19/06/2022
Amigos:
Bom dia!

"Quem dizeis vós, que eu sou?"
Esta é a pergunta mais decisiva que Jesus nos faz.
Ouvimo-la repetidamente ao longo da nossa vida
(a Igreja "obriga-nos" a ouvi-la por mais de uma vez por ano, na liturgia...)

Para a maior parte de nós, desde que nos conhecemos como gente, a resposta que damos a esta pergunta é
quase sempre a mesma, por estas palavras, ou por outras: Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, como
aprendemos logo no início da catequese, é o Messias, como responde Pedro no evangelho de hoje...
Mas se as palavras que usamos para falar de Jesus não mudam, a compreensão do que elas significam muda, e
muito!
Está sempre a mudar...

Se Jesus nos pedisse para trocar por miúdos essa resposta feita que temos na ponta da língua, talvez gostasse de
nos ouvir dizer aquilo que Ele um dia disse para se definir a Si próprio: "Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida"!
Mas a questão continua: o que é que isso quer dizer?
O que é que se esconde por detrás das palavras?
Que implicações é que retiramos dessa resposta para aquilo que somos e, sobretudo, para aquilo que queremos
ser?

De facto, mudar de palavras não resolve o problema.
Porque o que Jesus quer saber de nós não são as definições que temos para dar d'Ele.
Ele quer apenas saber o que é que Ele significa para nós:
Até onde estamos dispostos a ir por causa d'Ele?
Qual é o grande tesouro da nossa vida, aquilo que buscamos acima de tudo?
Amá-l'O e querer amá-l'O cada vez mais?
Não querer outra coisa senão vivermos cada vez mais unidos a Ele?

A resposta a estas interpelações havemos de dá-la no nosso dia-a-dia.

Por isso vos deixo aqui algumas notas de coisas que vão acontecer e que de uma maneira ou outra nos tocam a
todos.

1) Vêm aí as férias.
O merecido descanso será tanto mais retemperador quanto mais cheio estiver do encontro com Jesus.
Cada um descobrirá a sua maneira própria de o fazer.
Mas há realidades objectivas que continuarão sempre a ser o que são.
Participar na Eucaristia dominical, onde quer que estejamos, é uma delas.
Sobretudo se já percebemos bem o que significa dizer: "Creio na Igreja"...
Atenção à tentação de fazer férias de Deus...
Na nossa Comunidade há grandes alterações nos horários, já a partir do início de Julho.

2) Assembleia Geral da Pontes de Caridade.
A Pontes de Caridade é a nossa associação de fiéis que dá rosto mais visível à acção social da nossa Comunidade.
Precisamos de mais gente que colabore na vida da nossa Associação.
Amanhã, dia 20, temos uma Assembleia Geral às 18.30h, na sala Cón. Abranches (2º andar do Centro
Paroquial).
Quem o desejar pode fazer-se sócio nessa altura.
Sejam generosos em dar do vosso tempo, e apareçam!

3) 10 anos de vida sacerdotal do Pe David
Este ano recebemos a colaboração do Pe David Palatino que muito tem enriquecido a vida da nossa
Comunidade, e assim continuará a fazê-lo.
No sábado, dia 2 de Julho, vai celebrar os 10 anos de ordenação sacerdotal em Óbidos, a sua terra natal.
Fica desde já o convite para todos os que puderem ir não deixem de marcar a sua presença.
O Pe David celebra missa às 18.30h no Santuário do Senhor da Pedra, em Óbidos e a seguir, às 20h há um
jantar.
Os que quiserem ficar para o jantar terão de se inscrever.
E há também transporte organizado (autocarro) para quem quiser.
Todas as inscrições poderão ser feitas no Secretariado Paroquial (217928300) até ao dia 25 deste mês.

Boas férias para todos vós!
Rezemos uns pelos outros!
Abraço amigo!

