnou com a missão salvífica e redentora do 
mundo e para implantação universal do Reino de Deus. Toda a Lei está resumida na sentença de Jesus: Amar a Deus 
sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo (Mc 12,30-31).
Textos sagrados: O cânone cristão contém todos os livros do Antigo Testamento (textos bíblicos do Judaísmo, redigidos 
em aramaico e hebraico) e os do Novo Testamento (vida e ensinamentos de Jesus e cartas dos principais Apóstolos, 
redigidos em grego).
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O Calendário lunissolar da Era de Vikram (Gujarat) foi instituído em 58 a.EC, por Chan-
dragupta II, cognominado Vikramaditya (Sol da Cora gem). Tem 365 dias, agrupados em 12 
meses, com 2 quinzenas cada – (Fase lunar [Paksha]: Crescente [Sudi]; Minguante [Vadi]) –, 
que correspon dem aos nomes do deus Vishnu, a que este rei era muito devotado. Aproxima-
damente de 30 em 30 meses, faz-se o acerto com a posi ção do Sol, acrescentando um mês 
suplementar (Adhik-Maas) e que é sempre tido como período de grande santidade, durante 
o qual os Vratas (votos, jejuns, penitências e visitas aos templos) se multiplicam, bem como 
a leitura e recitação dos textos sagrados. O ano de 2077 começou em 1 de Karttika/16 de 
novembro de 2020 e termina no dia 30 de Ashvina/4 de novembro de 2021.

CALENDÁRIO HINDU VIKRAM (2077-2078)

Explicação dos Calendários das Religiões e a sua correspondência com o Calendário Gregoriano de 2021

CALENDÁRIO JUDAICO (5781-5782)
O ano judaico tem 354 dias, nos anos comuns (12 meses) ou 385 dias, nos anos embo lísmicos 
(13 meses). 5781 começou em 1 Tishrei/19 de setembro de 2020, terminando em 29 Elul/6 de 
setembro de 2021. Em 1 Tish rei/7 de setembro começa o ano 5782 (da criação do Homem). 
Tish rei é considerado como primeiro mês, mas, na tradição hebraica, existem outros meses 
tidos como início de calendário, consoante a finalidade da consulta. Assim, o 1.º de Nissan, nos 
documen tos, dá início à contagem dos anos dos reis e das festas; e o 1.º de Elul marca o início 
do ano para o dízimo dos animais. O acerto do calendário com o ano solar determina que haja 
meses com 29 e com 30 dias. Ao primeiro dia de cada mês dá-se o nome de Rosh hodesh. 
Nos meses com 30 dias, há duas celebrações de Rosh hodesh seguidas: Rosh hodesh 1 é ob-
servado no dia 30 do mês que termina e, Rosh hodesh 2, no primeiro dia do mês que se segue.

CALENDÁRIO DA FÉ BAHÁ’Í (177-178) 
O Calendário Bahá’í foi instituído por O Báb (A Porta), em 1844, e confirmado, posterior-
mente, por Bahá’u’lláh (A Glória de Deus). É um calendário solar com 365 dias. Os anos são 
compostos de 19 meses (designados pelos atributos de Deus) de 19 dias. Entre o 18.° e o 
19.° mês (25 a 28 de fevereiro de 2021), são adicionados 4 «dias intercalares» (Ayyám-i-Há’). 
O Novo Ano  começa no Equinócio da Primavera. O dia tem início e termina com o pôr do 
sol. No 1.º dia de cada mês, realiza-se celebração comunitária com presença exclusiva dos 
membros bahá’ís.

CALENDÁRIOS GREGORIANO E JULIANOS (ANTIGO E REFORMADO)
O Calendário Gregoriano surgiu com a reforma introduzida pelo papa Gregório XIII, em 24 de fevereiro de 1582, através da Bula Inter gravissimas. Esta reforma, que há muito era pedida, foi determinada pela divergência que existia, então, entre o tempo indicado pelo Ca-
lendário Juliano e o tempo astronómico real, acumulada ao longo de centenas de anos. Esta correção foi efetivada à custa do encurtamento do mês de outubro do ano da sua aprovação, em 10 dias (do dia 5 passou para dia 14). A Itália, Espanha, Portugal, Polónia, França e 
Luxemburgo foram os primeiros países que aceitaram a reforma (1582) que, só posteriormente, foi adotada pela generalidade dos países ocidentais (Boémia e Morávia, em 1584; Hungria, 1587; Dinamarca e Noruega, 1700; Grã-Bretanha e Irlanda, 1752; Finlândia e Suécia, 
1753; Bulgária, 1916; Estónia e Rússia, 1918; Roménia, 1919). A Igreja Ortodoxa do Oriente (Jerusalém, Rússia, Geórgia e Sérvia) continua a usar o Calendário Juliano antigo (veterocalendaristas); e a Igreja Ortodoxa da zona mediterrânica (Alexandria, Antioquia, Roménia, 
Bulgária, Chipre, Grécia, Albânia, República Checa e Eslováquia) e nórdicos (Finlândia e Estónia), em 1923, passaram a regular-se pelo Calendário Juliano reformado (neocalendaristas), que difere 13 dias. Assim, os veterocalendaristas celebram as suas festas fixas treze dias 
mais tarde que os neocalendaristas. No entanto, todos os Ortodoxos seguem o Juliano Antigo para a fixação da Páscoa.

CALENDÁRIO ISLÂMICO (AL HIJRA) (1442-1443)
O Calendário islâmico começou no Ano 0 da Hégira (Hijra), 622 EC – data da saída do Profeta 
Muhammad de Meca para Medina. Com menos 10-11 dias do que o Calendário Gre goriano, 
tem 12 meses lunares. Em cada ciclo de 30 anos, há 11 anos com 355 dias e os restantes com 
354 dias. Os anos que têm 355 dias são chamados «anos intercalares» – 2.º, 5.º, 7.º, 10.º, 
13.º, 16.º, 18.º, 21.º, 24.º, 26.º e 29.º O ano de 1442 come  çou em 1 de Muharram/20 de 
agosto de 2020 e termina no dia 29 de Zil-Hajj/8 de agosto de 2021 e, no dia seguinte (1 de 
Muharram), tem início o ano 1443 da Hégira. Os meses Zil-Quad, Zil-Hajj, Muharram, Rajab 
e, particularmente, Ramadão são considerados sagrados.

CALENDÁRIO CHINÊS (4718-4719) [Elemento: METAL; Símbolo: BOI]

Este Calendário começou no reinado do Imperador Amarelo, Huang Di (2698-2599 a.EC), 
considerado o mais antigo antepassado da etnia Han, a que pertencem 92 por cento dos 
chineses. É lunissolar, dividindo-se em 12 meses lunares (de 29/30 dias), mas a contagem dos 
anos faz-se pelo registo solar, com acrescento de 90 dias, a cada oito anos, como forma de 
acerto, entre a contagem das lunações (354) e a totalidade dos dias solares do ano (365,25).
O ano gregoriano de 2021, a partir de 12 de fevereiro, corresponde ao ano 4719 chinês do 
signo do Boi (Chau), que decorre até 31 de janeiro de 2022, no 38.º ano do 78.º ciclo (de 
60 anos) que se iniciou no ano de 1984 e que decorrerá até 2044. Este ciclo (maior) de 60 
anos é subdividido em ciclos (menores) de 12 anos que recebem o nome de 12 animais, que, 
conforme a lenda, assistiram ao banquete do mitológico Imperador de Jade – Zi (Rato), Chou 
(Boi), Yin (Tigre), Mao (Coelho), Chen (Dragão), Si (Serpente), Wu (Cavalo), Wei (Cabra ou 
Carneiro), Shen (Macaco), You (Galo), Xu (Cão), Lai (Porco) – cujas caraterísticas temperamen-
tais o Zodíaco astrológico chinês associa aos nativos desses anos.

11.º MÊS (4718) [29 dias]
12.º MÊS [30 dias]

1.º MÊS (ano 4719) [29 dias]
2.º MÊS [30 dias]
3.º MÊS [30 dias]
4.º MÊS [29 dias] 
5.º MÊS [30 dias]
6.º MÊS [29 dias]
7.º MÊS [30 dias]
8.º MÊS [29 dias]
9.º MÊS [30 dias]

10.º MÊS [29 dias]
11.º MÊS [30 dias]

Até 12 de janeiro de 2021
De 13 de janeiro a 11 de fevereiro
De 12 de fevereiro a 12 de março
De 13 de março a 11 de abril
De 12 de abril a 11 de maio
De 12 de maio a 9 de junho
De 10 de junho a 9 de julho
De 10 de julho a 7 de agosto
De 8 de agosto a 6 de setembro
De 7 de setembro a 5 de outubro
De 6 de outubro a 4 de novembro
De 5 de novembro a 3 de dezembro
De 4 de dezembro a 2 janeiro de 2022

2.º MARGASHIRSHA (ano 2077) [30 dias] 
3.º POUSH [29 dias]
4.º MAGHA [30 dias]
5.º PHALGUNA [30 dias]
6.º CHAITRA [29 dias]
7.º VAISHAKHA [29 dias]
8.º JYESHTHA [30 dias]
9.º ASHADHA [29 dias]

10.º SHRAAVANA [30 dias]
11.º BHADRAPADA [29 dias]
12.º ASHVINA [29 dias]
1.º KARTTIKA (ano 2078) [30 dias]
2.º MARGASHIRSHA [29 dias]

Até 13 de janeiro de 2021
De 14 de janeiro a 11 de fevereiro
De 12 de fevereiro a 13 de março
De 14 de março a 12 de abril
De 13 de abril a 11 de maio
De 12 de maio a 10 de junho
De 11 de junho a 10 de julho
De 11 de julho a 8 de agosto
De 9 de agosto a 7 de setembro
De 8 de setembro a 6 de outubro
De 7 de outubro a 4 de novembro
De 5 de novembro a 4 de dezembro
De 5 de dezembro a 2 de janeiro de 2022

CALENDÁRIO BUDISTA TIBETANO KALACHAKRA (2147-2148) 
O nome Kalachakra advém-lhe do Tantra cujo nome significa Roda do Tempo. Segundo a tradição, 
Buda terá transmitido este ensinamento tântrico (harmonização universal da mente e das energias 
do corpo), em dia de Lua Cheia e daí o seu pendor lunar. A contagem dos meses inicia-se no dia 
imediato à Lua Nova e os meses são mencionados pela sua ordem sequencial (1.º, 2.º...). O ano 
tem 354 dias aproximadamente, pelo que, ao longo do ano, duplicam-se ou omitem-se alguns dias, 
a fim de se fazer o acerto dos ciclos lunar e solar. As celebrações que recaem em datas intercalares 
efetuam-se no segundo dia, salvo se inauspicioso. O ano de 2147 termina em 11 de fevereiro, e o 
novo ano de 2148 (ano do Boi) começa no dia imediato, primeiro de Lua Nova. São considerados 
dias benéficos para as preces todas as segundas-feiras e, muito benéficos, as sextas-feiras, salvo se 
calharem em datas inauspiciosas. Os dias inauspiciosos no presente ano são: 26 de janeiro; 22 de 
fevereiro; 5 e 20 de março; 1, 16 e 28 de abril; 12 e 24 de maio; 20 de junho; 1, 16 e 27 de julho; 
12 e 23 de agosto; 7 e 18 de setembro; 15 e 27 de outubro; 10 e 23 de dezembro.

Até 13 de janeiro de 2021
De 14 de janeiro a 11 de fevereiro
De 12 de fevereiro a 13 de março
De 14 de março a 11 de abril
De 12 de abril a 11 de maio
De 12 de maio a 10 de junho
De 11 de junho a 9 de julho
De 10 de julho a 8 de agosto
De 9 de agosto a 6 de setembro
De 7 de setembro a 6 de outubro
De 7 de outubro a 4 de novembro
De 5 de novembro a 4 de dezembro
De 5 de dezembro a 2 de janeiro de 2022

11.º MÊS (2147)
12.º MÊS
1.º MÊS (ano 2148 – Boi/Ferro)
2.º MÊS
3.º MÊS
4.º MÊS
5.º MÊS
6.º MÊS
7.º MÊS
8.º MÊS
9.º MÊS (Intercalar)
9.º MÊS (transposto)

10.º MÊS

Até 13 de janeiro de 2021
De 14 de janeiro a 11 de fevereiro
De 12 de fevereiro (Rosh hodesh 2) a 13 de março
De 14 de março a 11 de abril
De 12 de abril (Rosh hodesh 2) a 11 de maio
De 12 de maio a 9 de junho
De 10 de junho (Rosh hodesh 2) a 9 de julho
De 10 de julho a 7 de agosto
De 8 de agosto (Rosh hodesh 2) a 6 de setembro
De 7 de setembro a 5 de outubro
De 6 de outubro (Rosh hodesh 2) a 4 de novembro 
De 5 de novembro a 3 de dezembro
De 4 de dezembro a 2 de janeiro 2022

4.º TEVET (5781) [29 dias]
5.º SHEVAT [29 dias]
6.º ADAR [30 dias]
7.º NISSAN [29 dias]
8.º IYYAR [30 dias]
9.º SIVAN [29 dias]

10.º TAMUZ [30 dias]
11.º AV [29 dias]
12.º ELUL [30 dias]
1.º TISHREI (ano 5782) [29 dias]
2.º CHESHVAN [30 dias]
3.º KISLEV [29 dias]
4.º TEVET [30 dias]

Até 17 de janeiro de 2021
De 18 de janeiro a 5 de fevereiro
De 6 a 24 de fevereiro
De 25 a 28 de fevereiro
De 1 a 19 de março
De 20 de março a 7 de abril
De 8 a 26 de abril
De 27 de abril a 15 de maio
De 16 de maio a 3 de junho
De 4 a 22 de junho
De 23 de junho a 11 de julho
De 12 a 30 de julho
De 31 de julho a 18 de agosto
De 19 de agosto a 6 de setembro
De 7 a 25 de setembro
De 26 de setembro a 14 de outubro
De 15 de outubro a 2 de novembro
De 3 a 21 de novembro
De 22 de novembro a 10 de dezembro
De 11 a 29 de dezembro
De 30 de dezembro a 17 de janeiro 2022

16.º SHARAF [Honra] (177)
17.º SULTÁN [Soberania]
18.º MULK [Domínio]

AYYÁM-I-HÁ’ [Intercalares]
19.º ‘ALÁ’ [Sublimidade]
1.º BAHÁ [Esplendor] (178)
2.º JALÁL [Glória]
3.º JAMÁL [Beleza]
4.º ‘AZAMAT [Grandeza]
5.º NÚR [Luz]
6.º RAHMAT [Misericórdia]
7.º KALIMÁT [Palavras]
8.º KAMÁL [Perfeição]
9.º ASMÁ [Nomes]

10.º IZZAT [Força]
11.º MASHÍYYAT [Vontade]
12.º ILM [Sabedoria]
13.º QUDRAT [Poder]
14.º QAWL [Discurso]
15.º MASÁ’IL [Perguntas]
16.º SHARAF [Honra]

Até 13 de janeiro de 2021
De 14 de janeiro a 12 de fevereiro
De 13 de fevereiro a 13 de março
De 14 de março a 12 de abril
De 13 de abril a 12 de maio
De 13 de maio a 10 de junho
De 11 de junho a 10 de julho
De 11 de julho a 8 de agosto
De 9 de agosto a 7 de setembro
De 8 de setembro a 6 de outubro
De 7 de outubro a 5 de novembro
De 6 de novembro a 4 de dezembro
De 5 de dezembro a 3 de janeiro de 2022

5.º JAMADIUL-AWWAL (1442) [29 dias]
6.º JAMADIUL-AKHIR [30 dias]
7.º RAJAB [29 dias]
8.º SHAABAN [30 dias]
9.º RAMADAN [30 dias]

10.º XAWWAL [29 dias]
11.º ZIL-QUAD [30 dias]
12.º ZIL-HAJJ [29 dias]

1.º MUHARRAM (1443) [30 dias]
2.º SAFAR [29 dias]
3.º RABIUL-AWWAL [30 dias]
4.º RABIUL-AKHIR [29 dias]
5.º JAMADIUL-AWWAL [30 dias]
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