
 

R e f l e x õ e s  …  

A família (numerosa) ia de viagem. 
Ao passar por uma casa onde, como agora se vê muito,  
estava um Pai Natal pendurado, como que a escalar a casa,  
a Madalena (de cinco anos) exclamou indignada para o pai:  
“O Pai Natal vai roubar o Natal ao Menino Jesus!”. 
 

É mais do que natural que a Madalena se tenha limitado a fazer eco  
de conversas ouvidas lá em casa. 
Porque entre nós, cristãos cresce esta consciência de que o Natal,  
na vivência concreta que dele fazemos,  
está muitas vezes bem longe da sua razão primeira:  
a celebração do nascimento de Jesus  
(com a consciência de que o fazemos porque Ele está vivo hoje, no meio de nós…) 
 

De facto, já há muito tempo que o Natal, como festa de anos de Jesus,  
está em perda relativamente ao Natal comercial, 
em que quem recebe as prendas somos nós. 
 

Há algum espírito do Natal que se vai mantendo  
(e não é por acaso que as campanhas de solidariedade  
têm mais acolhimento nesta altura do ano...)  
mas a Festa que todos buscamos nesta altura do ano  
e queremos que aconteça na nossa vida,  
está cada vez menos centrada naquele Menino que nasceu em Belém,  
que “nos foi dado”, como diz Isaías,  
e que é expressão do Amor infinito do Deus que Se faz um de nós… 
 

O Pai Natal pode de facto usurpar o trono do Menino Jesus e roubar-lhe o Seu Natal. 
Mas há muitas outras coisas em nós que roubam o Natal ao Menino Jesus. 
Muitas delas compreensíveis e muitas vezes até legitimadas aos nossos olhos. 
 

Hoje só quero sublinhar a tristeza que invade o coração de tanta gente,  
porque é nesta altura que se sente mais fortemente a solidão  
e a perda dos familiares mais próximos… 
  

O mal não está na tristeza. 
Mas em deixarmo-nos dominar por ela. 
Em não sermos capazes de a viver com os olhos da fé,  
que são sempre os olhos da esperança. 
Em não sabermos fazer da tristeza uma ocasião de relação,  
de nos abrirmos a Deus e nos descentramos de nós próprios… 
 

O Natal só acontece quando nos deixamos amar por Deus,  
quando deixamos que Ele nos console com a Vida que nos veio dar!!! 
  

Pe. Luís Alberto Martins de Carvalho  

 

COMO INSCREVER-SE: 
 

Mande um e-mail para: 

manifestando o seu desejo de ser 
incluído/a na nossa mailing list , 
passando assim a receber a nossa 
Newsletter 
 

Para deixar de a receber, basta 
enviar um e-mail e será retirado/a 
da mailing list. 
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JANELA COM VISTA 
 
 

Da janela do meu quarto vejo o Cristo Rei.  
Dou-Lhe os bons dias, falo com Ele se vou à janela  
e dou-Lhe as boas noites,  
por vezes através das frinchas da persiana,  
só para me certificar de que continua lá. 
 

Nem sempre foi pacífica a nossa relação!  
Momentos houve em que tive mesmo de ralhar com Ele.  
E, enchendo-me de coragem, sufocada pelas lágrimas,  
cheguei a casa, abri a janela e gritei: Pára, chega, basta! 
 

Não sei se Lhe chegou o meu grito de alma,  
pois temos pelo meio o casario da cidade e o rio Tejo,  
mas fiquei aliviada. 
 

O tempo foi passando,  
e  o Cristo Rei continua lá, de braços abertos,  
e a amar-me. 
 

Agora tenho duas janelas com vista:  
a do meu quarto e a do meu coração. 
 
M. Teresa  

 
 

 
 

Pretendo neste pequeno espaço dar nota de algumas interrogações que se me põem  
e que de há muito têm feito parte das minhas reflexões acerca da questão da Fé. 
 

A Fé não é somente acreditar.  
Claro que acredito em Deus. 
Na Sua existência, porque até hoje ainda está por explicar cabalmente a Origem de tudo. 
Na Sua infinita grandeza, quanto mais não seja pela maravilha que é a Criação, que só pode ter a Sua mão. 
No Seu Amor pelo que tem de sentido na vida de todos nós. 
E poderia continuar numa longuíssima lista de razões para acreditar. 
 

Mas outras religiões também acreditam no seu Deus ou deuses. 
Algumas delas provavelmente terão também o mesmo tipo de razões para crer.  
Haverá formas diferentes de encarar o seu Deus: 
nem sempre todos os “atributos” que nós Cristãos Lhe colamos, coincidem com os de outras religiões. 
 

Aquilo que verdadeiramente acontece é que acreditar é o primeiro passo para a Fé,  
mas esta é muito mais do que isso. 
 

Eu acredito, mas será que sou capaz de, perante grandes momentos, manter genuinamente essa convicção?  
Será que como os que deram e dão a vida em nome de Deus, eu teria o mesmo tipo de atitude?  
Será que um dia, a minha Fé me dará a certeza da alegria do encontro final com Ele? 
 

É que para se alcançar estes níveis de Fé é preciso exigir muito mais a nós próprios.  
Não basta acreditar em Deus, na sua infinita bondade e achar que tudo está resolvido,  
enquadrando-se, isso sim, no relativismo para que tanto nos alertava o papa Bento XVI. 
 

É este salto para levar a Fé mais além que me tem levado a este tipo de reflexão. 
Mas é fundamental que para isso me disponibilize mais, para Deus e para os outros. 
 

Domingos 
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Estamos agora a começar a segunda etapa do Caminho Sinodal: “A Crise 
do Compromisso Comunitário” (segundo capítulo da Exortação Apostólica 
“A Alegria do Evangelho”). 
Os grupos estão a recomeçar os seus encontros. 
Aqueles que nasceram para possibilitar a participação dos que não perten-
ciam a nenhum grupo recomeçam já esta semana e vão intensificar o seu 
ritmo de encontro (a experiência mostrou-nos que 3 encontros não che-
gam para fazer com profundidade todo o caminho proposto…). 
 

E é claro que vamos fazer por ter uma presença forte no Encontro com o 
Senhor Patriarca, no dia 21 deste mês, no Colégio Pedro Arrupe (Parque 
das Nações).  
Este encontro marca o início desta segunda etapa da nossa Caminhada 
Sinodal! 

 
 

O Natal e a sua preparação marcaram, como não podia deixar de ser, o nosso mês de Dezembro. 
 

Para além das Celebrações Litúrgicas que são, naturalmente, o coração da vida da nossa Comunidade, destacou-se 
a Festa de Natal da Comunidade. 
Foi um momento muito nosso. 
Marcado pela simplicidade. 
E o frio que se fazia sentir na Igreja não foi suficiente para abafar o calor do nosso encontro. 
Foi importante para todos os que lá estiveram conhecer o rosto dos muitos participantes nos 15 grupos (uns 
maiores do que outros) que na nossa paróquia estão a fazer a caminhada sinodal, reunindo para reflectir em con-
junto sobre a Exortação Apostólica “A Alegria do Evangelho” e tirar também daí conclusões práticas para o nosso 
modo de ser e de viver em Comunidade. 
A iniciativa que um grupo tomou de assegurar e “inventar” o acolhimento na missa dominical das 12h é um claro 
exemplo disso. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

A nossa vivência do Natal continuou também com a realização animada das Janeiras no passado fim-de-semana. 
Desta vez com uma inovação. 
Não nos limitámos a andar pelas ruas e a visitar pessoas nas suas casas. 
Desta vez procurámos ter uma maior visibilidade no espaço público. 
E fomos cantar para o “El Corte Inglês”, para o interface de Entrecampos (Comboios e Metro) e também para o 
Centro Comercial do Campo Pequeno. 
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