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Reflexões …
“Qual é a letra de que gostas mais?”
De repente, a partir do nada, o Afonso (de 8 anos, segundo creio)
surpreendeu a mãe com esta pergunta: “Qual é a letra de que gostas mais?”
Sem perceber o porquê da pergunta, a mãe respondeu-lhe naturalmente
que gostava igualmente de todas as letras.
Mas, curiosa, não resistiu a tentar perceber o porquê daquela pergunta.
E foi com algum receio, confessado depois, de que a mãe se risse
que o Afonso acabou por dizer que gostava mais do “J” e o “D”.
E explicou: “J” de Jesus e “D” de Deus.
Esta história, partilhada com simplicidade, fez-me pensar.
É natural gostarmos das coisas que nos lembram os que são importantes para nós.
Daí a gostarmos das mesmas coisas de que eles gostam, vai um passo muito curto…
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Transpondo isto para a nossa relação com Deus,
quando olhamos a vida com olhos de ver,
não é só o “J” e o “D” que nos fazem lembrar d’Ele.
Tudo é d’Ele. E, por isso, tudo espelha o Amor que Ele é.
A natureza que nos rodeia.
Mas também todos aqueles com quem nos cruzamos na vida.
E tanto o Bem, sem rótulos, que, felizes, vemos a acontecer,
como o Mal, expressão de uma ausência que se quer preenchida,
noite escura que grita por Aquele que Lhe pode dar a Luz, nos falam d’Ele!...
O que nos faz falta muitas vezes é um “radar” suficientemente afinado
para captar e interpretar os sinais da presença de Deus.
Isso é particularmente difícil na experiência dolorosa do mal e do sofrimento.
Quanto mais intensa ela é,
maior é o número das perguntas que permanecem sem resposta. Virá a seu tempo.
Se entretanto não ficarmos parados, bloqueados, prisioneiros do presente.
Porque essas questões só se resolvem (mesmo permanecendo sem resposta…)
quando percebemos que as primeiras perguntas que espontaneamente fazemos
não são as perguntas certas.
A verdadeira questão é sempre esta: a partir do que estou a viver hoje, a partir do
que está a acontecer à minha volta e que afecta a minha vida e a dos outros,
como é que posso fazer caminho para Deus?
Mais do que um prémio ou um castigo,
“explicado” pelo nosso comportamento ou pelo comportamento dos outros,
o nosso presente é sempre uma vocação, um chamamento de Deus
que nos chama sempre para fazermos caminho para Ele,
o Único em que tudo se resolve!
É por isso que o importante não é nunca chorar o presente!
É antes, mesmo quando o choramos, não perder a capacidade de olhar o futuro
e ganhar nesse olhar a esperanças e as forças para caminhar sempre!!!
Pe. Luís Alberto Martins de Carvalho
http://paroquiansrfatima.wordpress.com/
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Dar testemunho escrito sobre a Fé não é fácil para mim.
Quando penso na Fé, estou a rezar.
A minha vida de Fé está associada à oração.
Quando era mais nova a oração era recitada, agora é mais conversa com Deus, mesmo se também recitada.
E a oração está ligada à vida de todos os dias, o que faz com que a Fé e a vida sejam difíceis de separar.
Quando agradeço a vida, o Amor que me rodeia, quando peço nas dificuldades da vida, entregue a esse Amor,
estou a viver na Fé.
Escrever sobre a minha Fé é-me de facto difícil, mas é um esforço que faço com coração agradecido.
Luísa

Entre Nós...
Outubro já está bem para trás.
Mas podemos e devemos fazer memória.
Reiniciadas as actividades principais dos diferentes grupos, umas com mais acolhimento e envolvimento dos destinatários do que outras, agora é tempo de “ser fiel nas coisas pequenas”.
A Catequese, tanto a das crianças como a dos adolescentes, com o que muito obriga de esforço e dedicação dos
nossos Catequistas, depois do momento de início solene de actividade está já a preparar os acontecimentos festivos deste mês de Novembro (enquanto a Festa de Natal também está já no horizonte e a ocupar a mente dos
catequistas…)
A Pastoral Familiar, com um começo menos vistoso do que esperávamos, está também em andamento. Jesus disse-nos há pouco tempo, numa das missas de semana, que “o Reino dos Céus não vem de forma visível” e, por isso,
continuamos pacientemente a semear, mesmo sem ver os frutos que gostávamos de ver (quem sabe se os verdadeiros frutos não são outros, diferentes dos que tínhamos programado?…).
A Preparação para o Crisma dos Adultos começou com 30 pessoas divididas em 3 grupos, com horários de reunião diferentes.
E o resto está a ser a vida própria de cada grupo, as actividades regulares já a acontecer desse Setembro, e sobretudo a dinâmica sinodal de que damos conta noutra parte.

A nossa Paróquia em Caminho Sinodal
O nosso caminho sinodal está também já em velocidade de cruzeiro.
Com vários grupos a fazer a caminhada d reflexão proposta pela diocese.
Na Igreja de Fátima, a Catequese dedica uma reunião de Catequistas por trimestre, fora do horário das reuniões
habituais; a Vida Ascendente reúne com regularidade e a preparação do sínodo está presente; os colaboradores
da Venda de Natal também estão a reunir quinzenalmente, de propósito por causa do sínodo; há um outro grupo
que se formou exclusivamente com o objectivo de fazer esta reflexão e que reúne também com ritmo quinzenal;
há ainda um grupo que já vem do “Ano da Fé” e que agora está a reunir a propósito do sínodo; e também um
grupo de casais que se formou há quase dois anos, no âmbito dos encontros da Pastoral Familiar e que está também a dedicar duas reuniões por trimestre a esta reflexão; e, por último, temos ainda três grupos, constituídos
por pessoas que não tinham nenhum grupo de pertença e se juntaram em três horários distintos propostos pela
paróquia.
Em Nossa Senhora das Dores há dois grupos que reúnem mensalmente já desde o “Ano da Fé” e que, como é
natural, agora estão a trabalhar o guião da preparação do sínodo . E há ainda um outro grupo, destinado aos que
não pertenciam a nenhum grupo, que se formou de propósito para esta reflexão.
No outro Centro de Culto da Paróquia, na Capela das irmãs Franciscanas Missionárias de Maria, há também um
grupo a reunir a partir do guião de preparação do sínodo.
www.paroquiansrfatima.com
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