
 

Desafio / Convite 

20/12/2022 

Amigos: 

 

Boa noite. 

Escrevo-vos para vos deixar um último desafio/convite antes das férias... 

A Eucaristia é o centro da nossa vida cristã. 

É dela que tudo nasce e é para ela que tudo caminha. 

Toda a nossa vida cristã nasce da Páscoa, expressão maior do amor de Deus por nós. 

Mas esse amor, manifestado na Páscoa, é também a “vida em abundância” que Jesus nos veio 

dar. 

E é para isso que Jesus nos convida, quando nos repete insistentemente e de todas as 

maneiras, “segue-Me”! 

É por isso que toda a nossa vida cristã se resume, como diz São Paulo, a revestirmo-nos de 

Cristo, a deixarmo-nos guiar e possuir pelo Espírito Santo, a Vida de Deus a acontecer em nós, o 

fruto da Páscoa que se torna efectivo para cada homem, ainda que em semente, no dia do seu 

baptismo. 

A vida cristã ou é, por isso, uma vida eucarística. ou então não o é de todo! 

 Ao longo da história da Igreja, nem sempre os cristãos souberam viver focados neste essencial 

da sua fé. 

É um caminho que se vai fazendo, com avanços e recuos. 

Como na vida de cada um de nós: a centralidade da Eucaristia é algo que vamos descobrindo a 

pouco e pouco… 

Mas podemos dizer que crescer como cristão é crescer na compreensão e na vivência da 

Eucaristia! 

  



Cada um de nós, cada Comunidade, e a Igreja no seu conjunto, ao longo dos tempos vai 

descobrindo maneiras, adaptadas a cada tempo, de exprimir e alimentar esta centralidade da 

Eucaristia na sua vida. 

As (Arqui)Confrarias do Santíssimo Sacramento são, historicamente, a expressão disso mesmo. 

A nossa Comunidade tem uma Arquiconfraria do Santíssimo. 

Podemos considerá-la uma realidade do passado, ultrapassada, uma mera curiosidade 

histórica, podemos relegá-la para o estatuto de museu, e deixá-la cair… 

Ou, percebendo embora que as manifestações religiosas (e a linguagem) têm de se adaptar a 

tempos e circunstâncias novas, resistir à tentação de “deitar fora o bébé juntamente com a 

água do banho” (e que bébé, este!...) e revitalizar a vivência eucarística na nossa Comunidade. 

Não tenho propostas já pensadas. 

Tudo é possível. 

Só sei uma coisa: ou inventamos uma maneira de centrarmos a nossa vida (individual, familiar, 

comunitária…) na Eucaristia, ou estamos condenados a definhar como cristãos! 

Não é isso (não podia ser…) que quero para mim e para vós. 

Por isso vos deixo este desafio/convite a abraçarem este projecto de revitalizar a nossa 

Arquiconfraria. 

 Aproveitem as férias para pensar nisto e falem comigo 

(peluisalberto@gmail.com ou 964040664)!!! 

 

Esta última partilha, destina-se, como é óbvio àqueles que frequentam a nossa Comunidade 

(independentemente desta ser ou não a sua residência) 

Eu envio este "Correio Pastoral" para cerca de 2000 endereços electrónicos que tenho 

coleccionado junto daqueles que se têm cruzado comigo aqui na paróquia. Muitos vivem agora 

longe, mesmo no estrangeiro. Mas a ligação mantém-se. 

Há reflexões que gosto de partilhar com todos. 

Mas às vezes há pequenas notícias/recados que dizem respeito mais àqueles que por aqui 

passam na sua vida de fé. 

A pensar nisso resolvi formar um grupo de whatsapp para aqueles que quiserem receber 

recados com informações de última hora sobre acontecimentos e informações práticas que 

nem sempre é fácil arranjar maneira de divulgar e muitos gostariam de saber e não chegam 

a conhecer em tempo útil. 

Os que quiserem integrar esse grupo só têm de clicar neste 

link: https://chat.whatsapp.com/KtN1WC78IEIIbt7Fv6o6OL 

 

Boas férias! 

Abraço amigo 
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