
 

R e f l e x õ e s  …  

 

Enquanto esperava que chegassem os adultos que vinham para a reunião de prepa-
ração para o Crisma ia acolhendo e cumprimentando as crianças e os pais que entre-
tanto também iam chegando (a Catequese começa à mesma hora…). 
 

A conversa acabou por acontecer com naturalidade com uma mãe que me explicava 
a dificuldade logística da fidelidade do filho à Catequese mas que acrescentava que 
ela própria tinha ainda questões por resolver. 
 

Ainda falámos um bocadinho, mas entretanto eu já estava atrasado. 
Foi cheio de pena que tive de interromper aquela conversa promissora. 
Porque pressentia que ela tinha questões meio adormecidas, algo arquivadas, que 
permaneciam vivas e que era importante despertar. 
 

Não tinha a pretensão de ter respostas acabadas para o que quer que fosse, capazes 
de mudarem só por si a sua vida. Mas tinha a certeza de que Deus se serviria de mim 
para a aproximar de Si e da Sua Igreja. É sempre essa certeza que me faz sentir mais 
perto da fidelidade à missão que o Senhor me confia: cuidar das suas ovelhas… 
 

E foi por isso que lhe prometi: “Um dia destes marcamos uma conversa…” 
 

A resposta dela não podia ser mais contundente: 
“Já há dois anos que tivemos esta conversa e o Sr Padre disse o mesmo!” 
 

Estas palavras só não me deixaram de rastos, porque conheço as minhas limitações. 
Porque tenho consciência do meu pecado. Sobretudo das omissões. 
Mas, acima de tudo, porque confio na misericórdia de Deus, sabendo que, como diz 
S.Paulo, “onde abundou o pecado, superabundou a graça”. 
 

Mas não pude deixar de me questionar com aquela resposta.  
Pela dureza do confronto. Mas certamente também por saber que há muitas outras 
coisas semelhantes, que reputo de importantes e que acabam esquecidas. 
 

O que é que fez com que nem sequer me lembrasse daquela conversa que já há dois 
anos tinha achado importante ter com aquela mãe? 
Não ter tido tempo? Não ter feito daquela promessa uma prioridade? 
A tirania das urgências que esquecem o que é importante? 
A tentação de privilegiar o que dá mais nas vistas (os números, as coisas espectacu-
lares, os grandes eventos…)? 
A desculpabilização que gera insensibilidade e indiferença? 
E que sentido tem tanta energia gasta à procura dos outros, ao mesmo tempo que 
se desperdiçam tantas oportunidades e tanto apelo explícito fica sem resposta? 
 

Esta omissão doeu-me. Porque tem a ver com o essencial da missão que me foi con-
fiada: o anúncio personalizado do Evangelho àqueles a quem o Senhor me envia pela 
voz da Igreja e que sou chamado a conhecer pelo nome. 
 

Tenho certamente muitas promessas destas por cumprir. 
Mas esta não vai falhar pela segunda vez. Apesar de já passar mais de um mês… 
 

                                                                                Pe. Luís Alberto Martins de Carvalho 
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Os meus cumprimentos a todos os paroquianos da Comunidade de Nossa Senhora de Fátima! 
 

O meu nome é Fábia Cruz, tenho 23 anos e sou natural de Penafiel, Porto. 
Desde cedo descobri o Senhor na minha vida, primeiro através dos meus pais e posteriormente através da cate-
quese. Durante os 10 anos de catequese aprendi a crescer com fé e na fé e descobri o meu gosto para a música 
tornando-me membro do Grupo Coral Infantil da Igreja Matriz de Penafiel.  
 

Porém, no final desta caminhada de 10 anos, a pergunta “O que fazer agora?” impunha-se.  
Mas a resposta não estava muito longe…. 
Pouco tempo depois, um grupo de jovens veio ao meu encontro convidando-me para fazer parte do mesmo, afir-
mando que “Sozinha vais mais rápido, mas juntos vamos mais longe!” e desde então que me encontro no Grupo 
de Jovens Juventude a Caminho – JaC - e no Grupo Coral Paz e Bem, da Igreja do Calvário de Penafiel. 
 

Assim, foi neste grupo que aprendi mais sobre quem sou e onde cresci mais na fé e no Senhor. Foi nesta família 
que desenvolvi amizades e onde explorei outras áreas tais como o voluntariado. 
 

Contudo, no final do secundário o Senhor lançou-me um desafio: estudar em Lisboa. O meu primeiro ano foi mui-
to turbulento, sofrido, difícil… Mas o Senhor nunca me deixou desamparada. E após algum tempo descobri a Igre-
ja de Nossa Senhora das Dores.  
Deste modo, após algumas idas à missa, fui convidada para ler as Leituras e, entretanto, para cantar os Salmos. 
 

E aqui estou eu, no 5º ano de Medicina, com amigos, motivações, desejos e muitos sonhos para concretizar!  
O Senhor esteve, está e estará sempre comigo! Sou leiga relativamente aos seus desígnios e mistérios, mas uma 
coisa é certa, eu Amo-O e Quero-O para toda a minha vida e eternidade! 
 

Fábia Cruz 
 

 

 
 

“O que nos faz falta muitas vezes é um ‘radar’  
suficientemente afinado para captar e interpretar os sinais da presença de Deus.” 

 

Na demanda de fonte de inspiração para a elaboração deste texto, eis que me deparo com esta frase. 
Mero acaso ou não, esta passagem, tão recente, obrigou-me a uma pausa, a uma pequena reflexão. 
 

É com inveja que frequentemente me deparo com a força da Fé daqueles que me circundam, daqueles que mais 
amo. Com humildade e alguma tristeza reconheço a minha lacuna da sua total compreensão, e, como Humano 
que sou, tendo a cair na tentação de repelir o que não compreendo. 
 

Pela minha forma de ser, profissão e existência própria, sou um curioso.  
E todos os curiosos levantam questões, nunca se mostrando satisfeitos. 
A verdade, é que por muito que saia derrotado nas questões da Fé, nunca me cansei, nunca desisti, de me interro-
gar… interrogar por tudo: Fé, origem, significado, propósito, Deus, tudo. 
  

Perante esta recursividade aparentemente sem fim, este debate interno e eterno, esta “caça do gato ao rato”, 
concluí que tenho descoberto alguma coisa (sim, porque nunca desistir também merece a sua curiosidade), algo 
que pode explicar a razão pelo qual nunca cessei de procurar explicações, mesmo que não as quisesse saber, nun-
ca tendo este fogo sido extinto: Tenho Fé que um dia saberei as respostas a tudo o que procuro. 
 

Subitamente, pressenti que me aproximei um bocadinho mais do entendimento, da compreensão, do conceito de 
Fé, que tanto procuro. Nem sempre é tangível, palpável ou linear, mas está lá, implícito, subjacente e flutuante. 
  

Compreendam os experientes, os fortunados, que a Fé acaba por ser um pouco como o medo.  
É impossível descrever, compreender, o sentimento antes de alguma vez o ter sentido… e quando o sentimos, 

nem sempre o relacionamos, porque não sabemos o que é. 
 

Para já, numa coisa acredito.  
Acredito nos valores morais, que há um Deus e que a relação mais perfeita que se fez d’Ele é a palavra Cristã. 
  

De resto, que continue a demanda insaciável porque algum dia o ‘radar’ afinará… 
 

Pedro M. V. 
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FESTA DE NATAL DA COMUNIDADE  
14 DE DEZEMBRO, 16H, NA IGREJA DE FÁTIMA 

 
No próximo dia 14 de Dezembro, às 16h, na nossa Igreja Paroquial, temos um encontro marcado para todos!!! 
Vamos celebrar o caminho feito nesta primeira etapa do nosso caminho sinodal. 
 

A Eucaristia é seguramente (ou devia sê-lo…) a grande maneira de celebrarmos em Comunidade todo o cami-
nho que fazemos. É na Eucaristia que a Comunidade, recordando o mandamento do Senhor “Fazei isto em memó-
ria de Mim”, actualiza o mistério pascal de Jesus, O faz presente no meio de nós e, associando-se à Paixão, Morte 
e Ressureição do Senhor, faz sua a Sua maneira de viver: “Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei”. 
E isso é particularmente verdade na Eucaristia dominical, o Dia do Senhor, aquele dia em que a Ressurreição O 
afirma como Senhor do Universo e das nossas vidas! 
 

Mas a Festa da Eucaristia exprime-se e alimenta-se das mediações dos nossos encontros de todos os dias (se 
não soará sempre a falso, a vazio…). A Festa do Amor, não pode ser uma realidade desincarnada. 
É por isso que é tão importante aprendermos a valorizar estes momentos comunitários de encontro e de Festa. 
São momentos não litúrgicos que dão sentido, qualidade e profundidade aos momentos litúrgicos dessa Festa que 
é fruto do Espírito de Jesus em nós! 
 

O “vede como eles se amam” que tanto interpelava aqueles que contactavam com os primeiros cristãos era 
uma exclamação que brotava da observação da relação concreta de todos os dias que os cristãos mantinham 
entre si. A fonte desse Amor novo era, como não podia deixar de ser, a Eucaristia. 
Mas a sua manifestação acontecia na vida quotidiana que era, por isso mesmo, também o critério da verdade 
dessa mesma Eucaristia... 
 

É por isso que é tão importante que cada um de nós perceba e sinta a importância de nos reunirmos em Comu-
nidade neste dia 14, de maneira que não troquemos facilmente este encontro por outro programa qualquer (por 
mais legítimo e bom que ele seja…). 
 

De uma maneira não litúrgica mas igualmente orante, vamos prolongar e aprofundar a verdade com que vive-
mos a Eucaristia, celebrando a nossa condição de cristãos, de filhos de Deus e irmãos uns dos outros. 
O Programa deste nosso encontro festivo do dia 14 é simples, porque feito com “a prata da casa”, que é o mais 
importante:  16h — Actuação do Coro Paroquial “Chorus Fatimae” 
  16.15h — Peça de Natal (Catequese Paroquial) 
  16.45h — Apresentação dos grupos da Caminhada Sinodal 
  17h — Surpresa (grupo de guitarras) 
  17.15 — Actuação do Coro Paroquial “Chorus Fatimae” 
  17.30h—Lanche Partilhado (salão Paroquial) 
 

 
 

Desta vez as notícias são telegráficas. 
 

Este mês de Novembro foi marcado pela inauguração da Venda 
de Natal. 
E pela reunião do Conselho Pastoral Paroquial, que elegeu o 
Secretariado Permanente: Pedro Pimentel (Secretário) e Diogo 
Alvim, Elsa Freixo, Luís Duarte, Mariana Alvim e Tiago Braga. 
 

Também vibrámos com os acontecimentos que marcaram a vida 
da nossa diocese: 
A Ordenação Episcopal do Sr D. João Marcos, no dia 23. 
E a Ordenação de diáconos para o serviço da nossa Igreja, no dia 
30, dia em que se iniciou oficialmente o Ano da Vida Consagrada. 
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A nossa Paróquia em Caminho Sinodal  

Entre Nós... 


